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Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 

Reservationer 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad 
remiss.  
 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-03-29 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Lokaliseringsutredning ny järnväg 
Göteborg-Borås 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.  
 

Information i ärendet 
Trafikverket har upprättat en lokaliseringsutredning för ny järnväg Göteborg-
Borås, lokaliseringsutrednigen utgör underlag för järnvägsplan. Region 
Jönköpings län har i ett tidigare skede i samma ärende lämnat yttrande, RJL 
2021/891.  
 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-03-29 
• Förslag till yttrande daterad 2022-05-03 

 

Beslut skickas till 
Trafikverket 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
sektionschef 
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Trafikverket 
      
            
 

Lokaliseringsutredning ny järnväg 
Göteborg - Borås 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. 

Sammanfattning 
Jönköpings län har i ett tidigare skede i samma ärende lämnat yttrande, RJL 
2021/891. Region Jönköpings län vill fortsatt betona de synpunkter som lämnats 
tidigare, vikten av goda resmöjligheter i relationen Borås-Jönköping och därmed 
direktkoppling till centrala stationslägen. 

Synpunkter på förslaget 
• Region Jönköpings län ser positivt på föreslagna stationslägen vid Landvetters 

flygplats och Mölndal. De följer helt ambitionen att skapa ett system med bra 
bytespunkter till andra järnvägar och tågsystem samt intermodalt resande. 

• Gällande val av korridor har Region Jönköpings län inga synpunkter förutom 
att det är viktigt att banan framtidssäkras och möjliggör en framtida teknisk 
utveckling. Det är därför viktigt att banan medger en möjlig högre hastighet så 
att restiderna i framtiden kan kortas ytterligare vilket kan göra trafiken ännu 
attraktivare för till exempel arbetspendling.  

• Region Jönköpings län vill påpeka vikten av goda resmöjligheter i relationen 
Borås-Jönköping. Region Jönköpings län är oroade över att resandet i denna 
relation inte har beaktats tillräckligt mycket vid val av stationsläge i/vid Borås. 
En stationslokalisering vid Osdal med nödvändig omstigning för att nå in till 
centrala Borås förlänger restiden avsevärt. En lösning som möjliggör resande 
hela vägen till de centrala delarna av staden utan tidskrävande omstigningar är 
av stor vikt för att uppnå största möjliga nytta och utvecklingseffekt. 

• Samtidigt är Region Jönköpings län medveten om att det externa stationsläget 
vid Osdal är ett bra alternativ för fjärrtrafik med de snabbaste tågen, 
exempelvis för direktresor mellan Jönköping och Göteborg. 
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1. Sammanfattning 

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samråd i 

lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttranden, minnesanteckningar och protokoll finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen visar 

Trafikverket hur de inkomna synpunkterna beaktats under de tre samråd som genomförts 

under våren 2020, hösten 2020 och våren 2021.  

Under våren 2020 genomfördes det första samrådet med syfte att vara kunskapsinhämtande 

samt för att vara underlag inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen bedömde att samrådsunderlaget hade en god kvalitet och var tillräckligt 

omfattande för det aktuella skedet i processen. Under samrådet kom det in en del förslag på 

kompletteringar av fakta i samrådsunderlaget, projektmålen och på samrådshandlingen. 

Även många synpunkter med information om områden med höga natur- och kulturvärden, 

synpunkter som rör de samhällsekonomiska nyttorna samt farhågor om buller och 

vibrationer kom in. Exempel på andra synpunkter som kom in är frågan om huruvida 

ytterligare stationsorter längs ny järnväg mellan Göteborg och Borås än vad som anges i 

Trafikverkets positionspapper behöver utredas eller inte. Andra återkommande synpunkter 

rör stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Även synpunkter om 

stationslägen utanför utredningsområdet i Ulricehamn och Jönköping har kommit in. Det 

kom även in önskemål om olika förslag på korridorer.  

Efter samrådet våren 2020 genomfördes justeringar och kompletteringar på 

samrådsunderlaget och en del av projektmålen justerades innan de beslutades. Övriga 

synpunkter på samrådsunderlaget, förutsättningar inom utredningsområdet och önskemål 

om olika förslag på korridorer eller stationslägen har tagits med i det fortsatta arbetet med 

lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Under det andra samrådet hösten 2020 visades olika alternativ på korridorer där järnvägen 

kan gå samt områden och alternativ som har varit med tidigt i utredningen, men som 

föreslås att inte utreds vidare. Detta samråd syftade till att skapa en dialog om hur 

lokaliseringsalternativen kan tillgodose ändamål och projektmål och dialog kring MKB:ns 

innehåll och utformning. Under samrådet inkom det synpunkter avseende förslaget på 

möjliga korridorer och stationslägen för den nya järnvägen. Många synpunkter rörde även 

områden med höga natur- och kulturvärden på flera platser inom utredningsområdet. 

Lokalisering längs väg 27/40 var en återkommande fråga. Även synpunkter på MKB:ns 

innehåll och utformning har kommit in. Synpunkterna har beaktats och hanterats under den 

konsekvensbedömning som skett efter samrådet och som lett fram till Trafikverkets förslag 

till lokalisering och rangordning som presenterades i samråd under våren 2021. 

Det tredje samrådstillfället våren 2021 syftade till att samråda konsekvensbedömda 

korridorer och stationslägen samt den sammanvägda bedömningen av 

lokaliseringsalternativ. I samrådet ingick även Trafikverkets förslag till rangordning av 

lokaliseringsalternativ för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det förslag som 

rangordnades som nummer 1 omfattade korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och 

station i tunnel under flygplatsterminalen (L1) i kombination med korridor Bollebygd Syd 

och korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). På den 

västra delsträckan fanns dessutom ett näst bästa alternativ i form av korridor Tulebo. På den 
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östra delsträckan fanns ett näst bästa alternativ i form av korridor Lusharpan med 

stationsläge B4. Till detta samråd redovisades även hela MKB:n med miljöbedömningar av 

effekter och konsekvenser.    

Flertalet parter bland de yttranden som kommit in stödjer Trafikverkets förslag till 

rangordning av lokaliseringsalternativ för ny stambana mellan Göteborg och Borås.  

I samrådet yttrade sig länsstyrelsen kring redovisningen av bortvalda korridorer sett till 

naturvärden samt kring behov av kompletteringar som krävs för att länsstyrelsen ska kunna 

godkänna MKB:n. Länsstyrelsen efterfrågade särskilt fördjupade utredningar avseende 

påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten samt behovet av förtydliganden avseende 

skyddade arter. De lyfte även att det förordade förstahandsalternativet för station i Borås 

(stationsläge B11A) riskerar att ge stora negativa konsekvenser för mycket höga naturvärden 

vid Osdal och att intrånget i detta område ska minimeras i så stor utsträckning som möjligt. 

Ur naturvårdssynpunkt är därför andrahandsalternativet (Korridor Lusharpan med 

stationsläge B4) mindre negativt, sett till naturvärden. 

Naturvårdsverket yttrade sig att det inte står bakom Trafikverkets föreslagna sträckning på 

delsträckan genom Borås utan förordar istället en korridor i tunnel genom Borås med 

stationsläge B1A. Bedömningen är att läget har bättre förutsättningar att bidra till 

omställningen av transportsystemet och till ett transporteffektivt samhälle. Trafikverkets 

förordade stationsläge B11A menar Naturvårdsverket dessutom har negativ påverkan på 

höga naturvärden. 

Avseende korridor Mölnlycke har Härryda kommun yttrat sig att de inte står bakom en 

järnväg för höghastighetståg genom kommunen. Kommun förordar istället en återgång till 

tidigare utredd spårlinje med pendel-/regiontåg till Mölnlycke station som utgångspunkt 

och vidare sträckning österut mot Landvetter flygplats. Även Naturskyddsföreningen i 

Härryda avvisar del av korridoren norr om Yxsjöområdet enligt föreslagen utformning, då 

den är i konflikt med mycket höga natur- och friluftsvärden. Föreningen förordar enligt 

tidigare förslag att järnvägen förläggs i tunnel ända fram till Björröd för att undvika 

markplan genom Yxsjöområdet. Om järnvägen anläggs i markplan enligt Trafikverkets 

förslag önskar föreningen att den förläggs så långt norrut som möjligt i korridoren för att 

minska intrånget i Yxsjöområdet. Naturskyddsföreningen Härryda avvisar även helt 

korridor Tulebo. 

Mölndals Naturskyddsföreningen har framfört synpunkter om klimatpåverkan i byggskedet 

och om påverkan på naturvärden. Föreningen förordar korridor Mölnlycke och att tunneln 

vid Yxsjöområdet behöver förlängas för att undvika konflikter med artskyddsförordningen. 

Borås Naturskyddsförening framför att Bollebygd Syd är det alternativ på sträckan 

Landvetter flygplats–Borås som ger minst påverkan på natur och djur och önskar att 

järnvägen förläggs så nära befintlig väg 27/40 som möjligt. Föreningen önskar även att 

järnvägen ska gå i tunnel från Viared till Borås C, utifrån påverkan på naturen. De framför 

även att B11A Osdal med framtida sträckning av huvudbana på bro över Viskan kan påverka 

fåglars sträckning genom Viskadalen.  
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Försvarsmakten yttrade sig om att beroende på hur järnvägsanläggningen slutligen kommer 

att utformas och fastställas vid stationsläge B11A, så kan Försvarsmaktens möjlighet att 

bedriva verksamhet inom övningsområdet Bråt förhindras. Därmed riskerar projektet att 

medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del enligt kap 3 9 § andra 

stycket miljöbalken. Försvarsmakten motsätter sig att Trafikverket går vidare med alternativ 

Osdal/Borås C som riskerar att innebära att myndigheten inte kan bedriva verksamhet inom 

övningsområdet Bråt.  

Under samrådet kom många synpunkter in från allmänheten avseende korridor Mölnlycke 

och korridor Tulebo. Dessa synpunkter rörde framförallt oro för sjunkande fastighetsvärden, 

buller, stomljud, vibrationer, luftkvalitet och elektromagnetiska fällt, speciellt runt 

Mölnlycke och Benareby. Det har även kommit in liknande synpunkter längs korridor 

Bollebygd Syd och synpunkter om val av korridor och stationsläge i Borås och även val av 

korridor öster om Borås. 

Från allmänheten har det även kommit synpunkter som rör djurliv och naturmiljö, särskilt i 

området som berörs av korridor Tulebo och korridor Mölnlycke. Även värden för friluftslivs 

och rekreation har lyfts i synpunkter och platserna som nämns berörs av korridor 

Mölnlycke, korridor Tulebo och korridor Bollebygd Syd. Det finns även en oro att 

fornlämningar eller andra kulturhistoriska platser och miljöer kan påverkas negativt och det 

gäller särskilt i Benareby i korridor Tulebo, Långenäs och Råda i korridor Mölnlycke samt 

Viared och Olsfors i korridor Bollebygd Syd. Överlag för hela sträckan lyfts även önskan att 

samlokalisera järnvägen med befintlig väg 27/40 för att minska påverkan och ytterligare 

barriärer. 

Efter samrådet våren 2021 har justeringar och kompletteringar genomförts på 

lokaliseringsutredningen och MKB:n för att förtydliga den sammanvägda bedömningen av 

lokaliseringsalternativen. Det är bland annat metodiken för bortval som tydliggjorts och ett 

antal fördjupningar inom bland annat buller och naturmiljö som genomförts. Även andra 

kompletteringar till följd av samrådsynpunkterna har gjorts, så som förtydliganden 

avseende artskydd och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten. 

Synpunkter, protokoll etcetera finns diarieförda under ärendenummer TRV 2019/1823 med 

tillhörande ärendenummer TRV 2020/119740, TRV 2021/23920, 2021/64422 och 

2021/71880. 
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2. Samrådsprocessen 

När en ny järnväg ska planeras inleds en planläggningsprocess som regleras av lag 

(1995:1649) om byggande av järnväg. I processen ska en järnvägsplan tas fram som visar var 

och hur järnvägen ska byggas. Den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att 

upprätta en järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda 

som särskilt berörs. Om järnvägsplanen har betydelse för kollektivtrafiken ska samråd även 

ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter. I denna planering ingår tre större 

samrådstillfällen under våren 2020, hösten 2020 samt våren 2021. Varje samrådstillfälle 

har varat 8 veckor, vilket är väl tilltaget, och under denna tid har det funnits möjlighet att 

lämna synpunkter. Tre av tre samrådstillfällen är nu genomförda. Hur samråden har gått till 

och vilka synpunkter som kommit in och hur de påverkat utredningen sammanställs och 

sammanfattas i samrådsredogörelsen. 

Planläggningsprocessen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås innehåller fem 

faser. Dessa beskrivs kortfattat i Figur 1. 

 

Figur 1. Göteborg - Borås planläggningsprocess för järnvägsplan. Mörkt block visar vilken fas som 
pågår nu. Grått block visar avslutad fas. 

Fasen Samrådsunderlag inför länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan är avslutad 

och nu pågår arbetet med lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Lokaliseringsutredningen ska leda fram till en beskrivning av alternativ på korridorer för 

den framtida järnvägen samt en redovisning och analys av alternativens effekter, 

konsekvenser och måluppfyllelse och slutligen till en beslutad korridor.  

En översiktlig planering av faserna samrådsunderlag och lokaliseringsutredning med MKB 

(samrådshandling för val av alternativ) med tre större samrådstillfällen, har tagits fram (se 

Figur 2). 
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Figur 2. Översiktlig planering av faserna samrådsunderlag och lokaliseringsutredning med MKB 
(samrådshandling för val av alternativ) med tre större samrådstillfällen. Samrådstillfällena illustreras 
med ett öra. 

För att effektivisera planläggningsprocessen omfattade det första samrådet både 

samrådsunderlag och inledande delar av lokaliseringsutredningen (samrådshandling för val 

av alternativ). Syftet med det första samrådstillfället var att ge möjlighet att lämna 

synpunkter på samrådsunderlaget och komplettera de beskrivna förutsättningarna inom 

utredningsområdet. 

Det andra och tredje samrådet innefattar lokaliseringsutredning med MKB 

(samrådshandling för val av alternativ). Syftet med det andra samrådstillfället var att 

samråda förslag på möjliga korridorer och stationslägen för den nya järnvägen samt 

redovisa alternativen som föreslogs att väljas bort. Även utformning och förslag till innehåll 

i MKB:n redovisades. Det tredje samrådstillfället våren 2021 syftade till att samråda 

konsekvensbedömda korridorer och stationslägen samt en sammanvägd bedömning av 

lokaliseringsalternativ. I samrådet ingick även Trafikverkets förslag till rangordning av 

lokaliseringsalternativ för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Till detta samråd 

redovisades även hela MKB:n med miljöbedömningar av effekter och konsekvenser.    

Utöver samrådstillfällena sker kontinuerliga samråd i flera olika mötesserier med Västra 

Götalandsregionen, berörda kommuner, kommunalförbunden i Göteborg och Borås, 

Länsstyrelsen i Västra Götaland län samt Swedavia. Dessa mötesserier pågår under hela 

planläggningsprocessen och både tjänstemän och politiker deltar.  

Hur planläggningen ska genomföras beskrivs mer utförligt i Planläggningsbeskrivningen. I 

denna samrådsredogörelse beskrivs hur samrådet i lokaliseringsutredning för ny järnväg 

Göteborg–Borås har bedrivits fram till och med oktober 2021, vilka synpunkter som kommit 

in från enskilda, myndigheter och organisationer och hur synpunkterna beaktats och vilka 

möten som hållits. Yttranden, synpunkter, protokoll etcetera finns diarieförda under 

ärendenummer TRV 2019/1823 med tillhörande ärendenummer TRV 2020/119740, TRV 

2021/23920, 2021/64422 och 2021/71880. 
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3. Mötesserier 

Trafikverket har tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra 

Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, Swedavia och berörda kommuner etablerat tre grupper för samverkan: 

samrådsgruppen, tjänstemannagruppen och kommungrupperna. Dessa mötesserier 

startades upp under skedet Samrådsunderlag och pågår under hela lokaliseringsutredningen 

(se Figur 3). De kontinuerliga mötena är en viktig del i samrådet. Mötesserier har även 

hållits med andra intressenter, vilket beskrivs nedan.  

 

Figur 3. Pågående mötesserier. 

3.1. Samrådsgrupp  

Samrådsgruppen består av två politiker och en tjänsteman per kommun från Göteborgs 

Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås 

Stad samt representanter för Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra 

Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund och Swedavia. Marks kommun deltar från och med oktober 2019 då 

utredningsområdet definierades, vilket innebar att Marks kommun berörs av 

utredningsområdet. Sammankallande är Trafikverkets regionala direktör.  

Samrådsgruppen har som syfte att diskutera strategiska förutsättningar och förslag gällande 

både lokaliseringsutredning för ny järnväg Göteborg–Borås och Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

Stråket Kust till kust Göteborg–Borås. Gruppen har ett ansvar att skapa gemensamma bilder 

och se helheten för att kunna göra korrekta ställningstaganden och skapa acceptans för 

fattade beslut i den egna organisationen. Möten hålls två gånger per år.  

Sedan våren 2019 har det hållits totalt sju möten i samrådsgruppen. På mötena har ändamål 

och projektmål diskuterats och det har funnits möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter 

som framkommit är att det är viktigt att lösa funktionen i hela stråket och att det finns 

mellankommunala frågor som behöver lyftas i tjänstemanna- och samrådsgruppen. På 

mötena har det även lyfts behov av insyn och transparens i utredningar och behov av 
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arbetsgrupper för att kunna ta del av arbetsmaterial. På flera möten har tidplanen lyfts som 

mycket viktig och att alla måste hjälpa till för att inte problem ska uppstå som påverkar 

tidplanen. På mötena har det också framförts synpunkter kring hur styrande politiker ska 

involveras för att ta fram tydliga förutsättningar och besked till projektet. Det 

samverkansdokument som 2019 ingicks mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen 

har diskuterats, liksom flera beslutsunderlag kring ytterligare stationsorter och dess 

påverkan på kapacitet och resande.  

Under mötesserien har även samrådet våren 2021 presenteras för samrådsgruppen och det 

kom frågor om stationslösningar i Borås, modellverktyg, kostnader för hela sträckan, 

ytterligare möjligheter att bygga ut systemet österut och att koppla samman stambanan med 

Kust till kustbanan. På efterföljande möte har även arbetet med samrådsredogörelsen och 

bemötanden följts upp. Andra ämnen som presenterats är tidplan för granskning av 

lokaliseringsutredningen och beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning, tidplan och 

upphandlingar för kommande järnvägsplaneskede samt kommande arbete med 

avsiktsförklaringar.   

Status i utredningen har också presenterats och diskuteras på Västra Götalandsregionens 

regionala stråksamverkan vilket har ersatt ett möte i samrådsgruppen. 

3.2. Tjänstemannagrupp 

Tjänstemannagruppen består av samhällsbyggnadschef eller motsvarande för Göteborgs 

Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås 

Stad samt representanter för Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra 

Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, Swedavia samt Trafikverket. Marks kommun deltar från och med 

oktober 2019 då utredningsområdet definierades, vilket innebar att Marks kommun berörs 

av utredningsområdet. Sammankallande är Trafikverkets projektchef. 

Tjänstemannagruppen för Göteborg–Borås har som syfte att skapa samsyn och förankring 

för övergripande samhällsplaneringsfrågor samt frågor som berör höghastighetsjärnvägen i 

hela stråket Göteborg–Borås eller i fler än en kommun. Gruppen ska också bereda frågor 

som ska lyftas till samrådsgruppen. Tjänstemannagruppen har ett stort ansvar i att se till 

hela stråket samt bidra med konsekvensbeskrivningar av olika scenarier för att möjliggöra 

ett ställningstagande i den egna gruppen eller i samrådsgruppen. Möten hålls cirka var 

tredje månad, sedan starten våren 2019.  

Sedan våren 2019 har det varit totalt 16 möten i tjänstemannagruppen. Liksom i 

samrådsgruppen har det kommit in synpunkter på ändamål och projektmål. Generellt har 

motsvarade frågor som för samrådsgruppen diskuterats i tjänstemannagruppen men här har 

det kommit in mer specifika synpunkter och varit diskussioner på en mer detaljerad nivå 

jämfört med samrådsgruppen. Samverkansavtalet mellan Trafikverket och Västra 

Götalandsregionen har diskuterats, liksom flera beslutsunderlag kring ytterligare 

stationsorter och dess påverkan på kapacitet och resande. På mötena har även ytterligare 

åtgärder i stråket Göteborg–Borås inom ÅVS Stråket Göteborg–Borås (vilken avslutades 

hösten 2021), kommunal planering och riksintresse för kommunikationer diskuterats.   
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Lokaliseringsutredningen och samrådet våren 2021 har presenterats för 

tjänstemannagruppen och det kom frågor om stationslösningar i Borås, anläggningstyper, 

resandemängder, kostnader för hela sträckan och kostnader för åtgärder kopplade till 

station. Det kom även frågor om ytterligare möjligheter att bygga ut systemet österut och att 

koppla det till Kust till kustbanan. Kort efter samrådet våren 2021 avslutats har varje part 

har fått presentera sitt yttrande och Trafikverket har presenterat snabba resultat om antalet 

synpunkter med mera. På efterföljande möte har även arbetet med samrådsredogörelsen 

och bemötanden följts upp. Andra ämnen som presenteras är tidplan för granskning av 

lokaliseringsutredningen och beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning, tidplan och 

upphandlingar för kommande järnvägsplaneskede samt kommande arbete med 

avsiktsförklaringar.   

3.3. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län sker dels genom att representanter deltar 

i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp, dels genom separata möten. De separata mötena 

med länsstyrelsen är dels av övergripande och samordnande karaktär, dels särskilda 

ämnesområdesmöten med specialister. En mötesserie med Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län inleddes våren 2019 och hittills har elva möten genomförts. Inom ramen för de separata 

mötena med länsstyrelsen har frågor kring miljöbedömningsprocessen hanterats. 

Diskussion har förts om redovisning av de olika miljöeffekterna och hur projektet påverkar 

landskapet och dess värden. Frågor som har lyfts av Trafikverket under mötesserien är 

avgränsning av utredningsområdet, riksintresseanspråk, avgränsning av miljöaspekter, 

bedömningsskalor för miljöbedömningen med mera. Arbetet med hållbarhetsbedömningar 

har presenterats liksom utredningens status och tidplan. Länsstyrelsen har bland annat 

tidigt lyft svårigheter med station söder om Borås med hänsyn till naturvärden och påmint 

om att organisationer som har talerätt bör inkluderas i samrådskretsen redan i samråd inför 

beslut om betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har också frågat hur Trafikverket ser på 

om samrådet inför beslut om betydande miljöpåverkan uppfyller formella krav då samrådet 

blev helt digitalt. Länsstyrelsens representanter var nöjda med det svar Trafikverket gav 

kring hur formella krav uppfylls. Länsstyrelsen har bland annat också lyft frågor som vikten 

av tydlig beskrivning av metod och motiv kring bortval samt nivå på redovisning av 

utformning av anläggningen inför tillåtligheten. Under våren 2021 har fördjupning skett 

avseende frågor kopplade till tillåtligheten och länsstyrelsen har löpande gett inspel kring 

MKB:ns utformning inför tillåtlighetsprövningen. Under sommaren och hösten 2021 har 

mötena främst handlat om frågor där Trafikverket önskat förtydliganden av länsstyrelsens 

samrådsyttrande samt att Trafikverket förklarat hur synpunkterna i yttrandet arbetats in i 

handlingarna. Trafikverket har även under våren 2021 presenterat projektet för 

länsledningen. 

Sedan våren 2019 har det också hållits ett antal ämnesområdesmöten med länsstyrelsen där 

specifika frågor kopplat till ämnesområden har diskuterats. Ämnesområdesmöten har 

hållits för områdena markmiljö, risk, naturmiljö, kulturmiljö, vatten, klimat, buller, 

masshantering, sociala aspekter, metodmöte för hållbarhet och metodmöte för bortval. För 

några av dessa har det hållits mer än ett möte. Inom ramen för vattenmöten har bland annat 

frågor om juridik kring miljökvalitetsnorm för vatten i framförallt Mölndalsån och 

Kålleredsbäcken diskuterats. Vidare har det på naturmiljömöten diskuterats frågor om 

bland annat naturvärdesinventeringar och skyddade arter. På möte om risk har såväl frågor 

kring risk och säkerhet som klimatanpassning diskuterats. 
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3.4. Kommungrupper 

Kommungrupperna utgörs av tjänstemän från respektive kommun och Swedavia med 

mandat att ta med sig uppgifter in i den egna organisationen, driva dem samt återkoppla 

fattade beslut. Även representanter från Västra Götalandsregionen har deltagit i en del 

kommungrupper, efter önskemål från berörd kommun. Sammankallande är Trafikverkets 

projektledare.  

Syftet med kommungrupperna är att för respektive kommun säkerställa samordning och 

framdrift i planläggningsprocessen. Gruppen har stort ansvar i den praktiska hanteringen av 

planläggningsprocessen och att denna koordineras med den kommunala fysiska 

planeringen. Syftet med kommungrupperna är även att åstadkomma ett bra samarbete 

mellan respektive kommun och Trafikverket. Trafikverket informerar fortlöpande om 

projektets framdrift som ett led i det kontinuerliga samrådet. Kommunen har möjlighet att 

lyfta frågeställningar som berör kommunen. Innehållet från respektive kommungrupp 

dokumenteras i minnesanteckningar som distribueras till deltagarna samt justeras vid 

nästkommande möten. Frågor från dessa mötesserier kan även lyftas till 

tjänstemannagruppen.  

 Bollebygds kommun 

En mötesserie med Bollebygds kommun inleddes i april 2019 och hittills har 12 möten 

genomförts. Kommunen har på mötena lyft att arbetet med en ny översiktsplan pågår och 

att arbetet har synkats med lokaliseringsutredningen. Diskussion har även förts om att en 

station på den nya järnvägen inte längre planeras inom Bollebygds kommun och att den 

regionala kollektivtrafiken istället har utretts inom ramen för ÅVS Stråket Kust till kust, 

Göteborg–Borås. Kommunen har lyft påverkan på Nolåns dalgång som en extra känslig 

passage som kräver varsamhet. Kommunen är positiva till vald korridorsträckning, 

Bollebygd Syd, längs väg 27/40 för att samla barriärerna genom kommunen och påtalar 

bland annat att passagen av Bollekollen behöver utredas i fortsatt arbete.   

 Borås Stad  

En mötesserie med Borås Stad inleddes i april 2019 och hittills har 12 möten genomförts. 

Kommunen har på mötena lyft vikten av att den nya järnvägen måste vara mer attraktiv än 

nuvarande busstrafik. Utredningen ska se till hela resan-perspektivet i urvalet av 

stationslägen där en restid på 35 minuter mellan Göteborg och Borås är en av de viktigaste 

punkterna. Kommunen förespråkar ett centralt stationsläge i staden och ställer sig bakom 

Trafikverket förslag att Osdal/Borås C (B11A) är det bästa alternativet för lokalisering 

genom kommunen. Kommunen har efterfrågat fler möten och under vintern 2019, under 

hela 2020 och framtill hösten 2021 har separata arbetsmöten hållits med Borås Stad. Syftet 

med mötena har främst varit att diskutera stationslägen i relation till pågående 

stadsutvecklingsprojekt. Kommunen har även lyft vikten av goda förbindelser österut, mot 

Jönköping. 

 Göteborgs Stad  

En mötesserie med Göteborgs Stad inleddes i april 2019 och hittills har 12 möten 

genomförts. Göteborgs Stad har på mötena framhållit vikten av att en station uppförs i 

Mölndal för att avlasta trafiksystemet i centrala Göteborg. Kommunen har också ifrågasatt 
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varför Raka vägen finns med som alternativ. Ett centralt stationsläge i Borås anser staden 

vara viktigt för att få en attraktiv tågtrafik. Även att järnvägen får en anslutning via 

Västlänken tas upp som viktigt. Kommunen har presenterat pågående planarbeten i 

Kallebäck/Almedal där flera större stadsutvecklingsprojekt pågår. Det sker även en stor 

stadsutveckling längs hela Mölndalsåns dalgång. Göteborg Stad ställer sig bakom 

Trafikverkets rangordning 1 som ligger i linje med stadens utveckling.  

 Härryda kommun  

En mötesserie med Härryda kommun inleddes i april 2019 och hittills har 12 möten 

genomförts. Kommunen har på mötena lyft pågående arbete med ny översiktsplan samt 

fördjupad översiktsplan kring Landvetter Södra. Diskussioner har förts om konsekvenserna 

av ytterligare en station, om regional pendling och stationsläget vid Landvetter flygplats. 

Kommunen har under det sista samrådet våren 2021 framfört att de inte ställer sig bakom 

att en höghastighetsjärnväg planeras genom kommunen. Men ställer sig positiva till en 

utbyggnad av pendel-/regiontåg.  

 Marks kommun  

Från oktober 2019 startades även en kommungrupp för Marks kommun då kommunen 

berörs av det definierade utredningsområdet. I oktober 2020 konstaterades att inga möjliga 

korridorer passerar genom Marks kommun och det beslutades gemensamt att mötesserien 

avslutas. Fram till oktober 2020 har sju möten genomförts. 

Marks kommun deltar fortsättningsvis i tjänstemannagrupp och samrådsgrupp. 

 Mölndals stad 

En mötesserie med Mölndals stad inleddes i april 2019 och hittills har 12 möten genomförts. 

Kommunen har lyft att arbete med en ny översiktsplan pågår och att samsyn bör finnas. 

Kommunen önskar en sträckning av järnvägen via Mölndal. Diskussioner har förts om olika 

placeringar av stationsläget och hur långa plattformarna ska vara. Kommunen har även lyft 

den pågående planeringen av Forsåker samt idéstudier om att överdäcka järnvägen och 

motorvägen för att minska barriäreffekterna i staden. Det är viktigt för kommunen att ny 

detaljplan i Forsåker påverkas så lite som möjligt. Även koppling till andra 

infrastrukturprojekt, exempelvis Trafikverkets uppställningsspår i Pilekrogen, har 

diskuterats. Kommunen har efterfrågat fler möten och under vintern 2019, under hela 2020 

och framtill hösten 2021 har separata arbetsmöten hållits med Mölndals stad. Syftet med 

arbetsmötena har främst varit att diskutera möjliga stationslösningar kopplat till pågående 

stadsutveckling. Det sker även en stor stadsutveckling längs hela Mölndalsåns dalgång. 

Mölndals stad har framfört att de är positiva till Trafikverkets rangordning av korridor 

Mölnlycke och till att det planeras för en station i Mölndal. 

 Swedavia  

En mötesserie med Swedavia inleddes i april 2019 och hittills har 11 möten genomförts. 

Swedavia har presenterat pågående arbete med en masterplan som visar hur 

flygplatsområdet ska växa. Swedavia har också lyft planerna på en andra rullbana. Swedavia 

framhåller vikten av ett centralt stationsläge nära flygplatsterminalen och att restiden med 
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tåg till flygplatsen blir kortare än med andra trafikslag för att resenärerna i första hand ska 

välja tåget. Swedavia ser positivt på Trafikverkets rangordnade alternativ med en station i 

centrala Mölndal, en station i tunnel vid Landvetter flygplats och en station för regionala 

pendeltåg i centrala Borås. 

Under hela 2020 har även flera separata arbetsmöten hållits med Swedavia med syfte att 

diskutera möjliga stationslösningar vid flygplatsen. Det har även hållits en separat 

mötesserie med Swedavia utifrån de olika föreslagna stationslägenas placering och 

järnvägsanläggningens påverkan på utrustning för radiokommunikation utifrån ett EMC-

perspektiv. På mötena har resultat av EMC-påverkan diskuterats utifrån genomförda 

beräkningar och de förslag på åtgärder som ansetts nödvändiga. På flera möten har även 

Luftfartsverket deltagit eller tagit del av minnesanteckningar. 

 Ideella naturvårdsföreningar 

En mötesserie med ideella naturvårdsföreningar har inletts och hittills har 4 möten 

genomförts. Tanken är att denna mötesserie ska fortsätta under hela 

järnvägsplaneprocessen. Föreningarna som deltagit i mötesserien är Birdlife Sverige, Borås 

fågelklubb, Föreningen Skydda skogen, Göteborgs ornitologiska förening, 

Naturskyddsföreningen Borås, Naturskyddsföreningen Göteborg, Naturskyddsföreningen 

Härryda, Naturskyddsföreningen Mölndal, Naturskyddsföreningen Kansli Väst 

(regionkansli), Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg (distriktsnivå), Södra Älvsborgs 

naturskyddsförening och Västergötlands Ornitologiska Förening. Föreningarna har bidragit 

med kunskap kring naturvärden i områden och har fått möjlighet att ställa frågor. Under 

samrådet hösten 2020 genomfördes mötet digitalt. Mötet avhandlade en hel del frågor kring 

den kommande miljöprövningsprocessen samt frågor om hur Trafikverket arbetat med 

befintliga och nya underlag för naturvärdesbedömningar. Även det möte som genomfördes 

under samrådet våren 2021 genomfördes digitalt. På mötet lyftes frågor kring artskydd 

utifrån den nya EU-dom som kom under våren 2021. Trafikverket beskrev vilka fördjupade 

utredningar som skett under våren 2021. Föreningarna betonade vikten av att beskriva 

osäkerheter i naturvärdesinventeringen. Naturskyddsföreningen i Härryda visade även eget 

utredningsmaterial. På mötet efterfrågade några av föreningarna möjlighet att få ta del av 

skyddade artuppgifter. De föreningar som önskat ta del av skyddade artuppgifter fick under 

hösten 2021 möjlighet att delta på ett fysiskt möte tillsammans med den konsult som utfört 

naturvärdesinventeringen. Mötet var fysiskt för att undvika att uppgifter om geografisk plats 

för skyddade arter sprids digitalt. Även vid detta möte visade Naturskyddsföreningen i 

Härryda eget material. 

3.5. Ledningsägare 

Mötesserier med Mölndals Energi och Nordion Energi (fd Swedegas) inleddes under våren 

2020. Det har även varit möten och kontakter med GRYAAB, Borås Energi och Miljö, 

Göteborg Energi samt Borås Elnät. På mötena har ledningsägarna informerat om befintliga 

ledningar och underlaget har använts som planeringsförutsättningar i utredningen. Kontakt 

har även skett med Vattenfall. Under 2021 har det genomförts en särskild mötesserie med 

Mölndals Energi, Ellevio och Mölndal stad angående mottagarstationen vid Rävekärr 

E6/E20. 
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3.6. Risk och säkerhet  

Mötesserie med Räddningstjänsten Storgöteborg, och Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund har fortsatt under våren 2020 och hittills har två möten 

genomförts. Syftet med mötesserien är att ha dialog och informera berörda 

Räddningstjänstförbund om risk- och säkerhetsfrågorna inom projektet. Trafikverket har 

presenterat projektet och tidplanen. På möten har aktuella korridorer och stationer 

presenterats. På senaste mötet presenterades också säkerhetskoncept för tunnlar och 

undermarkstationer. På mötena har även riskhantering avseende farliga anläggningar i 

utredningsområdet behandlats samt riskhantering avseende transporter av farligt gods där 

nya stambanan ligger i samma spårområde som befintlig järnväg. 

3.7. Luftfartsverket 

Ett inledande möte med Luftfartsverket har hållits avseende eventuell påverkan på 

utrustning som finns placerad inom utredningsområdet. På mötet gjordes en genomgång av 

påverkan på Luftfartsverkets CNS-utrustning inom utredningsområdet. Mötet konstaterade 

att en av fyra siter med CNS-utrustning kommer påverkas av Trafikverkets förordade 

korridor. En mötesserie kommer etableras under det fortsatta arbetet med 

lokaliseringsutredningen och kommande järnvägsplaner för att gemensamt säkerställa 

funktionen för berörd CNS-utrustning. 

3.8. Försvarsmakten 

Under 2020 har ett flertal möten genomförts med Försvarsmakten, där det diskuterats hur 

verksamheter inom utredningsområdet påverkas av de olika korridorförslagen. Under 2021 

har möten genomförts med Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Borås Stad där det 

diskuterats hur en eventuell påverkan på pågående verksamhet kan minskas och en konflikt 

mellan riksintresse för kommunikation och riksintresse för totalförsvarets militära del kan 

undvikas. 

3.9. Statliga verk  

Under våren 2021 bjöd Trafikverket in till ett möte med berörda statliga verk där 

samrådsmaterialet för våren 2021 presenterades. På mötet deltog Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet och Försvarsmakten. Även Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

deltog. På mötet diskuterades riksintressen, Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets 

pågående uppdrag att se över beslutade riksintresseområden, pågående dialog med 

Försvarsmakten, kulturmiljö, artskydd samt skillnaden mellan hållbarhetsbedömningen och 

miljöbedömning. Naturvårdsverket lyfte valet av stationer och trafikering av Borås och hur 

stor nytta denna deletapp ger. Under hösten 2021 har det även varit enskilt möte med 

Naturvårdsverket gällande de synpunkter de framfördes under samrådet våren 2021.   
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4. Samråd våren 2020 

Samrådstillfället våren 2020 omfattade både samrådsunderlag och inledande delar av 

lokaliseringsutredningen med MKB (samrådshandling för val av alternativ). 

Under perioden 10 mars – 4 maj 2020 presenterades följande handlingar:  

• Samrådsunderlaget daterat 2020-03-10 

• Landskapskaraktärsanalysen daterad 2020-03-10 

Under denna tid kunde kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter, organisationer och 

allmänheten lämna synpunkter på samrådsunderlaget och komplettera de beskrivna 

förutsättningarna inom utredningsområdet. På grund av coronapandemin hölls samrådet 

helt digitalt. 

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen från samrådet våren 2020 låg till grund för 

länsstyrelsens beslut att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket 

fattades i juli 2020. Det innebär att en MKB ska tas fram och att samråd ska ske med en 

utökad samrådskrets. 

4.1. Samrådskrets 

Samrådet våren 2020 innefattade både samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan (BMP) och samråd om förutsättningar i lokaliseringsutredningen.   

Efter genomfört samråd ska Länsstyrelsen i Västra Götalands län fatta beslut om projektet 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) vilket innebär att samrådskretsen ska 

utökas för samråd om lokaliseringsutredningen. Samråd ska då även ske med statliga 

myndigheter, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda i enlighet med 2§ 

lagen om byggande av järnväg.  

Figur 4. Översiktlig planering av faserna samrådsunderlag och lokaliseringsutredning med MKB 
(samrådshandling för val av alternativ) med tre större samrådstillfällen. Samrådstillfällena illustreras med ett 
öra. Samrådstillfället som ägde rum våren 2020 är inringat i rött. 
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Eftersom samrådet våren 2020 innefattade samråd inför länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan (BMP) och samråd om förutsättningar i lokaliseringsutredningen 

har Trafikverket valt en samrådskrets som har med statliga myndigheter, allmänhet och 

organisationer. Samrådskretsen identifierades utifrån en intressentanalys. Samrådskretsen 

stämdes även av med även med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med berörda 

kommuner innan utskicket till samrådet våren 2020.  

Projektets samrådskrets vid samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

utgjordes av:  

Tabell 1. Samrådskrets för samråd våren 2020. 

Berörd länsstyrelse Post- och telestyrelsen 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Riksantikvarieämbetet 

  Sjöfartsverket 

Övrig länsstyrelse Skogsstyrelsen 

Länsstyrelsen Jönköping Socialstyrelsen 
  Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Berörda kommuner Statens fastighetsverk 

Bollebygds kommun Strålsäkerhetsmyndigheten 

Borås Stad Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 
Göteborgs Stad Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut (SMHI) Härryda kommun 
Marks kommun Transportstyrelsen 

Mölndals stad  

  Övriga myndigheter och statliga bolag 

Berörda regionförbund och 
kommunalförbund 

Jernhusen 

Swedavia 

Region Halland  
Region Jönköpings län Ledningsägare 

  Borås Energi och Miljö 

Kollektivtrafikmyndighet Borås Elnät AB 

Västra Götalandsregionen Gryaab 
Region Jönköpings län Göteborg Energi 

  Härryda Energi 

Statliga förvaltningsmyndigheter Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

Arbetsmiljöverket Mölndal Energi 
Bergsstaten Sandhults-Sandareds Elektriska Ekonomiska 

förening Boverket 

Elsäkerhetsverket Skanova 

Energimyndigheten Svenska Kraftnät 
Folkhälsomyndigheten Vattenfall 

Fortifikationsverket  

Försvarsmakten Näringsliv och 
näringslivsorganisationer Havs- och vattenmyndigheten 

Jordbruksverket Branschföreningen Tågoperatörerna 
Kammarkollegiet Business Region Borås 
Kemikalieinspektionen Näringslivets Transportråd 
Lantmäteriet Handelskammaren i Jönköpings län 
Luftfartsverket Svenskt Näringsliv 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) 

Sveriges Åkeriföretag 
Västsvenska Handelskammaren 

Naturvårdsverket  
Polisen  
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Tabell 2. Samrådskrets för samråd våren 2020, fortsättning. 

Organisationer och föreningar Fågelföreningar 

Akademiplatsen AB Göteborgs Ornitologiska Förening 

Borås City Marks Fågelklubb 

Borås Näringsliv AB Sveriges Ornitologiska Förening 

Borås Flygplatsförening Västergötlands Ornitologiska Förening  
Borås TME   

Business Region Borås Naturskyddsföreningen  

Botaniska föreningen i Göteborg Mölndals Naturskyddsförening  

Fastighetsägarna Borås Naturskyddsföreningen i Borås  

Funktionsrätt Västra Götaland Naturskyddsföreningen i Göteborg  

Företagarna Borås Naturskyddsföreningen i Härryda  

Högskolan i Borås Naturskyddsföreningen i Mark  

Järnvägsfrämjandet   

Knallelandsgruppen Vattenvårdsförbund  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och 
vattenråd 

 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF) 

 

Lygnerns vattenråd  

Svensk cykling Mölndalsåns vattenråd  

Svenska jägareförbundet Säveåns vattenråd  

Sveriges jordägareförbund Viskans vattenråd  

Västsvenska entomologklubben Ätrans vattenråd  

Viareds företagarförening   

Västergötlands Botaniska förening Enskilda som särskilt berörs  

 För lokaliseringsutredningen för ny järnväg 
Göteborg–Borås är det, på grund av 
utredningsområdets storlek, inte möjligt att vid 
samråd om samrådsunderlag identifiera vilka 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda. 
Samrådet med enskilda anses därför innefattas 
i samrådet med allmänheten. 

 

Fiskevårdsförbund  

Borås-Öresjö FVOF  

Bosjöns FVOF  

Gesebolssjöns FVOF  

Ingsjöarna & Oxsjöns FVO  

Mölndalsåns FVOF, västra sektionen   

Sandsjön-Buasjöns FVOF Allmänheten     

Storån övre FVOF   

Surtans övre FVOF   

Viaredssjöns FVOF   

Västra Nedsjöns FVOF    

Östra Nedsjöns FVOF   
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4.2. Inbjudan till samråd 

Inbjudan till samrådsmötet 

annonserades i lokalpressen (se Figur 

6), på projektets webbsida, i sociala 

medier och i det digitala nyhetsbrevet 

Nytt från projekt Göteborg–Borås. 

Nyhetsbrevet skickas ut några gånger 

per år och är en prenumeranttjänst 

som alla kan anmäla sig till på 

projektets webbsida.  

Även informationsblad i pappers-

format om projekt Göteborg–Borås 

delades ut till samtliga brevlådor inom 

utredningsområdet, både till boende 

och företag (se Figur 5). I dessa 

informerade Trafikverket om läget i 

utredningen, hur man kunde lämna 

synpunkter och bjöd in till 

informationsmöten. Både nyhets-

breven och informationsbladen fanns 

även tillgängliga på projektets 

webbsida.  

I mars 2020 beslutade regeringen om ett förbud mot allmänna sammankomster med över 

500 deltagare för att motverka spridningen av coronaviruset. Till följd av detta ställdes alla 

fysiska samrådsmöten in under våren 2020. Trafikverket informerade om detta genom 

nyheter på projektets webbsida, en ny informationsfilm publicerades och sponsrades i 

sociala medier, ett nytt digitalt nyhetsbrev lades ut, en ny annons gick ut i lokala medier (se 

Figur 7) och pressen tipsades. Trafikverket informerade även via berörda kommuners 

kommunikatörer och kanaler samt genom att affischer sattes upp på möteslokaler (se Figur 

8). Samrådet genomfördes trots den pågående pandemin men i helt digitalt format. 

Figur 6. Inbjudan till samrådsmöten som planerades att 
hållas under våren 2020. 

Figur 5. Informationsblad från mars 2020. Bladet informerade om de kommande samrådsmötena efter 
omstarten av planeringen, hur man kunde lämna synpunkter och redovisade tidplanen i korthet. 
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4.3. Digitalt samråd 

Trafikverket har sedan en tid tillbaka arbetat med att utveckla metoder och tillvägagångssätt 

för att genomföra digitala samråd. En del i den demokratiska processen är att engagera och 

involvera så många som möjligt i de målgrupper som berörs av ett kommande infrastruktur-

projekt. Utvecklingen gick redan innan utbrottet av coronapandemin mot att i större 

utsträckning nyttja digitala möjligheter vid samråd. Situationen med pandemin har skyndat 

på arbetet. Projekt Göteborg–Borås är ett av projekten som med kort varsel ställde om till 

ett helt digitalt samråd. 

Ambitionen att hålla allmänheten och intressenter uppdaterade och välinformerade är hög 

och det har under utredningens gång funnits flera kanaler för information. Projektet har 

använt följande digitala verktyg i samrådet våren 2020: 

• Interaktiv karta 

• Digital presentation 

• Projektsidan 

• Digital tillgänglighet 

I efterföljande stycken ges en beskrivning av respektive digitalt verktyg. 

  

Figur 7. Ny inbjudan till digitalt samråd. Figur 8. Affisch med information om inställda 
samrådsmöten. 
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Interaktiv karta 

För att nå ut till berörda målgrupper utan att träffas fysiskt upprättades en interaktiv karta 

inför samrådet. Kartan gjorde det möjligt att på ett överskådligt sätt ge information om 

aktuell fas i projektet. Den möjliggjorde även för allmänheten att lämna sina synpunkter 

direkt i kartan. Kartan fanns att nå på projektets webbsida och gick att öppna på en dator, 

men även i mobiltelefon och surfplatta. 

Den interaktiva kartan hade fyra huvudflikar. Under Inbjudan till samråd presenterades 

vilken fas projektet befann sig i och vilka faser som följer. Under Göteborg–Borås, en del av 

nya stambanor följde en beskrivning av hela projekt Göteborg–Borås. Under 

Samrådsunderlag följde en sammanfattning av samrådsunderlaget med länk till hela 

samrådsunderlaget på Trafikverkets webbsida. Under sista fliken Lämna din synpunkt 

kunde man lämna sina synpunkter direkt i kartan (se Figur 9 och Figur 10).  

Den interaktiva kartan har under samrådet varit välbesökt med 6 257 visningar på första 

sidan. Det har i kartan lämnats 55 synpunkter av 39 unika synpunktlämnare. I särklass flest 

inkomna synpunkter har lämnats från invånare som bor i Härryda kommun. 

Åldersfördelningen är jämn, men det är främst män som har lämnat synpunkter. 

 

Figur 9. Utdrag ur den interaktiva samrådskartan. Här är fliken ”Lämna din synpunkt” markerad. 
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Figur 10. Utdrag ur den interaktiva kartan. Här syns hela utredningsområdet markerat med svart, 
streckad linje. Inkomna synpunkter syns som orange och blå punkter i kartan, utifrån vilken kategori 
synpunktslämnaren valt. Vissa punkter överlappar varandra, varför endast de senast inkomna 
synpunkterna syns. 

Digital presentation 

De presentationer som skulle ha hållits vid de inplanerade fyra fysiska mötena under 

samrådet våren 2020 spelades istället in. Filmerna låg ute på YouTube med länk från 

projektets webbsida under hela samrådsperioden. De digitala presentationerna kom vardera 

upp i flera hundra visningar under samrådet. 

Projektsidan 

På projektets webbsida www.trafikverket.se/goteborg-boras fanns information som 

kontinuerligt uppdaterades om hela projekt Göteborg–Borås. Här publicerades också 

aktuella dokument för det skede projektet befinner sig i. Under samrådstiden har aktuella 

samrådshandlingar i form av Samrådsunderlag (daterat 2020-03-10) och 

Landskapskaraktärsanalys (daterat 2020-03-10) funnits tillgängliga under sidan Dokument. 

Under samrådstiden fanns också svar på vanliga frågor tydligt publicerade på första sidan 

under rubriken Frågor och svar.   

För att säkerställa att information om projektets webbsida nått allmänheten har statistik 

bland annat förts över besöksantal på sidan. Under samrådet har 4327 stycken unika 

besökare klickat in på projektets webbsida, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 

perioden före samrådet. I särklass flest unika besök skedde den 10 mars 2020 när projektets 

informationsblad landade i brevlådan hos närboende, i kombination med motsvarande 

inlägg i sociala medier. 

Digital tillgänglighet 

Medarbetare i projektorganisationen strävade efter att finnas än mer tillgängliga under 

samrådsperioden, via kontaktformulär på webben, telefon och sociala medier. På projekt 

Göteborg–Borås Instagram- och Twitterkonton @goteborg_boras berättade Trafikverket 

om den nya järnvägen mellan Västsveriges största städer i både ord och bild. 
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4.4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen anser att underlaget håller en genomgående god kvalitet och ger en bra 

övergripande bild av projektet och de värden som finns i utredningsområdet. Länsstyrelsen 

bedömer därmed att underlaget är tillräckligt omfattande för detta skede i processen och att 

samrådsunderlaget kan ligga till grund för fortsatt planering. Länsstyrelsen välkomnar detta 

projekt som syftar till att öka järnvägskapaciteten och förstora arbetsmarknadsregionen i 

södra Sverige.  

Ytterligare stationslägen längs höghastighetsbanan Göteborg–Borås än vad som anges i 

Trafikverkets positionspapper (oktober 2018) ser länsstyrelsen inget behov av att utreda, 

varken ur ett regionalt eller nationellt perspektiv. Länsstyrelsen anser att fler stationer kan 

riskera att minska banans kapacitet och måluppfyllelsen för det aktuella projektet och att 

det finns utrymme att hantera övriga behov inom den parallellt pågående ÅVS:en Stråket 

Göteborg–Borås. Länsstyrelsen förordar ett stationsläge inom Borås tätort då ett läge söder 

om Borås sannolikt inte kommer att tillstyrkas på grund av konflikt med höga naturvärden. 

Länsstyrelsen anser vidare att banans lokalisering inte bör omöjliggöra en framtida station i 

Ulricehamn då det är viktigt för möjligheten till regional utveckling.  

Länsstyrelsen vill understryka att det är viktigt att projektet blir ett gott exempel på 

genomförande av den statliga arkitekturpolitiken genom att uppfylla målen för gestaltad 

livsmiljö. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att inte enbart fokusera på den 

samhällsekonomiska bilden som ger en bild av lönsamheten för projektekonomin. 

Länsstyrelsen anser att projektet är ett framtidsprojekt och bör bedömas utifrån det, varför 

framtida flexibilitet och robusthet bör främjas före kortsiktig projektekonomi. Länsstyrelsen 

saknar den under 2019 framtagna kulturmiljöstrategin i samrådsunderlaget. I kommande 

planhandlingar anser länsstyrelsen att Trafikverket ska redogöra för på vilket sätt strategin 

ska omsättas i den nu aktuella järnvägsplanen samt beakta kulturmiljömålen. 

För att nå hållbarhet anser länsstyrelsen att kommunerna behöver involveras och 

gemensamma lösningar i syfte att nå en hållbar utveckling behöver vara ledande. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att Trafikverket kontinuerligt tydliggör sin tidplan för 

när olika frågor behöver beslutas under planeringens gång så att kommunerna får möjlighet 

att planera för sina intressen. På så sätt anser länsstyrelsen att synergieffekter kan uppstå 

och att de negativa kumulativa effekter som järnvägen kan medföra minskar i omfattning. 

Stationer i Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd ska prövas enligt 

samverkansdokumentet som skrivits mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 

Länsstyrelsen anser att Trafikverket måste vara mycket tydliga avseende förutsättningarna 

för det, när läge finns för diskussion och när frågan är avklarad. Hantering av frågan kräver 

också löpande dialog med den parallella ÅVS:en för att hållbara lösningar ska uppnås.  

Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att projektet tar ansvar för de kumulativa effekter 

som stationerna och stationsmiljöerna medför genom framtida stadsutveckling. 

Länsstyrelsen förutsätter att projektet så långt det är möjligt tar hänsyn till att utveckling av 

tätorter inom området ska kunna ske på ett rimligt sätt efter det att järnvägen tagits i bruk. 

Här lyfts Mölndal som en stationsort där det är viktigt att en station och passage anpassas 

efter goda möjligheter till stadsutbyggnad och inte enbart efter järnvägens optimala 

förutsättningar. Länsstyrelsen anser att stationslägen som ger stadsutvecklingsmöjligheter 

ska vara en förutsättning.   
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Länsstyrelsen förutsätter att barnperspektivet kommer att konsekvensbeskrivas inom 

projektet, att barnkonventionen beaktas och att Trafikverket anpassar projektet så att 

perspektivet och den nya lagen får genomslag. 

Länsstyrelsen lyfter att det inom området finns utpekade riksintresseområden för 

naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och kommunikationer, som i så stor utsträckning som 

möjligt ska skyddas. Om Trafikverket anser att det saknas tydlighet i riksintresseanspråken 

ska Trafikverket inom ramen för aktuellt projekt visa på sin tolkning av riksintresset, 

redovisa de hänsyn som tas och beskriva konsekvenserna för att en bedömning av påverkan 

på riksintresset ska vara möjlig att göra. Avseende Trafikverkets riksintresseanspråk för 

planerad och framtida kommunikation förväntar sig länsstyrelsen att en god dialog förs 

mellan Trafikverket, länsstyrelsen och berörda kommuner för att en tydlighet ska finnas för 

den kommunala planeringen.  

Utredningsområdet innehåller många områden med höga naturvärden som måste beaktas i 

den fortsatta planeringsprocessen, bland annat flera naturreservat (planerade och 

befintliga) samt Natura 2000-områden. Även flera höga kulturvärden finns inom 

utredningsområdet. Järnvägen bör i möjligaste mån samlokaliseras med befintlig 

infrastruktur i stråket Göteborg–Borås för att undvika ytterligare fragmentering och 

barriäreffekter i områden som idag inte är påverkade av storskalig infrastruktur. 

Länsstyrelsen värnar särskilt stora opåverkade naturområden nära storstaden då detta är en 

bristvara delregionalt, såsom den gröna kilen söder om väg 40. 

Länsstyrelsen anser att de inventeringar av naturvärden och av förekomster av skyddade 

arter som behöver genomföras inom ramen för projektet är av stor betydelse för att kunna 

avgöra vilken påverkan som järnvägen får, både enskilt och kumulativt tillsammans med 

övriga exploateringar och infrastrukturer. För de fall där strikt skyddade arter berörs krävs 

att underlaget medger en bedömning om järnvägens påverkan på respektive arts 

bevarandestatus på relevant populationsnivå.  

Länsstyrelsen anser att en förutsättning för att kunna bygga genom Mölndal är att stor 

hänsyn tas till Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Det är av vikt att sträva mot att vattnets 

ekologiska status med marginal kan förbättras vid en byggnation av höghastighetsbanan 

istället för att enbart försöka fokusera på att minimera risken för försämring. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att Trafikverket tidigt i projektet kommunicerar hur 

man avser att hantera effekterna av ett förändrat klimat såsom översvämning/skyfall liksom 

de riskområden som nämns i handlingen. I kommande handlingar bör en 

översvämningskartering finnas med på en karta. Länsstyrelsen önskar också att projektets 

förhållningssätt till kommunernas hantering av översvämningsfrågan tydliggörs så att 

eventuella problem orsakade av detta kan hanteras i god tid. Länsstyrelsen anser vidare att 

man kan förvänta sig att det finns fler fornlämningar i området än vad som är kända idag 

och att det i kommande planering får avgöras om utredning av fler arkeologiska utredningar 

behövs. Länsstyrelsen saknar de vattenförekomster som är utpekade som 

dricksvattenförekomster (både sjöar och grundvatten) samt som fiskvatten enligt 

fiskvattendirektivet. 

Länsstyrelsen anser att det vore en fördel om Trafikverket kunde inkomma med projektets 

ritningar som digitalt GIS-underlag, då detta skulle kunna medföra att järnvägens konflikter 

31



Samråd våren 2020 
 

 
 
  Sida 26 (298) 

med olika intressen, samt behov av utredning för val av alternativ, upptäcks tidigare. 

Länsstyrelsen önskar vidare att Trafikverket återkommer med en mer detaljerad 

planläggningsbeskrivning.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:71. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har upprättat ett PM ”Nya stambanor – ställningstagande delen 

Göteborg–Borås”, daterad 2020-03-04, som beskriver hur Trafikverket ställer sig 

till ytterligare stationer på sträckan Göteborg–Borås utöver de stationsorter som 

finns omnämnda i Trafikverkets ställningstagande ”Nya stambanor-ny generation 

järnväg, daterat 2018-10-08”. Vid en bedömning utifrån den nya stambanans 

ändamål och trafikering dras följande slutsatser: 

• Trafikverket bedömer inte att de nyttor som uppstår med ytterligare stationer 

på ny stambana, delen Göteborg–Borås uppväger de nackdelar som det 

medför. Ytterligare stationer medför längre restider, sämre förutsättningar till 

en attraktiv tidtabell och sämre robusthet för den nya järnvägen. 

• Vid en ytterligare station minskar det totala antalet resor samt antalet 

personkilometer för det framtida resandet i stråket Göteborg – Borås. 

Trafikverkets ställningstagande baseras på en sammanvägd bedömning av följande 

upprättade beslutsunderlag: 

• PM Kapacitetsutredning kopplingspunkt Mölnlycke, daterad 2020-01-19 

• PM Tillkommande stationsorters påverkan på tidtabellstider Göteborg–

Borås, daterad 2020-01-19 

• PM Effekter av tillkommande stationsorter med avseende på resande, daterad 

februari 2020 (upprättat av Västra Götalandsregionen) 

I lokaliseringsutredningen för Göteborg–Borås utreds lokalisering av stationer vid 

Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. I lokaliseringsutredningen kommer både 

centrala och externa stationslägen att utredas och bedömas, liksom olika korridor-

alternativ. Ytterligare behov i stråket samt åtgärder enligt förstärkningsalternativet 

kommer att prövas i den pågående ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås som ska 

slutföras under 2021. 

Trafikverket tar med till den fortsatta utredningen att länsstyrelsen ser svårigheter 

med att kunna tillstyrka ett stationsalternativ i Borås i direkt närhet till höga 

naturvärden. 

Angående en framtida station i Ulricehamn kommer Trafikverket i lokaliserings-

utredningen utreda olika stationslägen i Borås. Olika möjliga utgångar österut ur 

Borås kommer också att redovisas.  
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Projektmål och övergripande mål inom målområde Arkitektur är utformade med 

utgångspunkt i den svenska arkitekturpolitiken Politik för gestaltad livsmiljö (Prop 

2017/18:110). Detta beskrivs i motivbilaga till de övergripande målen: 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/vart-

uppdrag---en-ny-generation-jarnvag/ 

Projektmålen om Samhällsekonomi, som i remissversionen av samrådsunderlaget 

hade rubriken Utanför övergripande målstruktur, har kompletterats med ett 

förtydligande om att det är ett långsiktigt perspektiv. Målområde Samhälls-

ekonomi är endast ett av många målområden. Den traditionella samhälls-

ekonomiska bedömningen som görs i alla projekt kommer också att göras i 

Göteborg–Borås. Med målen under Samhällsekonomi vill Trafikverket fånga ett 

bredare bedömningsunderlag än den traditionella samhällsekonomiska 

bedömningen gör.  

Projektmål och övergripande mål inom målområdena Landskap och Arkitektur är 

utformade med utgångspunkt i de nationella kulturmiljömålen (Prop 2012/13:96). 

Detta beskrivs i motivbilaga till de övergripande målen: 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/vart-

uppdrag---en-ny-generation-jarnvag/ 

I lokaliseringsutredningen för ny järnväg mellan Göteborg och Borås arbetar 

Trafikverket aktivt med att skapa förståelse för planeringsprocessen och skapa 

forum för dialog mellan berörda kommuner och Trafikverket. Exempel på 

mötesforum är samrådsgrupp, tjänstemannagrupp och kommungruppsmöten med 

berörda kommuner och Swedavia. I dessa mötesformer har Trafikverket 

presenterat planering för samråd och de olika skedena i utredningen. Trafikverket 

presenterar även delresultat från lokaliseringsutredningen för att ge insyn i 

pågående arbete och ge möjlighet att lämna synpunkter underhand. Läs mer om 

pågående mötesserier i avsnitt 3. För ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås har dialog 

och avstämningar gjorts och kommer att fortsätta i Västra Götalandsregionens 

stråksamverkan. Dialog kommer också att ske fortlöpande med enskilda 

kommuner. I övrigt sker även dialog i samrådsgruppen för både 

lokaliseringsutredningen och för ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås. 

De kumulativa effekter som stationerna och stationsmiljöerna kan medföra genom 

framtida stadsutveckling kommer att analyseras i samverkan med berörda 

kommuner. Förutsättningarna för stadsutveckling kommer att vara ett viktigt 

urvalskriterium vid val av stationslägen. Trafikverket har pågående mötesserier 

med kommunerna i stråket där frågor om stadsutveckling hanteras.  

I det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen kommer det att tas fram en 

social konsekvensanalys. Barnperspektivet kommer att ingå som en integrerad del 

i den sociala konsekvensanalysen i det fortsatta utredningsarbetet. 

Trafikverket kommer att ha en fortsatt dialog kring riksintressen för 

kommunikationer för järnväg och flyg. Trafikverket kommer att beakta befintliga 

naturreservat, Natura 2000-områden, kulturreservat och planerade naturreservat 

i den kommande planeringsprocessen.  
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Möjligheterna att samlokalisera järnvägen med befintlig infrastruktur för att 

undvika fragmentering och barriäreffekter i opåverkade naturområden kommer 

att utredas. Barriärer i landskapet tas med i fortsatt arbete med landskaps-

karaktärsanalys, social konsekvensanalys och miljöbedömning. 

Trafikverket har en dialog med länsstyrelsen i naturmiljöfrågorna och kommer att 

genomföra naturvärdesinventeringar samt bedöma påverkan av järnvägen 

tillsammans med andra befintliga och planerade verksamheter. Detta gäller även 

skyddade arter. Om kravet på kunskapsnivå är tillräckligt för respektive art 

kommer återkommande att behöva bedömas under utredningens gång. 

När det gäller Mölndalsån och Kålleredsbäcken har Trafikverket med perspektivet 

om att sträva mot att vattnets ekologiska status kan förbättras i den fortsatta 

utredningen och har samverkan med andra planerade projekt i området i frågan. 

Synpunkterna avseende översvämningskartering, skyfall, fornlämningar och 

vattenmiljö kommer att hanteras i den fortsatta utredningen. 

Det kommer att vara möjligt för länsstyrelsen att under kommande samråds-

perioder få tillgång till korridorer i form av GIS-skikt. En uppdaterad 

planläggningsbeskrivning kommer att göras. 

4.5. Berörda kommuner 

 Bollebygds kommun 

Bollebygds kommun ser positivt på projektet och de rubricerade projektmålen. Inför 

kommande skede vill kommunen slå vakt om existerande lokala värden samt se större 

ansträngningar gällande förbättrade pendlingsmöjligheter inom regionen för kommunens 

invånare. Med projektmålen som grund anser Bollebygds kommun att en framtida 

kopplingspunkt mellan den nya järnvägen (Götalandsbanan) och nuvarande järnväg (Kust 

till kust-banan) väster om Bollebygds tätort med syfte att ge tidseffektiva tågresor mellan 

Bollebygd och Mölndal/Göteborg ska inte omöjliggöras. Kommunen anser vidare att 

lokalisering av den nya järnvägen ska ske med största möjliga hänsyn till existerande 

landskapsbild och att den ska vara så lite barriärskapande som möjligt. Finns det möjlighet 

att placera järnvägen parallellt med riksväg 40 eller annan existerande barriär ska detta ske. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:65. 

Trafikverkets kommentar: 

Den nya järnvägen planeras som ett separerat system med få kopplingspunkter 

mot det konventionella järnvägsnätet. Ytterligare behov i stråket kommer att 

prövas i den pågående ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås som ska slutföras under 

2021. 

Landskapsbild och barriäreffekter kommenteras i länsstyrelsens yttrande i avsnitt 

4.4. 

34



Samråd våren 2020 
 

 
 
  Sida 29 (298) 

 Borås Stad 

Borås Stad ställer sig bakom Trafikverkets ställningstagande kring ytterligare tillkommande 

stationer. Borås Stad anser att stationer i Mölndal, Landvetters flygplats och Borås är de 

stationer som bidrar till störst nytta. Staden ställer sig även bakom den formulering som är 

framtagen politiskt för Göteborg–Borås (se Västra Götalandsregionens yttrande i 4.6.1). 

Borås Stads tre viktigaste punkter för att uppnå största nyttan med ny järnväg mellan 

Göteborg och Borås är en restid på 35 minuter, ett centralt stationsläge i Borås samt en 

snabb utbyggnad. Borås Stad vill påpeka att den nya järnvägen påverkar och kommer att 

påverka mycket av kommunens planering, bland annat i form av ytor som inte kan planeras 

idag och ser fram emot ett tätt samarbete och god framförhållning från Trafikverket när det 

blir aktuellt. 

Borås Stad anser att ett centralt stationsläge i Borås inte bara ger maximal restidsvinst, utan 

möjliggör också en utbyggnad till motsvarande centrala stationslägen i Ulricehamn och 

Jönköping. Därmed optimeras samhällsnyttorna av investeringen och en hållbar utveckling 

stöds samtidigt som man öppnar för ökad ekonomisk tillväxt i både dessa kommuner och i 

den växande arbetsmarknadsregionen. Borås Stad ser även att med en järnvägsanslutning 

till flygplatsen kan staden knyta ihop den lokala kollektivtrafiken med den nationella och 

internationella och därmed anta en roll som kollektivtrafiknod för kompletterande 

transportslag. Borås Stad anser att det övergripande målet är att det skapas intermodalitet 

för en smidig resa dörr till dörr, i enlighet med EU:s vitbok gällande transporter. Borås Stad 

anser att det är mycket viktigt med ett centralt stationsläge i förhållande till flygplatsens 

terminal så att en intermodalitet erhålls. 

Borås Stad har några synpunkter på projektmålen för Göteborg–Borås. Att möjliggöra för 

400 meter långa tåg på station i Borås anser Staden är bra. För att möta ett stort geografiskt 

samlat resandeunderlag krävs enligt Borås Stad ett centralt stationsläge i Borås. Staden 

anser vidare att det under Samhällsekonomi saknas en formulering kring de samhälls-

ekonomiska nyttorna som tar hänsyn till att ny järnväg byggs för en livslängd på minst 100 

år. Staden lyfter vidare att Trafikverket uttrycker att styrande för utredningsområdets 

utbredning är den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 

det övergripande restidsmålet för en framtida ny stambana mellan Stockholm och Göteborg 

ska kunna uppnås. Borås Stad anser att större hänsyn måste tas till betydelsen av de 

samhällsekonomiska nyttorna med en ny järnväg och centrala stationslägen för att nyttorna 

ska bli så stora som möjligt.  

Borås Stad välkomnar att Trafikverket inom ramen för pågående ÅVS:en Stråket Göteborg – 

Borås utreder förstärkningar på befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg – Borås, 

samt den koppling som föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan 

strax öster om Mölndal.  

Borås Stad har tillsammans med övriga berörda kommuner, kommunalförbund och Västra 

Götalandsregionen påbörjat ett arbete att tillsammans göra beräkningar avseende 

ekonomiska, miljömässiga och sociala nyttor utifrån centrala stationslägens betydelse för 

bland annat näringslivet i västra Sverige. 

Borås Stad anser att Bråt-Osdal behöver belysas tydligare i dokumentet. Området har högre 

naturvärde än många av de redan skyddade områdena. Där finns mycket höga biologiska 

värden kopplat till kärlväxter, fågelliv och vildbin. Området har klass 1, högsta naturvärde i 
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Borås Stads naturdatabas och är Västra Götalands artrikaste lokal för vildbin och är ett av 

Borås tätortsnära rekreationsområden. Staden pekar även ut Ramnaparken, Kypeområdet 

och Kransmossen som viktiga parker i stadsmiljö samt Trollskogen, Ollonskogen och 

Pickesjöområdet som viktiga friluftsområden. Borås Stad lyfter vidare att det finns ett flertal 

inventerade och naturvärdesklassade områden i kommunens naturdatabas som inte syns på 

de regionala skikt man använt som underlag, och räknar upp objekt med klass 1 och klass 2 

som bör redovisas.  

Borås Stad anser att en beskrivning av negativ påverkan på arter i sandmarksmiljö saknas 

och att detta måste belysas då det där finns ett flertal hotade arter. Borås Stad efterlyser 

beskrivning hur olika typer av läge på järnvägen påverkar dessa miljöer, inklusive påverkan 

från vibrationer när det gäller hotade arter som gräver bon i sanden. Borås Stad undrar om 

järnvägen går på bro genom någon känslig fågellokal då det på grund av sekretess saknas 

offentlig öppen information om dessa. Staden undrar vidare varför trädsäkring behövs på 

samma sätt som för markbunden bana när tåg planeras att gå på bro. Här är viktigt att 

planera för tillräckligt många faunapassager som ska fungera i praktiken och att dessa ligger 

på rätt ställe.  

Borås Stad anser att stycket om förändrat klimat endast beskriver effekterna i generella 

drag. Staden anser att det i ett senare skede är viktigt att beskriva hur dessa effekter slår mot 

projektet och hur projektet planerar för att anlägga en järnväg som ska användas i 120 år i 

ett förändrat klimat, både i anläggningsfasen och under anläggningens driftstid.  

Borås Stad lyfter att det finns en ny bullerkartläggning över Borås att hänvisa till. Till 

kartläggningen finns också information om hur många människor som bor inom olika 

ljudintervall.  

Borås Stad lyfter att kartan på s.29 inte innehåller utpekade utredningsobjekt gällande nya 

vägar som omnämnts i Noden Borås och i nuvarande arbete med Trafikplanen i Borås, trots 

att det i samrådsunderlaget står att Noden Borås använts som underlag. Staden har valt att 

gå vidare och utreda fler vägsträckningar än de som ansågs viktigast att utreda i Noden 

Borås, vilka kan ha positiv eller negativ effekt på resandet med föreslagen ny stambana. Som 

exempel nämns ett nytt förslag på dragning av RV 40 söder om Borås.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:84. 

Trafikverkets kommentar: 

Stationslägen i Borås och i Ulricehamn kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

Landvetter flygplats som kollektivtrafiknod för kompletterande transportslag 

kommenteras i anslutning till Härryda kommuns yttrande i 4.5.4. 

Projektmålen om Samhällsekonomi, som i remissversionen hade namnet Utanför 

befintlig målstruktur, kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i 

avsnitt 4.4. 

Utredningsområdets utbredning har styrts av såväl restidsmålet som Trafikverkets 

planeringsinriktning att både centrala och externa stationslägen ska utredas. 
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Förstärkningsalternativet kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i 

avsnitt 4.4. 

Trafikverket tar gärna del av materialet från det påbörjade samarbetet mellan 

kommunerna i stråket, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

Trafikverket är medvetna om de höga värdena i Bråt/Osdal och tar med Borås 

Stads synpunkter angående detta till den fortsatta utredningen, liksom 

komplettering av tätortsnära park- och friluftsområden. Naturvärdesobjekt som 

inte syns på regionala skikt är inte redovisade i samrådsunderlaget. Sådan 

information kommer inarbetas i arbetet med den kommande 

lokaliseringsutredningen och tillhörande MKB. Trafikverket tackar för de 

uppgifter som Borås översänt tillsammans med yttrandet.  

Till fortsatt utredning tar Trafikverket med synpunkter på effekter av 

järnvägsanläggning i sandmarksmiljöer. I det fortsatta utredningsarbetet kommer 

olika anläggningstyper att utredas och i det skedet vet Trafikverket mer om 

järnvägen kommer gå på bro i känsliga fågellokaler. Kraven på trädsäkring följer 

Trafikverkets regelverk för nya stambanor. Om banan byggs som en upphöjd 

konstruktion minskar området för kravet på trädsäkring. 

När det gäller frågan om klimatanpassning ska anläggningen dimensioneras för 

flödesnivåer som uppkommer av regn med en återkomsttid på 100 år enligt 

Trafikverkets regelverk för nya stambanor. Det innebär att trafikering ska kunna 

ske med full hastighet under och efter en 100-årshändelse utan att underhålls-

åtgärder behöver vidtas. 

I kontakt med Borås Stad har det meddelats att endast underlag för rapportering 

till Naturvårdsverket (Lden, Lnight) har tagits fram i samband med den senaste 

bullerkartläggningen som hänvisas till i yttrandet. Trafikverket kommer att utreda 

buller, vibrationer och stomljud enligt Trafikverkets riktlinjer för buller och 

vibrationer och överväga skyddsåtgärder där gällande riktvärden överskrids. 

Kartan på sidan 29 avser endast riksintresse kommunikation. Utpekade 

utredningsobjekt som inte utgör riksintresse framgår därför inte av den aktuella 

kartan. 

 Göteborgs Stad 

Göteborgs Stad delar den bedömning som Trafikverket gjort i att den nya stambanan 

fortsatt ska planeras utifrån stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. 

Göteborgs Stad ställer sig även bakom den formulering som är framtagen politiskt för 

Göteborg–Borås (se Västra Götalandsregionens yttrande i 4.6.1).  

Göteborgs Stad önskar att Trafikverket i det fortsatta arbetet tydliggör om den nya 

dubbelspåriga stambanan via Mölndal, nya kopplingen och förstärkningarna på Kust till 

kustbanan, ger kapacitet i järnvägsstråken till Borås som innebär att Göteborgs Stad inte 

längre behöver säkerställa plats för alternativ ”Raka vägen”.  
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Göteborgs Stad anser att det är otydligt om projektmålen under ”Energieffektiva transporter 

och klimat” avser reduktion av växthusgaser under byggskedet, framtida trafikering och 

överflyttning från andra trafikslag eller en kombination av dessa faktorer. Göteborgs Stad 

anser att Trafikverket bör ha tydliga målsättningar både avseende att minska negativa 

effekter under byggskedet samt i att skapa positiva effekter för överflyttning från andra 

trafikslag vid järnvägens färdigställande.  

Göteborgs Stad anser att staten generellt behöver ta ett större ansvar för att motverka 

negativa effekter och möjliggöra en förtätning av staden så att det går att planera för 

stadsutveckling i närhet av stora trafikleder. Utifrån detta skulle Göteborgs Stad välkomna 

att Trafikverket i samverkan med Staden tar fram åtgärdsförslag för att i Mölndalsåns 

dalgång minska barriäreffekterna och möjliggöra goda kopplingar för primärt gång- och 

cykeltrafik, under såväl byggskedet samt på längre sikt. Staden förutsätter att pågående 

dialog med Trafikverket i frågan fortsätter under projektet. Göteborgs Stad lyfter vidare att 

området kring järnvägsprojektet präglas av en kraftig stadsutveckling både öster och väster 

om infrastrukturkorridoren. I pågående planering utformas bebyggelsen för att hantera 

befintligt spårområde när det gäller skyddsavstånd, buller etc. Göteborgs Stad påtalar att 

Trafikverket behöver beakta pågående stadsutveckling i planeringen av den nya järnvägen i 

sträckningen Almedal – Mölndal. Göteborgs Stad anser att samverkan mellan Trafikverket 

och Staden är viktig för att möjliggöra både en god utformning av kommande spårområde 

samt stadsutveckling i området. 

Göteborgs Stad anser att E6 är en viktig del i ett framtida Metrobussystem vilket behöver 

beaktas. Likaså behöver Trafikverket bevaka att framtida kopplingar mellan väg 40 och E6 

fortsatt är möjliga att genomföra efter färdigställande av Projekt Göteborg–Borås. 

Det aktuella projektet och samrådsunderlaget slutar i Almedal. Göteborgs Stad vill 

emellertid påpeka att åtgärder kommer att krävas vid Göteborgs C för att kunna ta emot 400 

meter långa höghastighetståg. Dessa åtgärder behöver finanserias med statliga medel. 

Göteborgs Stad lyfter att Mölndalsåns värden kan påverkas i byggskedet via dagvatten vilket 

behöver beaktas. Göteborgs Stad anser vidare att projektet vid färdigställande har goda 

effekter på klimatet med en överflyttning från andra trafikslag i stråket till den nya 

järnvägen, vilket kan belysas tydligare framöver. Göteborgs Stad anser att Trafikverket i det 

fortsatta arbetet bör utgå från att det finns förorenade områden som inte är klassificerade 

och att området till stor del i någon mån är förorenat. I det fortsatta arbetet anser Göteborgs 

Stad att uppkomsten av partikelhalter från den nya stambanan behöver utredas. 

Göteborgs Stad ser att indirekta effekter kunde redogjorts i ett vidare och djupare 

perspektiv, exempelvis avseende hur förflyttade trafikflöden kan komma att påverka 

miljöaspekter som klimatpåverkan, luft och buller. 

Göteborgs Stad lyfter att området redan idag exponeras för höga bullernivåer från det 

omgivande väg- och järnvägsnätet. I nära anslutning till utredningsområdet planlägger 

Göteborgs Stad flera detaljplaner för nya bostäder, skolor och förskolor. Det är därför viktigt 

att den nya stambanan inte medför ökade bullernivåer till dessa områden.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:139. 
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Trafikverkets kommentar: 

Angående ”Raka vägen” kommer ett flertal olika korridoralternativ, både med och 

utan Station Mölndal, att utredas och bedömas i lokaliseringsutredningen. 

Formuleringarna i samtliga tre delar av projektmålet för klimat har justerats för 

att det ska bli mer tydligt att det gäller vid anläggande. 

Barriäreffekter kommenteras i länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. Trafikverket är 

positiva till förslaget att fortsätta dialogen med Göteborg Stad, både genom 

projektet och i möten mellan staden och Trafikverket Planering Väst. 

Trafikverket genomför ÅVS:er för både metrobuss och E6 genom Göteborg 

parallellt med lokaliseringsutredningen för Göteborg–Borås. Kontinuerliga 

avstämningar görs mellan dessa utredningar om vilka beroenden som finns. Inga 

namngivna åtgärder från dessa ÅVS:er är beslutade eller finansierade och därför 

kan inte sådana åtgärder vara planeringsförutsättningar. 

Åtgärder som kan komma att krävas vid Göteborgs C kommer att prövas inom 

kommande åtgärdsplaneringar.  

Trafikverket tar med synpunkterna angående risk för påverkan på Mölndalsåns 

värden, goda klimateffekter, förorenad mark och luftkvalitet i den kommande 

utredningen.  

Indirekta effekter, också kallat kumulativa effekter, kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4.  

Trafikverket kommer att utreda buller, vibrationer och stomljud enligt 

Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer och överväga skyddsåtgärder där 

gällande riktvärden överskrids. 

 Härryda kommun 

Härryda kommun vill lyfta att den nya järnvägen Göteborg–Borås påverkar och självklart 

kommer att påverka Härryda kommuns planering under en lång tid framöver. Med det stora 

utredningsområde som Trafikverket just nu utreder har kommunen svårt att ha synpunkter 

på specifika områden eller detaljer i den här fasen. Kommunen ser fram emot ett gott 

samarbete med Trafikverket när det blir aktuellt att arbeta med mer konkreta fråge-

ställningar. Härryda kommun vill betona vikten av att det så snart som möjligt skapas 

förutsättningar för en tillfredsställande trafikering på ny järnväg Göteborg–Borås. 

Kapaciteten behöver kunna tillgodose de lokala behoven av pendling, regionens behov av 

resor och koppling till flygplatsen samt den nationella trafiken. Härryda kommun hänvisar 

till den formulering som är framtagen politiskt för Göteborg–Borås (se Västra 

Götalandsregionens yttrande i 4.6.1). 

För att skapa en effektiv nod för regional, nationell och internationell trafik anser Härryda 

kommun att stationens placering behöver vara attraktiv ur ett hela resan-perspektiv. Ett 

centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats terminal är en förutsättning för 

attraktiv kollektivtrafik till flygplatsen. En station utanför terminalsystemet innebär att 
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grundsyftet med järnvägsanslutningen, att skapa en knutpunkt som stimulerar till ökat 

kollektivt resande, till stor del går förlorat. Vid en värdering av ett externt stationsläge anser 

Härryda kommun att det är viktigt att ta med samtliga kostnader för att möjliggöra att 

resenären når flygplatsen, det vill säga vägsystem, persontransportlösning mellan järnvägs-

stationen och terminalen samt riskeliminerande åtgärder gällande flygsäkerhet. 

Härryda kommun anser att en station i Mölndal är viktig och att utformning av stationsläge 

bör ske i nära samverkan med Mölndals stad för att möjliggöra en gynnsam stadsutveckling. 

I Borås anser Härryda kommun att det är viktigt att stationen hamnar centralt så att 

resande har bekvämt gångavstånd till viktiga målpunkter i centrala staden. Det är också 

viktigt att stationen har nära koppling till befintlig station så att resande snabbt och enkelt 

kan byta mellan olika typer av tåg. Tillgängligheten till Borås som regionens andra stad och 

möjligheterna att i Borås snabbt och bekvämt byta från regiontåg till höghastighetståg mot 

Stockholm är av stor vikt för regionens utveckling. 

Härryda kommun har återkommande framhållit betydelsen av Landvetter södra som en 

viktig del i såväl kommunens som regionens utveckling. Härryda kommun utgår från att 

kommande korridorval tas fram för att möjliggöra framtida stationsläge med förbigångsspår 

vid Landvetter södra för att infria de stora nyttor som det medför. Kommunen lyfter att en 

station i Landvetter södra skulle ha effekten att restiden blir tre minuter längre på sträckan 

Göteborg–Borås för två regionaltåg i timmen och skulle inte påverka nationell trafik. 

Härryda kommun anser inte att det kan betraktas som en oacceptabelt stor störning för den 

genomgående tågtrafiken med tanke på den samhällsnytta som Landvetter södra ska bidra 

till. 

Härryda kommun anser att stationsläge i Borås samt fortsatt dragning österut bör 

möjliggöra fortsatt spårutbyggnad via Ulricehamn och Munksjön i Jönköping. Ett centralt 

stationsläge i Borås möjliggör en utbyggnad till motsvarande centrala stationslägen i 

Ulricehamn och Jönköping. Därmed, anser Härryda kommun, optimeras samhällsnyttorna 

av investeringen och en hållbar utveckling stöds samtidigt som man öppnar för ökad 

ekonomisk tillväxt i både dessa kommuner och i den växande arbetsmarknadsregionen. 

Härryda kommun anser att målen under stationslägen ska kompletteras med målet 

"Stationslägen på sträckan Göteborg–Borås ska möjliggöra effektiva tågresor till Landvetter 

flygplats för boende och verksamma i regionen och dess omland." Härryda kommun lyfter 

att Landvetter flygplats är ett riksintresse samt den internationella noden på sträckan, 

därför borde stationens funktion och kommunikation med de andra stationerna längs med 

sträckan samt förbindelser till andra banor och trafikslag lyftas. Enligt Härryda kommun 

bör stationslägena längs med sträckan utformas så att en hög tillgänglighet till Landvetter 

flygplats erhålls för verksamma och boende i regionen.  

Härryda kommun anser att det första målet "Den nya järnvägen ska lokaliseras och 

utformas så att de samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt" är fullt tillräckligt 

och att det andra målet "Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 

samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt" är överflödigt och riskerar att ge 

projektet fel fokus över tid. 

Härryda kommun anser att utbyggnaden av en ny järnväg är mer än ett nationellt 

infrastrukturprojekt, kommuner menar att det är ett regionalt och kommunalt 
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samhällsbyggnadsprojekt. Härryda kommun anser att det är viktigt att de åtgärder som görs 

för järnvägsutbyggnaden både möjliggör och stödjer en kraftig utbyggnad av bostäder och 

övriga funktioner för en fortsatt utveckling och förädling av befintliga orter samt tillkomst 

av nya. Järnvägen ska även bidra till en utvidgning av befintliga arbetsmarknadsregioner 

och ett förtätat utbyte inom regionerna. Den nya järnvägen med anslutande infrastruktur 

måste därför samverka med samhällets övriga funktioner, krav och behov. 

Härryda kommun lyfter att kommunerna på sträckan Göteborg–Borås arbetar tillsammans 

för att åstadkomma en positiv samhällsutveckling i samband med järnvägsutbyggnaden. 

Detta arbete har bland annat lyfts i Stråket Göteborg–Borås Målbild 2035 som visar en 

gemensam inriktning för en framtida hållbar regional struktur.  

Härryda kommun lyfter att det i Trafikverkets positionspapper anges ”Vad gäller Göteborg–

Borås har förhandlingen inte slutförts inom ramen för Sverigeförhandlingen och det 

handslag som genomförts med Härryda kommun är vilande i avvaktan på att förhandlingar 

ska återupptas av Trafikverket. Detta innebär att Trafikverket med utgångspunkt från 

Sverigeförhandlingens underlag kan ta upp en dialog med Västra Götalandsregionen om 

stationsorterna på den delsträckan.” Härryda kommun ställer sig frågande till att det 

handslag med Härryda kommun som är vilande i Sverigeförhandlingen kan anses som 

återupptaget med den förhandling som upptagits med Västra Götalandsregionen. Härryda 

kommun betraktar inte förhandlingarna som återupptagna. 

Härryda kommun vill särskilt framhålla Västra Götalandsregionens funktionsutredning för 

stråket som tar upp de regionala utvecklingsbehoven fram till 2050. Västra Götalands-

regionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att funktionsmålen ska vara vägledande för 

regionens fortsatta arbete med att utveckla tågtrafiken i stråket Jönköping–Borås–

Göteborg. Härryda kommun anser att det är mycket viktigt att den utbyggnad av järnväg 

som planeras och genomförs görs så att det kan ske en utveckling i enlighet med 

funktionsutredningen. 

Härryda kommun anser att en station vid Landvetter flygplats är viktig ur flera aspekter. 

Kommunen lyfter att Landvetters flygplats av EU har pekats ut som en av Sveriges två 

Coreflygplatser. Det innebär att flygplatsen betraktas som en europeisk angelägenhet och 

inte enbart en riksangelägenhet, och att EU ser flygplatsen som en viktig kommunikations-

nod för transporter inom EU och för resor in/ut från EU. Detta innebär bland annat innebär 

att järnvägsanslutningar till Coreflygplatser ska prioriteras. I Trafikverkets positionspapper 

anges att vid eventuell etappindelning ska första etappen av utbygganden vara Göteborg–

Landvetter i syfte att ta ut effekter så snart som möjligt.  

Härryda kommun välkomnar en tidig utbyggnad av etappen för att så snart som möjligt 

kunna förse Landvetter flygplats med tågtrafik. 

Härryda kommun har tillsammans med kommunerna i stråket, kommunalförbund och 

Västra Götalandsregionen påbörjat ett arbete att tillsammans göra beräkningar avseende 

ekonomiska, miljömässiga och sociala nyttor utifrån centrala stationslägens betydelse för 

den regionala utvecklingen i Västsverige. 

Härryda kommun lyfter att det i målen angående plattformslängder endast är Station Borås 

som är utpekad att möjliggöra resandeutbyte med 400 meter långa tåg på sträckan 
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Göteborg–Borås, övriga stationer gäller 250 meter långa tåg. Härryda kommun anser att 

strategin för plattformslängd vid olika stationer behöver tydliggöras och önskar ta en 

beskrivning av det underlag som legat till grund för strategin gällande vilka kriterier för 

plattformslängder. 

Härryda kommun lyfter att de arbetar med en fördjupning av översiktsplan (FÖP) för 

Landvetter södra inom utredningsområdet för ny järnväg Göteborg–Borås. Förslaget till 

fördjupning av översiktsplan kommer ställas ut för samråd från 2020-04-20 till 2020-06-17. 

Samrådsunderlaget till FÖP:en har kommit Trafikverket tillhanda första samrådsdagen. 

Härryda kommun anser att beskrivningen av Landvetter södra som en helt ny stad ska stå i 

ett eget stycke och att texten ska kompletteras med information om pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra. 

Härryda kommun lyfter Rammsjön och Heden som viktiga naturområden i Rävlanda. 

Kommunen anser vidare att formuleringen i sista stycket om områdena kring flygplatsmotet 

"Närheten till väg 27/40 och en eventuell ny järnvägsstation skapar goda förutsättningar 

för verksamhetsområden" är olycklig, det borde uttryckas som kommande järnvägsstation. 

Under 4.4.1 Skyddade arter och miljöer bör Hasselmus läggas till som strikt skyddad art 

som finns i kommunen. De fynd som noterats inom kommunen finns inlagda i Artportalen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:88. 

Trafikverkets kommentar: 

Stationslägen, ytterligare behov i stråket samt möjliga utgångar österut ur Borås 

kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4.   

Angående projektmål Stationslägen anges i ändamålet för Göteborg–Borås att ”Ny 

järnväg mellan Göteborg och Borås ska genom ökad tillgänglighet till Landvetter 

flygplats bidra till förbättrade möjligheter att nå internationella noder och 

marknader.” Då ändamålet alltid måste uppnås anser Trafikverket att det inte 

behövs en dubblering med projektmål. För flygplatsen gäller även projektmålen 

om hur stationslägen på sträckan ska utformas. 

Projektmålen om Samhällsekonomi kommenteras i anslutning till länsstyrelsens 

yttrande i avsnitt 4.4. 

Angående att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska ses som ett 

samhällsbyggnadsprojekt hanterar Trafikverket både de nationella, regionala och 

kommunala intressena i lokaliseringsutredningen för Göteborg–Borås samt i 

ÅVS:en för stråket Göteborg–Borås. 

Angående vilande handslag med Härryda kommun så har Trafikverket en dialog 

med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på sträckan Göteborg–Borås 

enligt Trafikverkets positionspapper 2018-10-08. Någon förhandling med enskilda 

kommuner om en ytterligare station kommer därför inte att ske. 

Trafikverket kommer att fortsätta dialog och samverkan med Västra Götalands-

regionen gällande utformningen av den nya järnvägen Göteborg–Borås. I den 
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pågående ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås kommer det att finnas möjlighet att 

pröva ytterligare åtgärder som är i enlighet med funktionsutredningen.  

Landvetter flygplats, Sturup och Arlanda är enligt TEN-T förordningen, (EU) nr 

1315/2013, utpekade som så kallade stomflygplatser (eng. Coreflygplatser). 

Förordningen anger i artikel 41.3 att huvudflygplatser som anges i del 2 i bilaga II 

ska vara anslutna till järnvägs- och vägtransportinfrastrukturen i det trans-

europeiska transportnätet senast den 31 december 2050. För Sveriges del gäller 

alltså detta krav endast Arlanda. Att Landvetter flygplats är utpekad som en 

Coreflygplats innebär förbättrade förutsättningar för att erhålla EU-medel för 

anslutande järnvägar. (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1315/2019-03-06)  

 

I dagsläget finns ingen beslutad etappindelning för utbyggnad av ny järnväg 

mellan Göteborg och Borås. 

Det påbörjade samarbetet mellan kommunerna i stråket, kommunalförbund och 

Västra Götalandsregionen kommenteras i anslutning till Borås Stads yttrande i 

4.5.2. 

Projekt Göteborg–Borås ska förhålla sig till Trafikverkets regelverk för nya 

stambanor. Som bilaga till regelverket ingår en referenstrafik. I referenstrafiken 

har Trafikverket gjort antaganden om trafikeringsupplägg som ligger till grund för 

planering av systemet. Denna bedömning görs utifrån en avvägning mellan 

regional och nationell trafik i syfte att maximera nyttorna för systemet. Som grund 

till bedömningen av referenstrafiken har det varit dialog med de berörda regionala 

kollektivtrafiksmyndigheterna, i Västsverige främst Västra Götalandsregionen, och 

med ett antal kommersiella tågoperatörer i syfte att identifiera ett troligt 

trafikeringsupplägg för de nya stambanorna. Därefter har Trafikverket antagit en 

referenstrafik med antaganden av fordonstyper och en möjlig tidtabell som 

bedöms ge bäst samhällsekonomisk nytta. För sträckan Göteborg–Stockholm 

bedömer Trafikverket att de kommersiella tågoperatörerna kommer prioritera att 

stanna i de större regioncentra på sträckan Göteborg–Stockholm. Dessa är 

Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm. Det är också 

på dessa stationer som 400-meters tågen kommer att stanna enligt de 

kommersiella tågoperatörerna. I det regionala perspektivet så kommer den 

upphandlade tågtrafiken att vara dominerande och utifrån detta har Trafikverket 

bedömt att systemet ska utformas enligt de plattformslängder som är aktuella 

inom den regionala trafikens upplägg och behov. Trafikverket utgår att från att de 

tåg som stannar vid Mölndal och Landvetter flygplats kommer att angöra 

Västlänken. Västlänken utformas för 250 m långa tåg vilket innebär att den 

regionala trafiken i Västsverige kommer trafikeras av tåg med en största längd av 

250 m. Sammanfattningsvis utformas stationerna vid Mölndal och Landvetter 

flygplats för att kunna ta emot alla 250 meter långa tåg, såväl snabba regionaltåg 

som höghastighetståg.  

Härryda kommun har föreslagit en kompletterande text om fördjupad 

översiktsplan för Landvetter södra. Trafikverket har gjort bedömningen att 

samrådsunderlaget inte behöver kompletteras med kommunernas pågående 

planläggning för att kunna fylla sin funktion som underlag inför beslut om 
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betydande miljöpåverkan. Till den fortsatta utredningen är informationen 

värdefull. Samrådsunderlaget har däremot kompletterats med uppgift om att 

samråd om fördjupad översiktsplan för Landvetter södra hållits under våren 2020.  

Trafikverket har ändrat formuleringen i samrådsunderlaget avseende framtida 

station vid Landvetter flygplats samt kompletterat samrådsunderlaget genom att 

lägga till hasselmus i uppräkningen av strikt skyddade arter som förekommer i 

utredningsområdet. Trafikverket tar även med informationen i den kommande 

utredningen.  

 Marks kommun 

Marks kommun anser att det är viktigt att tidplanen hålls och att en byggstart kan ske under 

2025–2027 med en driftsättning under perioden 2035–2040. Kommunen anser också att 

det är viktigt att sträckan byggs ut i ett sammanhang och att den är helt finansierad. Marks 

kommun anser vidare att restiden mellan Borås och Göteborg är viktig, liksom att 

säkerställa attraktiva stationslägen i Borås och under Landvetter flygplats för att uppnå 

hållbarhet och samhällsnytta. Marks kommun anser att den nya järnvägen har möjlighet att 

bidra till att stödja en hållbar utveckling i stråket och stärka arbetsmarknadsregionerna. 

Kommunen anser vidare att det finns både regionala och lokala nyttor att vinna i en snabb 

utbyggnad av järnvägen.  

Marks kommun anser att Trafikverket bör samverka med Swedavia för att säkerställa att ett 

attraktivt stationsläge kommer till vid Landvetter flygplats. Vid en bra lokalisering av station 

vid Landvetter flygplats anser kommunen att det finns möjligheten till en attraktiv 

kollektivtrafik som binder samman den lokala kollektivtrafiken med den nationella och 

internationella och därmed antar stationen en roll som kollektivtrafiknod för 

kompletterande transportslag. Kommunen ser att detta främjar ett ”hela resan-perspektiv”.  

Marks kommun anser att landskapsanalysen bör ses över gällande geografisk indelning och 

benämningar av den. Utredningen blandar ihop Nolån- och Storåns dalgång område 12. 

Utredningen tar heller inte med att odlingslandskapet vid Eskilsby, område 9, tillhör Marks 

kommun samt att Surtan ligger inom Viskans tillrinningsområde och därmed också i dess 

influensområde. Riksintresset naturvård NRO-14-167 Uttermossen delar Borås stad med 

Marks kommun.  

Marks kommun lyfter att utredningen påtalar att intrång eller effekter på riksintressen 

kommer att uppstå. I de fall så sker behövs en analys och redogörelse för de ställnings-

taganden som sker, enligt kommunen. Även effekten av att påverka många mindre 

riksintressen jämfört med stora sammanhängande sådana behöver analyseras, anser Marks 

kommun.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:141. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket samverkar med Swedavia angående lokalisering av stationen vid 

Landvetter flygplats. Det är ett mål att stationslägen på sträckan Göteborg–Borås 

ska vara attraktiva ur ett hela resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att 

resa med tåg. 
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Landskapsanalysen kompletteras med uppgift om att odlingslandskapet kring 

Eskilsby och riksintresseområdet Uttermossen som båda delvis ligger i Marks 

kommun. Uppgifterna om vattendrag i landskapsanalysen är inte på den nivån att 

Surtan kommer att omnämnas särskilt. I Samrådsunderlaget framgår av fig 4.6 att 

Surtan ingår i Viskans huvudavrinningsområde. Indelningen i landskaps-

karaktärsområden är gjorda utifrån karaktären på landskapet och det är detta som 

gör att den sista delen av Sörån, innan den möter Nolån och Storån, ingår i 

karaktärsområdet Nolån – Storåns dalgång och inte i det karaktärsområde som 

heter Söråns dalgång. 

Trafikverket ska inom ramen för projektet visa på sin tolkning av riksintresset, 

redovisa de hänsyn som tas och beskriva konsekvenserna för att en bedömning av 

påverkan på riksintresset ska vara möjlig att göra.   

 Mölndals stad 

Mölndals stad instämmer i Trafikverkets bedömning om att projekt Göteborg–Borås kan 

antas innebära betydande miljöpåverkan. Mölndals stad anser att ny järnväg Göteborg–

Borås är oerhört viktig inte bara utifrån ett nationellt intresse utan också utifrån ett 

regionalt. Mölndals stad ser fram emot det fortsatta arbetet med ny stambana mellan 

Göteborg och Borås, tillsammans med Trafikverket. 

Utifrån de uttalade nationellt viktiga stationerna i Trafikverkets positionspapper ”Nya 

stambanor – Ny generation järnväg” (2018-10-05) bidrar en utvecklad station i Mölndal till 

att stärka näringslivet knutet till stationsläget. En station här skapar också robusthet i 

systemet. Göteborgs centralstation avlastas och de regionala kopplingarna stärks. 

Stambanan är en regionalt och nationellt viktig investering och det är av stor vikt att den 

statliga investeringen för projektet Göteborg–Borås säkerställs och att en finansiering för 

hela projektet beslutas. Mölndals stad anser vidare att alternativet ”Raka spåret” inte längre 

är aktuellt på grund av att det inte möjliggör ett stationsläge i Mölndal. En nyckelfråga för 

att komma fram med en ny järnväg genom Mölndal är hur en ny järnväg och stations-

anläggning kan anläggas så att de fysiska ingreppen och störningarna i stadskärnan 

minimeras. Trafikverket bör därför grundligt utreda alla korridoralternativ som kan 

minimera ingreppen och störningarna i Mölndal samt utförligt kommunicerar resultatet 

med Mölndals Stad under arbetets gång innan några alternativ väljs bort. Ett sätt att 

minimera intrånget i stadskärnan är enligt Mölndal stad att dra den nya stambanan genom 

berget i Mölndal med en underjordisk station strax öster om nuvarande station. Ett sådant 

alternativ behöver därför fortsatt utredas.  

Mölndals stad anser att det under punkt 1 i projektmålet Kapacitet och robusthet bör 

kompletteras med Landvetter och Mölndal enligt följande: ”Återstående tåg ska vara snabba 

regionaltåg som ska kunna stanna på station Borås, Landvetter flygplats och station i 

Mölndal.” Staden anser vidare att punkt 2 under samma mål kompletteras med Mölndal och 

Landvetter flygplats enligt följande: Resandeutbyte med 400 m långa tåg ska möjliggöras på 

station Borås, Landvetter flygplats och på station i Mölndal. Mölndals stad anser vidare att 

målområde Arkitektur behöver läggas till följande punkt för att öka tydligheten: Vid passage 

genom stadsbebyggelse ska järnvägen utformas med stor hänsyn till omgivningen och med 

mycket hög ambition avseende såväl helhet som alla delar.  
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Stråket Göteborg–Borås, som är det tredje största pendlingsstråket i Sverige, möjliggör med 

en ny och snabbare järnväg, en förstärkt bostads- och arbetsmarknadsutveckling. Med 

föreslagen station i Mölndal förstärks även Västkustbanan, Västlänken och det framtida 

metrobussystemet enligt Målbild koll 2035.  

Mölndals stad arbetar tillsammans med Trafikverket för att möjliggöra ett förslag om 

uppställningsspår i Sandsbäcksområdet (Pilekrogen) som utreds parallellt med 

lokaliseringsutredningen Göteborg–Borås. Staden konstaterar att området med 

uppställningsspåren med största sannolikhet påverkar Götalandsbanans dragning och 

därmed intrången och den möjliga utvecklingen i Mölndals stadskärna. Därför anser 

Mölndals stad att det är viktigt att Trafikverket även utreder ett alternativ som medger att 

stambanan dras söder om Pilekrogen för att minska konsekvenserna för stationsområdet 

med omland. En konsekvens av detta kan vara att utformningen av uppställningsspåren kan 

behöva ses över, enligt Mölndals stad. 

Mölndals stad anser att en överdäckning av väg och järnväg i centrala Mölndal behöver 

finnas med som en förutsättning i planeringen. 

Mölndals stad anser att det finns starka skäl till att utreda möjligheterna att bygga 420 m 

långa plattformar i Mölndal. Detta skulle möjliggöra för 400 m långa tåg att stanna i 

Mölndal vilket Mölndals stad ser som en förutsättning för att på bästa möjliga sätt ta höjd 

för framtida trafikering, möjliggöra byten mellan Västkustbanan och Götalandsbanan samt 

bidra till en hållbar tillväxt i regionen. Detta skulle dessutom öka flexibiliteten och 

robustheten i järnvägssystemet då alla typer av tåg kan stanna i Mölndal och på så sätt 

avlasta Göteborg C. 

För att få full effekt i stationsläget måste metrobussen, som är en viktig del av målbild koll 

2035, prioriteras på Trafikverkets mark.  

Mölndals stad har flera synpunkter på kapitlet Kommunal planering där staden anser att 

information från förslaget till ny översiktsplan kan kompletteras inom flera områden.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:137. 

Trafikverkets kommentar: 

Olika korridoralternativ och stationslägen kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

Projektmålet Kapacitet och robusthet har omformulerats på så sätt att punkten 

”Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg som ska kunna stanna på Station 

Borås.” har ersatts med texten ”Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.” 

Detta mål avser antal avgångar. Vilka tåg som stannar på vilken station framgår av 

efterföljande mål. 

Målområde Arkitektur berör flera av miljökvalitetsmålen men kopplar huvud-

sakligen mot miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Projektmålen för arkitektur 

innehåller till exempel mål om attraktiva livsmiljöer och hög arkitektonisk 

ambition och kvalitet. Trafikverkets uppfattning är att projektmålen för arkitektur 
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ska gälla lika för stad och landsbygd och att Mölndals förslag till tillägg inte är 

nödvändigt för att tillräcklig hänsyn ska tas.  

Gällande fortsatt utveckling och behov av framtida investeringar på Västkustbanan 

hanteras frågan i pågående ÅVS Varberg–Göteborg. 

Trafikverket har bedömt i nära samarbete med Mölndals stad, i den avslutade 

ÅVS:en ”Göteborg och Västsveriges omloppsnära uppställningsspår” (TRV 

2017/5355), att Sandbäcksområdet är en lämplig plats för uppställningsspår 

utifrån den funktion som järnvägen kräver när Västlänken har färdigställts. Det 

finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Västtrafik och Mölndals stad som 

har skrivits under perioden augusti till september 2018. Objektet finns med i 

nationell plan för transportsystemet och arbete med järnvägsplan pågår. Enligt 

avtalet ska denna anläggning vara klar 2026. Planeringen av projekt Göteborg–

Borås görs utifrån förutsättningen att uppställningsspåren byggs i Sandbäck. I 

fortsatt arbete kommer Trafikverket att utreda olika alternativ för den nya 

järnvägen. 

Om det krävs överdäckning för att järnvägens funktion ska uppnås ska den ingå i 

projektet. I annat fall gäller Trafikverkets grundutförande för stationer. Om 

Mölndal vill gå vidare med stadens planering för överdäckning av väg och järnväg i 

centrala Mölndal behöver det fortsatt samordnas med Trafikverket. 

Plattformslängder kommenteras i anslutning till Härryda kommuns yttrande i 

4.5.4. 

Trafikverket genomför en ÅVS för metrobuss. Projektet Göteborg–Borås och 

planeringen av metrobuss är i olika stadier i planeringsprocessen men 

kontinuerliga avstämningar görs mellan dessa utredningar om vilka beroende som 

finns. Inga namngivna åtgärder från denna ÅVS är beslutad eller finansierad och 

därför kan inte en sådan åtgärd vara en planeringsförutsättning. 

Samrådsunderlaget kommer inte att kompletteras med uppgifter från kommande 

översiktsplan. Uppgifter från kommande översiktsplaner och kommande 

fördjupade översiktsplaner är viktigt planeringsunderlag för den fortsatta 

utredningen.  

4.6. Berörd region, kollektivtrafikmyndighet och kommunalförbund 

 Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen anser att samrådshandlingen är väl genomarbetad och bedömer 

på en övergripande nivå att handlingen har beskrivit utredningsområdet väl. Västra 

Götalandsregionen framhåller vikten av att kommande arbete fortsätter i högt tempo för att 

möjliggöra en tidig byggstart.  

Idag är Göteborg, Borås och Jönköping separata arbetsmarknadsregioner. Västra 

Götalandsregionen menar att en ny stambana mellan Göteborg och Jönköping förenklar 

pendlingen mellan Borås och Göteborg och bidrar till att Jönköping integreras i 
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arbetsmarknadsregionen. Västra Götalandsregionens främsta prioritering är en så tidig 

byggstart som möjligt på sträckan Göteborg–Borås.  

Västra Götalandsregionen står bakom den formulering som är framtagen politiskt för 

Göteborg–Borås: 

”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande 

nationell plan 2018–2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen 

Göteborg–Borås ska drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-

05, där korridorer utformas och prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter 

flygplats och Borås.  

Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter södra, på 

bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska 

planläggas och säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska 

eventuellt tillkommande station vid Landvetter södra planläggas och finansieras separat.”  

Västra Götalandsregionen anser att restiden Göteborg–Borås inte bör överstiga 35 minuter 

och om restiden blir längre riskerar nyttorna med projektet att minska. En ny stambana bör 

ha mellanliggande stationer i Mölndal och vid Landvetter flygplats. Med en kort restid avses 

hela resan och därmed är ett centralt stationsläge i Borås en avgörande faktor. Västra 

Götalandsregionen framför att ett centralt stationsläge i Borås innebär 1–2 miljoner fler 

tågresor per år jämfört med ett externt stationsläge. Med hänvisning till vad som framgår i 

samrådsunderlaget menar Västra Götalandsregionen också att naturen runt omkring det 

externa stationsläget innebär att det blir mycket svårt för Borås att utveckla staden i 

geografin där.  

Västra Götalandsregionen anser att förstärkningsalternativet, att komplettera befintlig 

järnväg, är en förutsättning för den nya stambanan. Västra Götalandsregionen välkomnar 

därför att Trafikverket inom ramen för pågående ÅVS Stråket Göteborg–Borås utreder 

förstärkningar på befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås, samt den 

koppling som föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan strax 

öster om Mölndal. Västra Götalandsregionen ser att detta skulle möjliggöra en effektivare 

pendling från/till bland annat Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd med tåg.  

Trafikverket behöver i samverkan med Swedavia säkerställa ett attraktivt stationsläge under 

Landvetter flygplats.  

Västra Götalandsregionen ser att en ny järnväg via Mölndal skapar möjligheter för att 

Mölndal tillsammans med Västlänken kommer fungera som en regional knutpunkt i 

regionen. Västra Götalandsregionen anser vidare att det är positivt för 

arbetsmarknadsregionen att stråket Göteborg–Borås får en järnvägskoppling till 

arbetsplatser i Mölndal och sydvästra Göteborg. Västra Götalandsregionen ser också att 

sträckningen via Mölndal fångar upp resenärer till/från Mölndal samt sydvästra delarna av 

Göteborg, samt skapar bättre förutsättningar för resenärer från Halland att nå Landvetter 

flygplats via tåg.  

Västra Götalandsregionen anser att en fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm är 

en förutsättning för den nya stambanan. En ny järnväg mellan Sveriges största städer 
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kommer spela en stor roll för Sveriges utveckling och att det finns stor potential att öka 

utbytet mellan regionerna längs med järnvägen. Att låta järnvägen gå via Ulricehamn anser 

Västra Götalandsregionen är ett effektivt sätt att öka nyttan med infrastrukturen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:166. 

Trafikverkets kommentar: 

Den politiska inriktningen som togs fram inom Västra Götalandsregionens 

stråksamverkan ger en tydlighet för projektet. Olika korridoralternativ och 

stationslägen, förstärkningsalternativet samt station i Ulricehamn kommenteras i 

anslutning till länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

Trafikverket tar med Västra Götalandsregionens synpunkter angående restid och 

stationslägen i den fortsatta utredningen. 

 Göteborgsregionens kommunalförbund 

Boråsregionen kommunalförbund gör den övergripande bedömningen att Trafikverket i allt 

väsentligt har beaktat och bedömt miljökonsekvenser på ett fullgott sätt. Göteborgsregionen 

vill dock särskilt poängtera vikten av att i byggskedet minimera negativ klimatpåverkan. 

Göteborgsregionen ser gärna att Trafikverket fördjupar analyserna kring påverkan på vatten 

då det är troligt att framtida spårdragning ligger i anslutning till avrinningsområdet för 

regionalt viktiga vattentäkter. Vidare vill Göteborgsregionen särskilt påpeka vikten av att 

utforma anläggningen på ett sätt så att den inte omöjliggör framtida stadsutveckling i och 

kring stationsorterna. I den framtida anläggningen bör buller, risk och vibrationers 

påverkan på stadsbyggandet minimeras.  

Göteborgsregionen ställer sig bakom Trafikverkets ställningstagande att stråket planeras 

utifrån de angivna stationerna Göteborg, Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. De ställer 

sig även bakom den skrivning politiken har enats om för det fortsatta arbetet (se Västra 

Götalandsregionenens yttrande i 4.6.1). Göteborgsregionen ser att restidsmålet på 35 

minuter mellan Göteborg–Borås ej bör frångås då attraktivitet i kollektivtrafiken mellan de 

båda huvudorterna är en förutsättning för en utökad, gemensam arbetsmarknadsregion. En 

annan förutsättning är enligt Göteborgsregionen att stationsläget i Borås lokaliseras centralt 

för att uppnå en hög resandeattraktivitet. Göteborgsregionen vill poängtera vikten av en 

lösning i Mölndal som möjliggör en för storstadsregionen viktig stadsutveckling samt 

koppling till arbetsmarknadsregionen i Halland. Göteborgsregionen vill också poängtera 

vikten av att stationsläget vid Landvetter flygplats lokaliseras i direkt anslutning till 

terminalen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:164. 

Trafikverkets kommentar: 

Angående minimering av negativ klimatpåverkan i byggskedet kommer indirekta 

effekter, också kallat kumulativa effekter, att behandlas mer ingående i den 

kommande utredningen. 
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Trafikverket har identifierat vattenfrågorna som en viktig aspekt i miljö-

bedömningen och kommer att arbeta vidare med vattenfrågorna i den kommande 

utredningen. 

Påverkan på framtida stadsutveckling kommenteras i anslutning till länsstyrelsens 

yttrande i avsnitt 4.4. 

Buller, vibrationer och stomljud kommenteras i anslutning till Göteborgs Stads 

yttrande i 4.5.3. 

Olika korridoralternativ och stationslägen kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

Trafikverket tar med Göteborgsregionens synpunkter angående restid och 

stationslägen i den fortsatta utredningen. 

 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom Trafikverkets ställnings-

tagande om att den nya stambanan ska planeras utifrån stationslägen i Mölndal, Landvetter 

flygplats och Borås. Boråsregionen ställer sig även bakom Borås Stads inriktningsdokument, 

Borås, Bollebygds och Ulricehamns yttranden på samrådsremissen samt den formulering 

som är framtagen politiskt för Göteborg–Borås (se Västra Götalandsregionens yttrande i 

4.6.1). 

Utöver utredningen om ny stambana anser Boråsregionen att förstärkningsalternativet på 

Kust till kustbanan behöver utgöra ett nödvändigt komplement och där föreslagna åtgärder 

ska leda till ökad trafikering på banan, tillförlitliga restider och kopplingar mot den nya 

stambanan. Boråsregionen ställer sig bakom den föreslagna kopplingen mellan befintlig 

bana vid Mölnlycke och den nya stambanan. För att ge medborgarna i och kring Bollebygd 

möjligheten att nå flygplatsen via Kust till kustbanan anser Boråsregionen att sträckningen 

mellan befintlig station och ny station vid Landvetter flygplats behöver utredas och 

prioriteras. Boråsregionen lyfter att en framtida kopplingspunkt väster om Bollebygd tätort 

mellan den nya stambanan och Kust till kustbanan ger tidseffektiva tågresor mellan 

Bollebygd och Göteborg, vilken inte ska omöjliggöras.  

För vidare sträckning mot Jönköping ser Boråsregionen att den nya stambanans dragning 

genom Borås ska göras med sikte på en framtida station i Ulricehamn. En station i 

Ulricehamn ger positiv nytta för den nya stambanan med fler resande och bidrar till att 

utvidga den starka västsvenska arbetsmarknadsregionen. Boråsregionen lyfter vidare att 

stationen även bidrar till att minska den nya stambanans sårbarhet vid förseningar, olyckor 

och banunderhåll då snabb omlastning kan ske till väg 40. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:112. 

Trafikverkets kommentar: 

Kopplingar mot den nya stambanan kommenteras i anslutning till Bollebygd 

kommuns yttrande i avsnitt 4.5.1.  
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Station i Ulricehamn kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i 

avsnitt 4.4.  

 Räddningstjänsten Storgöteborg  

Räddningstjänsten Storgöteborg har på grund av samrådsunderlagets karaktär och 

detaljeringsgrad inga synpunkter i detta skede. Räddningstjänsten önskar delta i fortsatta 

samråd för planläggning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:160. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen i pågående mötesserie med 

Räddningstjänsten Storgöteborg. 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inga synpunkter i detta skede. 

Räddningstjänstförbundet avser att fortsatt delta i ärendet framöver. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:106. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen i pågående mötesserie med 

Räddningstjänstförbundet. 

4.7. Övriga berörda myndigheter 

 Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten lyfter att de är en nationell myndighet och utgör därmed inte en 

instans för remisser/samråd gällande regionala och lokala planfrågor. Myndigheten lämnar 

därför remissen/samrådet utan åtgärd. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:22. 

Trafikverkets kommentar: 

Av remissvaret från Strålsäkerhetsmyndigheten framgår att Folkhälso-

myndigheten är tillsynsmyndighet för magnetfält när det gäller icke-joniserande 

strålning. Trafikverket har informerat länsstyrelsen om Folkhälsomyndighetens 

remissvar. Länsstyrelsen kommer att bevaka frågan om icke-joniserande strålning 

med stöd av den vägledning Folkhälsomyndigheten tagit fram i ämnet. 

 Fortifikationsverket 

En av Fortifikationsverkets främsta uppgifter är att tillhandahålla funktionsdugliga och 

ändamålsenliga fastigheter och anläggningar till totalförsvaret. För Fortifikationsverket är 

det av avgörande betydelse att vidmakthålla befintliga funktioner inom myndighetens 

fastigheter samt att dessa inte påverkas och inskränks till följd av ändrad markanvändning.  
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Fortifikationsverket lyfter att Bråt övningsområde, strax söder om Borås, ligger inom det 

utredningsområde som presenteras i samrådsunderlaget. Bråt ägs och förvaltas av 

Fortifikationsverket och det är angeläget att den aktuella järnvägen inte förhindrar 

Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamhet på platsen.  

Beroende på slutlig sträckning och utformning kan järnvägen påverka Fortifikationsverkets 

fastighets- och anläggningsbestånd inom utredningsområdet, men Fortifikationsverket 

anser att eventuell påverkan är svår att utreda och bedöma utifrån det material som nu 

samråds, då underlaget inte är precist nog för detta.  

Det är av stor vikt för Fortifikationsverket och dess hyresgäster att föreslagna korridorer, 

när sådana förslag finns, samråds i ett mycket tidigt skede för att kunna minimera potentiell 

skada på fastigheter, anläggningar och verksamheter. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:103. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Fortifikationsverket för fördjupat samråd. 

 Försvarsmakten 

Försvarsmakten påtalar att deras övningsområde Bråt finns inom den utpekade 

utredningskorridoren söder om Borås. Beroende på hur den föreslagna sträckningen 

slutligen fastställs kan den aktuella järnvägen komma att förhindra Försvarsmaktens 

möjlighet att bedriva verksamhet på platsen. Försvarsmakten motsätter sig således att 

Trafikverket går vidare med alternativ inom utredningsområdet som riskerar att innebära 

att myndigheten inte kan bedriva verksamhet inom övningsområdet.  

Försvarsmakten bedömer att det finns ett behov för ett fördjupat samråd med Trafikverket. 

Detta för att säkerhetsställa att det fortsatta arbetet inte ska resultera i föreslagna 

sträckningarna som riskerar att innebära påtagligt skada på riksintressen eller områden av 

betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § eller Försvarsmaktens verksamhet. 

Trafikverket bör således kontakta Försvarsmakten i god tid innan arbetet med möjliga 

sträckningar inom den aktuella korridoren inleds. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:99. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Försvarsmakten för fördjupat samråd. 

 Luftfartsverket 

Luftfartsverket har utrustning viktig för flygsäkerheten inom utredningsområdet. Risk för 

gnisturladdningar från lokens strömavtagare kan utgöra en allvarlig störningsrisk för 

utrustningen. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Luftfartsverket för fördjupat samråd 

angående eventuell påverkan på utrustning viktig för flygsäkerheten. 
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 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket anser att det är särskilt viktigt att ett gediget underlag tas fram som grund 

för korridorval eftersom höghastighetsjärnvägen är mycket styv i sin konstruktion, vilket 

försvårar anpassning av spåren till känsliga miljöer avsevärt. Naturvårdsverket lyfter att det 

inom utredningsområdet förekommer en mångfald av skyddsvärda och känsliga miljöer och 

arter och omfattar bland annat flera riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat, 

vattentäkter och vattenskyddsområden. 

Naturvårdsverket anser att järnvägens lokalisering i möjligaste mån ska undvika direkta 

intrång i skyddade och känsliga områden samt områden med känsliga och skyddade arter. 

Naturvårdsverket informerar om de lagreglerade krav som gäller om intrång i naturreservat 

sker på ett sätt som innebär att delar av dessa skulle behöva upphävas och för att bedriva 

verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 

2000-område. 

Naturvårdsverket anser att artskyddsfrågor samt behov av och möjligheter till 

kompensationsåtgärder är frågor som bör behandlas så tidigt som möjligt i utredningen. 

Naturvårdsverket anser vidare att artskyddsförordningens bestämmelser bör ses som en 

precisering av lokaliseringsprincipen. I större infrastrukturprojekt, där en lokaliserings-

prövning i regel sker i två steg, menar Naturvårdsverket att artskyddet bör beaktas både i 

valet av korridor och vid beslut om linjedragning och utformning inom den valda 

korridoren.  

Vid utredning av olika lokaliseringsalternativ anser Naturvårdsverket att fragmentering och 

barriäreffekter i möjligaste mån ska undvikas för att säkerställa landskapsekologiska 

samband. I lokaliseringsutredningen bör möjligheter att stärka den gröna infrastrukturen 

identifieras och tas tillvara, enligt Naturvårdsverket. Naturvårdsverket anser att det bland 

de alternativ som studeras bör finnas alternativ som utreder förutsättningarna för 

samlokalisering med befintlig infrastruktur, där intrång och fragmentering av områden som 

idag saknar större infrastrukturanläggningar minimeras. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:91. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket är medvetet om att det krävs synnerliga skäl vid sådana intrång i 

naturreservat som kräver att del av reservatet upphävs. För Yxsjöns naturreservat 

finns ett område med undantag för järnvägen inskrivet i reservatsbeslutet. För 

övriga beslutade naturreservat inom utredningsområdet finns inga sådana 

undantag. Trafikverket har en dialog med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

avseende pågående reservatsbildning på flera platser inom utredningsområdet. 

När det gäller Natura 2000-områden inom utredningsområdet är Trafikverket 

medvetna om tillståndsprocessen och har som mål att undvika såväl fysisk som 

hydrologisk påverkan på dessa. Utredningsområdet är stort och det förekommer 

ett flertal skyddade arter. Trafikverket har haft separat möte om artskydd med 

länsstyrelsen, se även svar i anslutning till länsstyrelsens yttrande under rubriken 

4.4. Trafikverket tar med synpunkten om grön infrastruktur till den fortsatta 

utredningen. 
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 Polisregion Väst 

Polisregion Väst påtalar att det i projekteringen av den nya järnvägen är viktigt att göra allt 

för att minska möjligheten till olovligt spårbeträdande (spårspring) samt hindra person-

påkörningar (inklusive suicid). Vidare anser Polisregion Väst att det i händelse av en olycka 

är viktigt med Rakeltäckning på hela sträckan, även i tunnlar och bergskärningar.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:81. 

Trafikverkets kommentar: 

Det kommer att vara stängsel längs den nya järnvägen. Trafikverket kommer att 

arbeta med att begränsa möjligheten till spårspring vid stationer. 

Täckning med fordonsradioterminal finns vid det ytliggande järnvägsnätet, 

täckning kommer även att finnas i spår- och servicetunnlar samt i bergsskärningar 

i anslutning till dessa. 

 Skogsstyrelsen 

Bland de skyddade naturområdena i Trafikverkets uppställning saknar Skogsstyrelsen 

naturvårdsavtal. De poängterar att det inom utredningsområdet finns ett flertal. 

Skogsstyrelsen lyfter att det inom utredningsområdet kan finnas pågående områdesskydds-

arbete som de kan delge Trafikverket vid behov, nu eller senare i processen. I övrigt har 

Skogsstyrelsen i den här delen av processen inga fler synpunkter på presenterat underlag 

eller någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:96. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har i arbetet med samrådsunderlaget valt att inte redovisa 

naturvårdsavtal under rubriken Skyddad natur. Till det kommande arbetet med 

lokaliseringsutredningen och tillhörande MKB kan uppgifter om naturvårdsavtal 

vara av intresse liksom uppgifter om planerat områdesskydd. Målet med 

lokaliseringsutredningen är att kunna förorda en korridor inom vilken sedan en 

linjesträckning för ny järnväg ska kunna utredas.  

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anser att det bör utredas hur järnvägen kommer att 

påverka magnetfältsnivåer för bostäder och andra platser där människor vistas varaktigt. 

Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när det görs en bedömning huruvida olika 

alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande åtgärder bör vidtas. Skälet till 

att miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-joniserande strålning som enligt 

balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte är tillståndspliktig enligt 

strålskyddslagen. SSM informerar om att det är Folkhälsomyndigheten som är tillsyns-

vägledande när det gäller miljöbalken.  

SSM informerar vidare om att den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring järnväg 

och transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas av vegetation och byggnadsmaterial 

och därför orsakar inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält 
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avskärmas däremot inte på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja 

magnetfältsnivån inomhus.  

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter anger referensvärden för elektromagnetiska fält 

avseende allmänhetens exponering. Referensvärdena är satta för att med marginal skydda 

mot alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  

SSM lyfter att det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi 

för barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Sambandet är dock för svagt 

för att med säkerhet påvisa ett orsakssamband. Världshälsoorganisationens cancer-

forskningsgrupp, International Agency for Research on Cancer, har därför klassat 

lågfrekventa magnetfält som möjligen cancerframkallande.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:92. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med synpunkterna och informationen i den fortsatta utredningen. 

 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

SGU poängterar att de endast i undantagsfall lämnar synpunkter i denna samrådsfas och 

hänvisar till deras checklistor som behandlar olika geologiska aspekter av infrastruktur-

projekt. SGU hänvisar även till kompletterande information om vad man ska ta hänsyn till 

då verksamheten är lokaliserad i anslutning till en grundvattenförekomst. SGU har i 

checklistorna också sammanställt vad lagen säger och vilka SGU:s generella ställnings-

taganden är. Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:64. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med synpunkterna och informationen i den fortsatta utredningen. 

 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) ställer sig positivt till att 

järnvägen byggs ut. Man menar att fler bilister troligen kommer att välja det miljövänligare 

transportmedlet vilket innebär att utsläppen av koldioxid och bilavgaser minskar. SMHI 

anser vidare att det är positivt att den aktuella järnvägen passerar Landvetter Flygplats, då 

fler resenärer förhoppningsvis kommer att ta tåget till flygplatsen istället för egen bil. 

Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet, enligt SMHI. 

Exempelvis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 

vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. SMHI 

informerar vidare att stormar inte förväntas bli värre eller vanligare än vad de historiskt har 

varit. Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, mer 

i norra Sverige än i södra. SMHI hänvisar till länkar med information om havsnivåer, 

regionala klimatanalyser för länen, historiska och framtida skyfall samt framtida klimat på 

SMHI:s hemsida. De informerar även om Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 

som samlar in, utvecklar och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och 
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internationellt om klimatanpassning. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred 

samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som en nod 

för kunskap om klimatanpassning och driver bland annat Klimatanpassningsportalen, 

www.klimatanpassning.se.  

SMHI poängterar att det ur bullersynpunkt är en fördel om den nya sträckningen går utmed 

en redan befintlig väg eller järnväg, så att inte nya områden störs. Det måste också 

säkerställas att gällande bullernormer klaras för boende i området. 

SMHI anser att sträckningar nära eller över sjöar, vattendrag och våtmarker bör utformas 

omsorgsfullt så att de naturliga hydrologiska förhållandena inte påverkas. 

SMHI poängterar att vid planering av järnväg måste hänsyn tas till översvämningsrisker vid 

sjöar, vattendrag, men också vid kraftig nederbörd på hårdgjorda ytor. SMHI anser vidare 

att för de sträckningar där järnvägen kommer att gå i tunnel är det viktigt att utreda 

konsekvenserna av extrem nederbörd. Tunneln bör konstrueras så att stora mängder 

regnvatten inte tränger in i den och orsakar översvämning. Hänsyn bör även tas till extrem 

nederbörd och översvämningar i framtida klimat.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:80. 

Trafikverkets kommentar: 

I Trafikverkets regelverk för nya stambanor tar Trafikverket höjd för framtida 

klimatförändringar under anläggningens livslängd. Dessa baseras på SMHI:s 

samordningsarbete kring klimatförändringar.  

Både direkta och indirekta effekter, också kallat kumulativa effekter, kommer att 

behandlas mer ingående i den kommande utredningen. Trafikverket kommer 

bland annat att utreda buller, vibrationer och stomljud enligt Trafikverkets 

riktlinjer och överväga skyddsåtgärder där gällande riktvärden överskrids. 

 Övriga myndigheter 

Följande myndigheter har meddelat att de avstår från att yttra sig: 

• Havs- och vattenmyndigheten  

• Jordbruksverket 

• Kemikalieinspektionen 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Statens fastighetsverk (SFV)  

Följande myndigheter har yttrat sig men har inga synpunkter i detta skede: 

• Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Följande myndigheter önskar inte delta i fortsatt samråd: 

• Sjöfartsverket 
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4.8. Näringsliv och näringslivsorganisationer 

 Jernhusen 

Sammantaget har Jernhusen inget att erinra gällande förslaget och önskar att processen 

fortsätter så snabbt som möjligt.  

Jernhusen vill ändå poängtera att för att få så stor nytta som möjligt behöver stationslägen, 

stationer och kopplingen till omgivande stad vara så god och attraktiv som möjligt. De ser 

därför positivt på det som uttrycks i remissunderlaget under projektmålen. 

Jernhusen påtalar att det är en lång tid kvar innan den nya infrastrukturen är klar och de vill 

vara en del av den utvecklingsprocess som sker. Speciellt som de äger stationer och även 

underhållsdepåer långs den aktuella sträckan och i regionen. Jernhusen ser fram mot det 

fortsatta arbetet och att få vara med och bidra till en utformning som kommer att vara 

grundläggande för ett attraktivt resande och en hållbar tillväxt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:115. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med Jernhusens synpunkter i den fortsatta utredningen. 

 Swedavia 

Swedavia ställer sig bakom Trafikverkets ståndpunkt gällande järnvägen Göteborg – Borås 

att den nya stambanan ska planeras utifrån stationslägen i Mölndal, på Landvetter flygplats 

och i Borås. Swedavia instämmer även i Trafikverkets bedömning om att projekt Göteborg–

Borås kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Swedavia ställer sig även bakom den 

formulering som är framtagen politiskt för Göteborg–Borås (se Västra Götalandsregionens 

yttrande i 4.6.1).  

Vidare ställer sig Swedavia bakom de mål som lyfts fram på sidan 7–9 i Trafikverkets 

samrådsunderlag men anser samtidigt att de regionala målen bör väga tyngre än målen 

kopplade till nationella stambanor. Det råder fortsatt mycket stora osäkerheter kopplat till 

när det eventuellt kommer att finnas ett sammanhängande spårsystem mellan Göteborg och 

Stockholm via den aktuella sträckningen. Däremot finns det omfattande utredda 

samhällsekonomiska och tillgänglighetstärkande värden som uppstår enbart av sträckan 

Göteborg–Borås. Dessa värden har potential att frigöras långt innan och oavsett en eventuell 

ny stambana står färdig.  

Järnvägsanslutningens utformning, placering och dimensionering är grundläggande 

förutsättning för Swedavias övriga investeringar och planeringsfrågor inom flygplats-

området. Det finns alltså ett stort behov hos Swedavia att få ett beslut kring järnvägens 

sträckning och utformning. 

I oktober 2018 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut som beskriver hur Trafikverket avser 

att driva det fortsatta arbetet med nya stambanor, det så kallade positionspapperet. För 

delen Göteborg–Borås pekas Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ut som de 

stationsorter som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Swedavia bedömer att det är 
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avgörande att säkerställa attraktiva stationslägen för att nå önskade effekter av den nya 

järnvägen.  

Swedavia anser att det är positivt och viktigt att sträckningen av järnvägen går via Mölndal 

utifrån att den dels fångar upp resenärer till/från Mölndal samt att det skapar bättre 

förutsättningar för resenärer från Halland att nå Landvetter flygplats via tåg. Swedavia 

anser vidare att det är avgörande med ett centralt stationsläge i förhållande till flygplatsens 

terminal så att en överflyttning kan göras för resenärer mellan olika transportslag. De anser 

vidare att en tunnellösning sannolikt är den enda rimliga lösningen. Ett externt stationsläge 

innebär enligt Swedavia att grundsyftet med järnvägsanslutningen, att skapa en 

högkvalitativ intermodal knutpunkt som stimulerar till ökat kollektivt resande, i stor 

utsträckning går förlorat. Vid en värdering av ett externt stationsläge är det därför viktigt att 

ta med samtliga kostnader för att möjliggöra att resenären når flygplatsen, det vill säga 

kostnader för vägsystem, persontransportlösning mellan järnvägsstationen och terminalen 

samt riskeliminerande åtgärder gällande flygsäkerhet.  

Swedavia anser att Trafikverket grundligt bör utreda alla korridoralternativ som kan 

maximera de positiva effekterna och minimera ingreppen och störningarna samt utförligt 

kommunicerar resultatet med Swedavia under arbetets gång.  

Swedavia vill koppla ihop kollektivtrafiken på marken med den i luften- den internationella 

med den nationella. De anser att det övergripande målet är att det skapas intermodalitet för 

en smidig resa dörr till dörr i enlighet med EU:s vitbok gällande transporter. Göteborg 

Landvetter flygplats är en av EU utpekad Coreflygplats i transeuropeiska nätverket för 

transporter. I Trafikverkets positionspapper anges att vid eventuell etappindelning ska 

första etappen av utbyggnaden vara sträckan från Göteborg till Landvetter flygplats i syfte 

att få ut effekter så snart som möjligt. Swedavia välkomnar en tidig utbyggnad av etappen 

för att så snart som möjligt kunna förse Landvetter flygplats med tågtrafik.  

Swedavia anser att en anslutning till flygplatsen bör ingå som ett eget mål, då en ny funktion 

erhålls det vill säga att koppla ihop det nationella resandet med det internationella. Den 

funktionen erhålls inte med de andra stationerna. Det är en väsentlig skillnad. I vår 

globaliserade värld är detta en än mer viktig funktion som tydligt bör framkomma. Swedavia 

tolkar att målet även kopplar till det transportpolitiska funktionsmålet (avsnitt 1.5.1). 

Swedavia noterar även att det är höga arkitektoniska ambitioner i projektmålen och ser fram 

emot att flygplatsen och järnvägen kopplas ihop arkitektoniskt. 

Swedavia reflekterar vidare över att ett flertal mål är kopplade till hänsynstagande – ett 

färre antal är kopplade till syftet med järnvägen, det vill säga den önskade effekten. Det 

stärker ytterligare att ett mål bör tas med avseende den nya funktionen som erhålls att knyta 

samman järnvägen med Sveriges näst största flygplats. Ett förslag är att dela upp målen i två 

delar - de som är effektmålen/resultatmål/samhällsmål och svarar på frågan varför 

järnvägen byggs och de målen som är mer kopplade till hur järnvägen sedan ska utformas 

till exempel med avseende på landskap, arkitektur med mera. På detta sätt skapas även en 

möjlighet för en gemensam tydlig kommunikation vad som önskas åstadkommas med 

järnvägen.  

Västra Götalandsregionen och Swedavia har långtgående mål gällande andelen kollektiv-

trafik, vilket belyser vikten av att den nya tågstationen är attraktiv för deras resenärer och 

58



Samråd våren 2020 
 

 
 
  Sida 53 (298) 

har tillräckligt med kapacitet för att ta emot dessa i de peak-situationer som kommer att 

uppstå. Swedavia lyfter behovet av en gemensam genomlysning av de antaganden som har 

gjorts gällande resandemönster och tillgänglig kapacitet i tågtrafiken under peaktiderna på 

järnvägsnätet.  

I Trafikverkets samrådsunderlag (sid 11) avseende planerad trafik och tågtyper lyfts behovet 

av plattformslängd på 400 meter fram som en förutsättning för delar av trafiken i referens-

scenariot. Swedavia anser att 400 meters plattformslängd även bör vara en planerings-

förutsättning för flygplatsen för att inte skapa begränsningar för den framtida utvecklingen. 

400 meters plattformslängd bör därmed utgöra den primära utgångspunkten i det fortsatta 

planeringsarbetet för angöringen till Göteborg Landvetter Airport. Gällande plattforms-

längder vid stationer efterfrågar Swedavia en tydlig beskrivning över vilka kriterier som gör 

att vissa stationer planeras att få 400 m och andra 250 m. De har även uppfattat att kortare 

höghastighetståg ska kunna angöra vid Landvetter flygplats vilket inte framkommer av figur 

3.1.  

Swedavia noterar av planen över höghastighetssystemet att en utländsk flygplats, Kastrup, 

är kopplad till höghastighetstågen men inte de svenska flygplatserna. Noteras bör även att 

ett utvecklingsprogram pågår på flygplatsen. Synkronisering behöver därför ske av 

utvecklingen av framtidens flygplats och dess omgivande utvecklingsområden. 

Swedavia lyfter att Projekt Göteborg – Borås handlar om kommunikationer och med det att 

hantera Riksintresse för kommunikation varför de ser att detta bör synliggöras och vara en 

egen punkt och inte ligga som information under rubriken ”Övriga riksintressen” i avsnitt 

4.3. Swedavia saknar i tabell 4.1. uppgifter avseende målpunkten riksintresset flygplatsen 

(arbetspendling och resenärer).  

Swedavia lämnar även en bedömning utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhets-

dimension. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:98. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har ett uppdrag i nationell plan att planera och utforma för en 

utbyggnad av hela sträckan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Därför 

kommer en avvägning mellan de nationella och regionala målen att göras i den 

pågående lokaliseringsutredningen. 

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsen yttrande i 

avsnitt 4.4.  

Olika korridor- och stationsalternativ kommenteras i anslutning till Mölndals 

stads yttrande i 4.5.6. 

Landvetter flygplats som kollektivtrafiknod för kompletterande transportslag 

(Coreflygplats) kommenteras i anslutning till Härryda kommun yttrande i 4.5.4. 

I dagsläget finns ingen beslutad etappindelning för utbyggnad av ny järnväg 

mellan Göteborg–Borås. 
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Angående synpunkter på projektmålen har Trafikverket utgått från indelningen 

som görs i Övergripande målen för nya stambanor. Projektmålen ska läsas ihop 

med ändamålen för projektet. Ändamålen beskriver ”varför” och projektmålen 

beskriver ”hur”. Synpunkten om att de regionala målen bör väga tyngre än målen 

kopplade till nationella stambanor handlar enligt Trafikverket mer om hur 

utvärdering ska ske och är inte någon direkt synpunkt på formuleringen av 

projektmålen. 

Trafikverket kommer att göra resandeprognoser med utgångspunkt från 

referenstrafiken, se 4.5.4. 

Plattformslängder kommenteras i anslutning till Härryda kommuns yttrande i 

4.5.4. 

Trafikverket är medvetna om det pågående utvecklingsprogrammet för flygplatsen 

och dess omgivning. Detta beaktas i det fortsatta arbetet med lokaliserings-

utredningen. 

Trafikverket har sett över rubriksättningen i samrådsunderlaget och lyft ut 

riksintresse för kommunikation som en egen rubrik. Tabell 4.1. Pendlingsmönster 

inom utredningsområdet är hämtad från Statistiska centralbyråns officiella 

statistik över pendlingsmönster vilket innebär att endast arbetspendling för de 

anställda på flygplatsen ryms i statistiken. Trafikverket har valt att hålla samman 

uppgifterna om Landvetter flygplats under kapitlet infrastruktur, där framgår 

antal resor per år och antal anställda. 

 Västsvenska handelskammaren 

Västsvenska Handelskammaren (Handelskammaren) anser att det är ett gediget arbete som 

gjorts i samrådsunderlaget, med viss draghjälp från tidigare utredningar. För detta och för 

omställningen till digitalt samråd med tydliga och lättillgängliga presentationer förtjänar 

Trafikverket och Ramboll beröm, enligt Handelskammaren. 

Handelskammaren fokuserar i yttrandet på det som de anser vara viktigast för näringslivet i 

det kommande arbetet med järnvägen Göteborg–Borås–Stockholm. Handelskammaren 

menar att mer detaljerade synpunkter kring samrådsunderlaget är kommunerna samt 

övriga mark- och sakägare mer lämpade att ge. 

Handelskammaren poängterar att den största utmaningen för näringslivet i Västsverige är 

att hitta rätt kompetens. För att komma tillrätta med det måste regionens städer bli mer 

attraktiva så att fler vill och kan flytta hit. Men Handelskammaren menar att det också 

måste investeras i bättre infrastruktur, främst i järnväg som möjliggör snabb förflyttning av 

många människor på ett effektivt och miljövänligt sätt. 

Handelskammaren menar att den befintliga järnvägen mellan Göteborg och Borås inte 

möjliggör effektiva transporter. Det illustreras bland annat av att de två städerna trots sin 

relativa närhet inte tillhör samma arbetsmarknadsregion, vilket i sin tur innebär lägre 

tillväxt då det finns ett starkt samband mellan arbetsmarknadens storlek och tillväxten. Med 

en ny modern järnväg skulle stråket Göteborg–Borås–Jönköping integreras i en gemensam 
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arbetsmarknad till stor nytta för arbetstagare, företagare och övriga invånare, enligt 

Handelskammaren. 

Göteborg–Borås samt Ostlänken planeras för 250 km/h medan Lund–Hässleholm planeras 

för 320 km/h. Handelskammaren anser att de nya stambanorna i så stor utsträckning som 

möjligt bör byggas för 320 km/h. Ju kortare restid desto fler resenärer. Handelskammaren 

poängterar att Trafikverkets egna utredningar visar att livscykelkostnaden för 320-

alternativet är lägre än för 250-alternativet. 

Handelskammaren ställer sig bakom de stationslägen (Göteborg, Mölndal, Landvetter 

flygplats samt Borås) som pekades ut i Trafikverkets positionspapper och som är 

utgångspunkten i samrådsunderlaget. Handelskammaren menar att eventuellt 

tillkommande stationer riskerar att försena byggstarten och att förlänga restiden. I 

positionspapperet anges byggstarten till 2025–2027. Det är av yttersta vikt att den tidplanen 

följs, enligt Handelskammaren. 

Enligt avtal mellan Borås stad och Sverigeförhandlingen ska Borås få en station i centrum-

nära läge. Att frångå detta vore mycket olyckligt enligt Handelskammaren. Det skulle 

innebära längre restider till och från Borås med följd att färre väljer tåget. Handels-

kammaren lyfter att enligt Västra Götalandsregionen innebär ett centralt stationsläge i 

Borås 1–2 miljoner fler tågresor per år jämfört med ett externt stationsläge. De menar vidare 

att för- och nackdelarna med externa respektive centrala stationslägen är välkända, inte 

minst tack vare forskning som Trafikverket medfinansierat och bidragit med kunskap till. 

Slutsatserna där talar entydigt för att Borås ska ha ett centralt stationsläge. 

Handelskammaren anser att Trafikverket också måste säkerställa att Landvetter flygplats får 

ett för resenärerna attraktivt stationsläge. En placering som innebär anslutningsresor eller 

långa promenader innebär betydligt färre resenärer. 

Handelskammaren följer med stort intresse utvecklingen och planerna för Landvetter 

Södra. Möjligheten att i framtiden ansluta en station vid Landvetter södra, på bibana eller 

huvudspår bör inte omöjliggöras. 

Handelskammaren ställer sig positiva till det så kallade förstärkningsalternativet, en 

koppling mellan nya stambanan öster om Mölndal och den befintliga järnvägen väster om 

Mölnlycke, som Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommunerna och 

kommunalförbunden tagit fram. De positiva effekterna avseende ökat antal tågresenärer och 

minskad trängsel på riksväg 40 synes mycket stora. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:102. 

Trafikverkets kommentar: 

Sträckan mellan Göteborg och Borås planeras för en hastighet på 250 km/h i 

timmen. Hastigheten 250 km/h innebär att fixerat spår inte behöver byggas, vilket 

minskar investeringskostnaderna. Utifrån förutsättningar i geografin och 

stationsorter längs sträckan skulle det inte heller innebära så stora tidsbesparingar 

om sträckan mellan Göteborg och Borås dimensionerades för 320 km/h i timmen.  
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Avtalen mellan Sverigeförhandlingen och enskilda kommuner är inte giltiga förrän 

regeringen har undertecknat dem och anslagit medel för genomförande av 

respektive delsträcka. Sverigeförhandlingens diskussioner med respektive 

kommun avseende stationslägen och stationsutformning ska beaktas, men är inte 

styrande i planläggningsprocessen. Lokaliseringsutredningen hanterar föreslagna 

stationslösningar som en naturlig del av alternativgenereringen i den lagstyrda 

planprocessen, där alla rimliga alternativ som uppfyller ändamålen ska analyseras 

likvärdigt i en successiv utredningsprocess. Alternativ som beskrivs i objektavtalet 

med Borås är inkluderade i lokaliseringsutredningen och kommer att hanteras i 

den ordinarie planprocessen. 

Olika korridoralternativ och stationslägen samt förstärkningsalternativet 

kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

4.9. Ledningsägare 

 Borås Elnät AB 

Borås Elnät och Stadsnät har inga synpunkter på samrådsunderlaget. De önskar en tidig 

dialog när man mer i detalj studerar olika dragningar i Borås för att undvika kollisioner med 

större elanläggningar i deras nätområde. Borås Elnät och Stadsnät ser fram emot projektet 

och en bra dialog med Trafikverket. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:66. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Borås Elnät AB för fördjupat samråd. 

 Gryaab 

Gryaab har inga synpunkter rörande en ny järnvägssträckning mellan Göteborg–Borås, men 

vill poängtera att Gryaabs befintliga undermarksanläggningar inom utredningsområdet inte 

är möjliga att flytta på. Det innebär att Gryaabs anläggningar rent teoretiskt skulle kunna 

påverka lokaliseringsval och utgöra ett visst hinder för till exempel tunneldelar som planeras 

inom projektet. På grund av detta ser Gryaab det som mycket viktigt att fortsätta att 

samråda med Trafikverket i kommande lokaliseringsutredning och framtagande av 

järnvägsplan. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:79.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Gryaab för fördjupat samråd. 

 Göteborg Energi 

Göteborg Energi äger och underhåller teknisk infrastruktur såväl ovan som under mark 

inom aktuellt utredningsområde. Den tekniska infrastrukturen förser deras kunder med 

nödvändig energi i form av fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas samt fiber för kommunikation. 

Anläggningarnas lägen finns enkelt att tillgå via ledningskollen.se. Trafikverket ombeds att i 
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lokaliseringsutredningen inhämta anläggningarnas exakta lägen och försöka att anpassa 

järnvägens position så att allas intressen inom området uppfylls. Göteborg Energi vill i 

största möjliga mån undvika kundstörningar som är en följd av onödiga omläggningar. De 

påtalar att Trafikverket står för samtliga kostnader kopplade till omläggningar av 

anläggningar ägda av Göteborg Energi. Göteborg Energi önskar att i tidigt skede bjudas in 

till möten för diskussion om placeringsalternativen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:72. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Göteborg Energi för fördjupat samråd. 

 Härryda Energi 

Härryda Energi har inga synpunkter gällande miljöpåverkan för ny järnväg mellan 

Göteborg–Borås. De ser gärna en fortsatt dialog vid kommande samråd då den nya 

järnvägen kommer ha påverkan på Härryda Energis elnät. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:24. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att ta kontakt med Härryda Energi för fördjupat samråd. 

 Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

Kretslopp och vatten ställer sig i grund och botten positiva till utbyggnaden av ny järnväg 

mellan Göteborg–Borås. Förvaltningen önskar att fortsatt vara involverade i arbetet med 

samråd för planläggning.  

Kretslopp och vatten anser att gränser och föreskrifter i de nya förslagen på vattenskydds-

områden för Rådasjön och Nedsjöarna bör ligga till grund för planering av järnvägen. Vid 

vattentäkter ska extra stor försiktighet beaktas, och vattenskyddsföreskriftera ska följas, 

både under byggfas och drift där orenat vatten inte får släppas ut utan infiltration. 

Förvaltningen lyfter vidare att ytvatten och grundvatten ska påverkas i en så liten 

omfattning som möjligt. Vatten som idag inte används som vattentäkt, eller skyddas av 

vattenskyddsföreskrifter kan bli viktiga som till exempel nödvatten i framtiden.  

Inom utredningsområdet har förvaltningen flertalet allmänna VA-ledningar. Dricksvatten 

klassas som livsmedel och förvaltningen har en lagbunden skyldighet att tillgodose detta, 

samt att ta hand om avloppsvatten. Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-

anläggning ska Kretslopp och vatten få möjlighet att granska arbetet. 

I det fortsatta utredningsarbetet vill förvaltningen att projektet kompletterar med en 

dagvattenutredning som bland annat kan redogöra för hur förorenat dagvattnet är och till 

vilken grad det kan renas, tillräckligt ytbehov för rening och fördröjning och kommande 

järnvägs påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten. Kretslopp och vatten har krav på att 

dagvattnet ska passera en fördröjningsanläggning innan anslutning till allmänt 

nät/recipient sker. 
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Kretslopp och vatten lyfter att det för Trafikverkets anläggningar finns särskilda interna krav 

som hanterar skyfall och höga nivåer i hav och vattendrag. Det är viktigt att dessa beaktas 

men det är även viktigt att projektet tar hänsyn till Stadens omkringliggande bebyggelse och 

andra anläggningar. Trafikverkets projekt får inte medföra en försämrad situation för 

Staden m.fl. ur ett skyfall och höga vattennivåer perspektiv.  

Kretslopp och vatten lyfter att utredningsområdet ligger i närheten av en berganläggning. 

Arbeten som riskerar att påverka berganläggningen eller dess installationer ska utföras så 

att skador ej uppkommer. Förbesiktning av berganläggning och installationer ska utföras. 

Kretslopp och vatten ska kontaktas minst 6 månader innan arbetet ska utföras. Fördjupat 

yttrande om berganläggningar finns även inskickat från Gryaab.  

Kretslopp och vatten lyfter att det är viktigt att råvattnet skyddas mot utsläpp, föroreningar 

och sådan användning av mark och vatten som på sikt kan påverka vattenkvaliteten 

negativt. Kring Göta älv, Delsjöarna, Rådasjön, Kallebäcks källa och Nedsjöarna finns därför 

skyddsområden där speciella regler och skyddsföreskrifter gäller. Kretslopp och vatten 

bifogar en lista på åtgärder rörande uppdatering av kartbilder, information till dricksvatten-

verksamheter nedströms vid markarbeten, framtagande av kontrollprogram och reglering av 

Mölndalsån. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:138. 

Trafikverkets kommentar: 

Vattenfrågorna kommenteras i anslutning till Göteborgsregionens kommunal-

förbunds yttrande i 4.6.2. 

Trafikverket tar med synpunkterna till den fortsatta utredningen och kommer att 

ta kontakt med Kretslopp och vatten för fördjupat samråd. 

 Mölndal Energi 

Mölndal Energi AB (MENAB) har inom samrådsområdet både elnät- och fjärrvärme-

distributionsverksamhet. Inom utredningsområdet finns två större mottagningsstationer, en 

i Krokslätt och en i Rävekärr. Stationerna är strategiskt viktiga för elförsörjningen i 

Mölndals tätort. Enligt ellagen är MENAB skyldiga att upprätthålla en säker eldistribution 

inom området och flera samhällsviktiga kunder finns såsom sjukhus och vattenverk.  

Vid en geoteknisk undersökning 2005 konstaterades att markstabiliteten inte uppfyllde 

gällande normer vid ett område kring Kålleredsbäcken och att en pågående sättning förelåg. 

MENAB anser att detta bör beaktas vid eventuellt arbete i närheten av stationen i Rävekärr.  

MENAB lyfter att en utökad järnvägstrafik kan innebära en risk avseende farligt gods samt 

urspårning. Utgångspunkten är att ett eventuellt haveri på järnvägen inte får störa 

eldistributionsverksamheten. MENAB önskar vidare att såväl nya som gamla underjordiska 

elledningar och fjärrvärmeledningar inte hamnar inom spårområde. Korsande ledningar 

förläggs i kanalisation så att de enkelt kan bytas.  

En eventuell flytt av mottagningsstationerna skulle uppskattningsvis ta 3–5 år enligt 

MENAB. En flytt omfattar att en ny lämplig plats ska finnas, ny detaljplan och omläggningar 
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av alla in- och utgående ledningar. En flytt skulle också medföra omfattande drift-

omläggningar under pågående arbete som kan störa elförsörjningen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:82. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med informationen om stabilitetsproblem. Angående risk 

avseende farligt gods vill Trafikverket förtydliga att Göteborg–Borås inte är 

planerad för godstrafik. Trafikverket kommer fortsätta dialogen i pågående 

mötesserie med MENAB. 

 Svenska Kraftnät 

Svenska kraftnät påtalar att de invid/inom aktuellt planområde har ett flertal anläggningar. 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse för rikets 

elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamhet som på något sätt inskränker 

Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätten. 

Svenska kraftnät påtalar vidare att korsningar med deras ledningar ska ske på ett sådant sätt 

att eventuella åtgärder på ledningarna minimeras. 

Om eventuella åtgärder på stamnätet inte går att undvika måste Svenska kraftnät kontaktas 

i ett så tidigt skede som möjligt. Detta då det för Svenska kraftnät är mycket svårt att planera 

avbrott på grund av den höga investeringstakten i stamnätet. Svenska kraftnät informerar 

om att större förändringar av stamnätet, till exempel flytt av eller höjning av stolpar, kräver 

ny eller ändrad koncession vilket i normalfallet innebär en genomförandetid på 6-8 år. För 

mindre ledningsåtgärder, som ryms inom gällande koncession, är motsvarande 

genomförandetid 3–5 år. Om Svenska kraftnäts ledningar berörs och åtgärder är 

oundvikliga bekostas dessa av Trafikverket, om inte annat följer av 2 kap. 22 § ellagen. 

Svenska kraftnät informerar om speciella krav vid korsning eller parallellgång med deras 

ledningar. Eventuella åtgärder för att bemästra induktion, influens och förhöjd potential-

sättning på och invid deras ledningar eller den nya kontaktledningen/järnvägen bekostas av 

innehavaren till den nytillkomna kontaktledningen/järnvägen.  

Svenska kraftnät önskar att deras rekommendationer beaktas och att planering och 

projektering sker i samarbete med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät emotser fortsatt 

dialog i ärendet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:89.  

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att ta kontakt med Svenska Kraftnät för fördjupat samråd. 

 Vattenfall  

Vattenfall påtalar att de har flera anläggningar och projekt inom området. Det är svårt för 

Vattenfall att redovisa allt i ett enskilt yttrande. Därför vill Vattenfall ha ett möte med 

Trafikverket innan nästa samråd för att diskutera järnvägsplanen.  
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Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:86. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att ta kontakt med Vattenfall för fördjupat samråd. 

4.10. Organisationer och föreningar 

 Borås Flygplatsförening 

Borås Flygplatsförening hänvisar till tidigare järnvägsutredning där området kring 

flygplatsen ingick i tidigare korridorer. Förslag på hur de olika korridorerna kan kombineras 

redovisas där en bibana förespråkas. Flygplatsföreningen begär att även fortsatt få vara 

remissinstans för samråd och granskning av förslag till järnvägssträckning Göteborg–Borås. 

Detta speciellt om området i närheten av Borås flygplats och då i första hand det mestadels 

obebyggda området söder om flygplatsen blir ett alternativ för fortsatt utredning. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:94. 

Trafikverkets kommentar: 

Formellt tillhör tidigare utredningsmaterial den tidigare utredningen. Resultatet 

av tidigare utredningar är dock ett viktigt kunskapsunderlag för denna utredning.  

 Lantbrukarnas riksförbund 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) lyfter att järnvägen är av dålig kvalitet och att den sedan 

länge har behövt upprustning. LRF anser att det är nödvändigt att det blir tågtrafik som 

attraherar pendlare och det innebär behov av bra stationslägen och fungerande pendel-

parkeringar. LRF anser vidare att den nya järnvägen ska klara både regional- och fjärrtåg. 

LRF motsätter sig eventuella tankar på en stambana endast för höghastighetståg. 

LRF ställer sig undrande till varför påverkan på de gröna näringarna inte finns med i 

sammanfattningen. 

LRF anser det beklagligt att påverkan på de gröna näringarna inte tas upp. Skogsbruk är en 

viktig näringsgren, ofta tillsammans med djur och växtodling samt entreprenadverksamhet. 

Det är LRF:s farhåga att beslutande kommer att välja mark som inte är av så kallat 

riksintresse. 

LRF anser att livsmedelsstrategin är ett dokument som ska genomsyra även Trafikverkets 

planering. Inte minst är det av vikt att även odlingsbar mark i närheten av tätorter sparas. 

Dels för att det uppväxande släktet ska få en koppling till matproduktion, dels för att det är 

nära till odlingsbar mark vid en krissituation. 

LRF anser att samhället behöver produktiv skog för virke, energi och råvara till bland annat 

kläder och förpackningar. I närområdet finns flera skogsindustrier som behöver råvara. 

Förbundet lyfter vidare att åkermark som tas i bruk för andra ändamål kan aldrig återställas 

och att en ny järnväg innebär risk för barriäreffekter som påtagligt försvårar brukandet. LRF 

varnar för att öppnande av ett skogsförband gör att risken för stormskador ökar markant. 
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Stormfasta kanter ger ett hyggligt skydd vid stormar. Tas den bort kan vinden få bra fäste 

och fälla stor mängd skog. 

LRF anser att en ny järnväg betyder inskränkningar i äganderätten och möjligheten att 

nyttja sin fastighet och eventuella arrenden. LRF anser vidare att lokalisering ska ske så att 

minsta möjliga intrång sker. Det är klart olämpligt att öppna upp nya områden, 

samförläggning med annan infrastruktur bör eftersträvas. 

LRF anser att jord- och skogsbruket har ett stort behov av transporter. Förbundet anser 

därför att Trafikverket bör utreda hur godstrafik möjliggörs på ny järnväg. För en så 

långsiktig investering som en järnväg är det av klimatskäl viktigt att järnvägen anpassas för 

godstrafik, anser LRF. Möjligheterna för godsleveranser till och från stationerna måste 

lyftas. 

LRF lyfter att Västra Götalandsregionen har utrett och framlagt förslag på en omfattande 

upprustning av befintlig järnväg för att öka kapacitet och reducera restider. I förslaget ingår 

återöppnande av stationer längs banan som idag är stängda, förlängda perronger med fler 

spår för bättre trafikflöde. Detta alternativ har en annan stor fördel enligt LRF, ingen ny 

mark tas i anspråk. 

LRF undrar vad som är tänkt att ske med den nuvarande järnvägen om den inte upprustas. 

LRF lyfter att våtmarkernas renande och flödesutjämnande förmåga är viktiga att bevara då 

de medför minskade översvämningsrisker längre ner i vattensystemet. 

LRF anser att det är viktigt att samtliga berörda markägare får skriftlig kallelse i den 

fortsatta processen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:109. 

Trafikverkets kommentar: 

Sammanfattningen i samrådsunderlaget och motsvarande text i kapitel 5 har 

kompletterats för att förtydliga att jord- och skogsbruk är sådan markanvändning 

som kommer att påverkas av ny järnväg.  

Trafikverket är medvetna om att utredningsområdet utgörs av så kallad 

mellanbygd där man som jordbrukare ofta behöver flera näringsgrenar för att 

verksamheten ska bära sig. Om arronderingen försvåras för skogsbruket kan det 

alltså komma att påverka jordbruket och tvärtom. 

Den nationella livsmedelsstrategin ska bidra till att potentialen för hela 

livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Den nya järnvägens konsekvenser för jordbruket 

kommer att redovisas i MKB:n.  

Den nya järnvägen kommer att trafikeras av höghastighetståg och snabba 

regionaltåg. Trafikverket har kommit fram till att en blandning av person- och 

godståg kommer att leda till sämre kapacitet, mer störningskänsligt 

järnvägssystem och högre investeringskostnader. Ett helt utbyggt system mellan 
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Stockholm och Göteborg/Malmö gör att kapacitet frigörs på de befintliga 

järnvägarna med möjlighet att köra godståg på dessa järnvägar.  

Den nuvarande järnvägen har en viktig funktion framförallt för godset. Inom 

ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås utreds olika alternativ för att öka 

kollektivtrafiksandelarna utmed stråket Göteborg–Borås. Även för att klara en 

trafikförsörjning av kommande kommunala planer så prövas ett antal åtgärder 

inom ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås för att hantera en ökad persontrafik på Kust 

till kustbanan. 

Vattenfrågorna kommenteras i anslutning till Göteborgsregionens 

kommunalförbunds yttrande i 4.6.2. 

När lokaliseringsutredningen är klar ska beslut fattas om vilken korridor 

Trafikverket ska gå vidare med i planeringen. Nästa steg är att utreda exakt var 

järnvägen ska gå inom korridoren och hur den ska utformas mer i detalj. Det 

arbetet planeras att påbörja 2022 och då kommer Trafikverket veta mer om vilka 

fastigheter som påverkas av den nya järnvägen.  

Inbjudningar till kommande samråd kommer att annonseras i pressen. Mer 

information om projektet och kommande samråd kommer även finnas i 

informationsblad som skickas till berörda postnummer och i vårt digitala 

nyhetsbrev som finns på projektets webbsida. 

 Mölndals Naturskyddsförening 

Mölndals Naturskyddsförening kräver att alternativa lösningar utreds och att effekt-

bedömning görs såsom Riksrevisionen föreslår i sin granskning av detta projekt, “Att tänka 

efter före statens planering av höghastighetsjärnvägar” RIR 2019:31.  

Föreningen anser att fokus måste vara att hitta alternativa lösningar där man undviker att 

påverka viktiga ekologiska funktioner samt känsliga och orörda naturområden negativt. 

Brukandet av jord- och skogsbruksmark försvåras om järnvägen blir en barriär genom 

landskapet. Naturreservat och vattenskyddsområden måste skyddas. Föreningen efterfrågar 

att Trafikverket tittar på olika alternativa lösningar för olika sträckor för att undvika negativ 

påverkan på värdefulla eller skyddade områden och jordbruksområden och därmed hitta 

mindre utarmande lösningar som kan kombineras. 

Anläggningsförbrukningen måste tas i beaktande och föreningen frågar sig hur man kan 

minska transport och konsumtion av material.  

Föreningen lyfter vidare att människor och djur måste skyddas från buller och vibrationer. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:140.  

Trafikverkets kommentar: 

Angående krav på utredning av alternativ till höghastighetsbana har regeringen 

svarat på Riksrevisionens rapport och regeringen har inte ändrat på Trafikverkets 
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uppdrag. Se regeringens skrivelse, 2019/20:133 Riksrevisionens rapport om 

statens planering av höghastighetsjärnvägar. 

Trafikverket tar i beaktning naturreservat, vattenskyddsområden, Natura 2000-

områden, riksintressen för naturvård, områden med höga naturvärden, skyddade 

arter m.fl. skydd under utredningen av olika korridoralternativ. 

Buller, vibrationer och stomljud kommenteras i anslutning till Göteborgs Stads 

yttrande i 4.5.3. Riktlinjerna tar hänsyn till människors hälsa (bostäder, vårdnads-

lokaler samt skola och undervisningslokaler), men även rekreation och parker i 

tätbebyggd miljö, friluftsområde, bostadsområde med lågbakgrundsnivå och 

betydelsefulla fågelområden. 

 Naturskyddsföreningen i Borås 

Naturskyddsföreningen i Borås poängterar att det i samrådsunderlaget står Viareds flygfält 

där det ska vara flygplats eftersom flygfält och flygplats har olika klassning. Föreningen 

lyfter vidare att det planerade naturreservatet i Pålsbo inte är angivet samt att Viskan är 

kraftigt förorenad liksom Djupasjön, Guttasjän och Rydboholms damm.  

Naturskyddsföreningen informerar om att Borås kommuns Naturvårdsfond bland annat 

stödjer ett kommande stängsligsprojekt i Bosnäs. Reglerna för detta är en varaktighet på 5 

år. Föreningen ber Trafikverket kontakta Borås Stads Miljöskyddskontor om detta och 

övriga projekt som kan påverkas av järnvägen och återkommer om de inom utrednings-

området får kännedom om känsliga lokaler för flora och fåglar. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:120-122, 124,125. 

Trafikverkets kommentar: 

Samrådsunderlaget har kompletterats med uppgift om att Borås flygplats drivs av 

Borås flygklubb. Under beskrivningen av landskapskaraktärsområde 19 var 

flygplatsen omnämnd som flygfält. Det är ändrat till flygplats. 

I samrådsunderlaget har enbart redan beslutade naturreservat redovisats. 

Trafikverket har en pågående dialog med länsstyrelsen om objekt där det pågår 

reservatsbildning, däribland Pålsbo. 

Trafikverket tar med kunskapen om höga föroreningsnivåer i Viskan nedströms 

Borås innefattande Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna i den 

fortsatta utredningen. 

Trafikverket tar tacksamt emot uppgifter om känsliga lokaler för flora och fåglar 

och har möjlighet att besluta om sekretess för känsliga uppgifter. 

 Naturskyddsföreningen i Härryda 

Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska har inkommit med ett 

gemensamt yttrande.  
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Förningen anser att projektet inte följer fyrstegsprincipen enligt Riksrevisionen från 2019 

och vill att projektet därmed stannar upp för att utreda olika alternativa lösningar och 

effektbedömningar. 

Naturskyddsföreningen i Härryda bedömer att samrådsunderlaget till stora delar är 

bristfälligt när det gäller underlag och projektets påverkan på miljön, vilken har under-

värderats. Föreningen bedömer att samrådsunderlaget ska kompletteras med detta. 

Föreningen anser även att bedömning utifrån riksdagens miljömål och EU:s miljörätt 

saknas. Projektet bedöms stå i konflikt med flera miljökvalitetsmål. 

En järnvägsdragning uppe på ytan kommer innebära mycket stora negativa konsekvenser 

för miljön. Särskilt stora blir konsekvenserna i den smala västra del, från Landvetter till 

Mölndal. Järnvägen förespråkas att gå i tunnel från Mölndal till Björröd för att undvika de 

mycket stora negativa miljökonsekvenserna.  

Föreningen saknar redogörelse för förekommande och värdefulla naturmiljöer som till 

exempel naturtyper utpekade enligt EU:s art- och habitatdirektiv och skyddade arter. I 

samband med miljöprövningar krävs omfattande utredningar och prövningar av skyddade 

arter. 

Föreningen lyfter att de tillsammans med Göteborgs Ornitologiska förening fortlöpande har 

inventerat Yxsjöområdet under lång tid. Naturskyddsföreningen genomför dessutom en ny 

större sammanställning av naturvärden och artförekomster inom området som kommer att 

publiceras under 2020. Generellt önskas fördjupade artskyddsutredningar för aktuellt 

område. 

Föreningen lyfter att storskaliga satsningar som de planerade nya höghastighetsbanorna 

riskerar att orsaka mycket stora ingrepp och skapar barriäreffekter i landskapet samt höga 

nivåer av buller, vilket påverkar biologisk mångfald och friluftsliv mycket negativt. Vidare 

lyfter föreningen fram motiv till behovet av grön infrastruktur lyfts fram genom samman-

ställningar av IPBES, EU:s strategi för grön infrastruktur samt Naturvårdsverket och 

länsstyrelsens uppdrag för regionala handlingsplaner. 

Föreningen anser att utredningen och konsekvensbedömningen bör beakta och ta med som 

underlag den rapport som 2015 togs fram för Yxsjöområdet. Totalt är 69 rödlistade och 65 

enligt artskyddsförordningen prioriterade och skyddade arter noterade i området. 

Föreningen anser vidare att gränserna för de olika karaktärsområdena som pekas ut i 

remissens Landskapsanalys bör ses över. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:147. 

Trafikverkets kommentar: 

Riksrevisionen kommenteras i anslutning till Mölndals Naturskyddsförenings 

yttrande i 4.10.3. 

Syftet med det första samrådet har varit att samråda kring frågan om projektet kan 

antas innebära en betydande miljöpåverkan och vilka miljöaspekter som behöver 

belysas i en kommande MKB. Vilka miljöeffekter som kan komma att uppstå är i 

detta skede översiktligt beskrivet och kommer att fördjupas i kommande MKB. 
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Trafikverket delar inte föreningens uppfattning att underlaget och beskrivningen 

av projektets påverkan på miljön är bristfälligt för det aktuella skedet utan anser 

att underlaget är på en tillräcklig nivå för att komma till slutsatsen att projektet 

kommer att innebära en betydande miljöpåverkan utifrån ett flertal miljöaspekter.  

Kommunala naturvårdsprogram och likvärdiga underlag har inte redovisats i 

samrådsunderlaget. Trafikverket har tillgång till dessa underlag och ser dem som 

viktiga för det kommande arbetet med lokaliseringsutredningen och tillhörande 

MKB.  

Som framgår av samrådsunderlaget kommer naturvärdesinventeringar att göras 

under fältsäsongen 2020. Trafikverket tar gärna emot uppgifter från den 

sammanställning av naturvärden och artförekomster inom Yxsjöområdet som 

Naturskyddsföreningen i Härryda avser att publicera under 2020. 

Barriäreffekter kommenteras i länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. Barriäreffekter 

och grön infrastruktur är aspekter som kommer att belysas i kommande arbete 

med lokaliseringsutredningen. Ekosystemtjänster kommer att identifieras och 

analyseras i arbetet med lokaliseringsutredningen. Trafikverket har ändrat 

formuleringen avseende artskydd i samrådsunderlaget. Trafikverket har även 

ändrat namnen på Landskapskaraktärsområdena 4 och 20.  

 Göteborgs ornitologiska förening 

Se yttrande 4.10.5. 

 Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd 

I detta skede har Kungsbackaåns vattenvårdsförbund & vattenråd inget att bidra med i 

samrådet. Vattenrådet vill gärna ha möjlighet att delta i processen längre fram när förslag 

till dragning av de olika korridorerna finns framtagna, det vill säga samråd 2 och 3 och även 

granskning.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:67.  

Trafikverkets kommentar: 

Vattenrådet ingår i samrådskretsen och kommer därmed att inbjudas till 

kommande samråd och granskning. 

 Mölndalsåns vattenråd  

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår 

och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

Vattenrådet anser att Trafikverket i det stora hela på ett bra sätt har belyst hur vattendrag, 

sjöar och grundvatten kan påverkas, både utifrån påverkan på miljökvalitetsnormer och 

påverkan i samband med byggskede. 

Vattenrådet vill trycka på att det är viktigt att man ser på Mölndalsån, med avrinnings-

område, som en ekologisk helhet och att alla ingrepp i avrinningsområdet påverkar 

helheten. Vattenrådet vill även trycka på att delarna av ån som rinner genom de tätbebyggda 
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områdena i Mölndal och Göteborg är viktiga delar i helheten och att alla ingrepp ska bädda 

för bättre livsmiljöer i och längs ån.  

Vattenrådet anser att det tydligare bör framhävas att våtmarkernas/vattenlandskapets 

renande och flödesutjämnande förmåga finns högt upp i vattensystemen och är viktiga att 

bevara då de medför minskade översvämningsrisker och bättre vattenstatus längre ner i 

vattensystemen. Att bevara befintliga våtmarker och även anlägga nya är bra för alla, 

bebyggelse, vattentäkter, livet i och kring vatten, rekreation med mera. Vattenrådet anser 

vidare att det tydligare bör framhävas att det är viktigt att kompensatoriska åtgärder vidtas 

för att reducera eller helt få bort risk för bestående skador/försämringar av Mölndalsåns 

vattenmiljöer.  

Vattenrådet anser att en byggnations påverkan mycket beror på placeringen, där vattenrådet 

förordar tunnlar. Områdena vid Landvetter, Mölnlycke och Mölndal lyfts fram som särskilt 

viktiga för den gröna infrastrukturen, både ur vattensynpunkt som för biologisk mångfald 

och rekreation. En järnväg som skär tvärs igenom landskapet skapar barriärer, buller och 

störande ingrepp vid själva anläggandet. Även transportvägar, uppställningsplatser för 

fordon och material som behövs kommer även ge stor påverkan. Vattenrådet bedömer 

därför att risken är stor att vattenområden och vattenkvalitet drabbas.  

Vattenrådet anser att denna påverkan ska vägas samman med all övrig påverkan som sker 

idag och som planeras ske inom Mölndalsåns vattenområde. Sammantaget finns stora risker 

för stor negativ påverkan och försämrade vattenkvaliteter. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:101. 

Trafikverkets kommentar:  

Vattenfrågorna kommenteras i anslutning till Göteborgsregionens 

kommunalförbunds yttrande i 4.6.2. 

4.11. Övriga 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har uppfattningen att valet av sträckning för järnvägen 

mellan Göteborg–Borås även kan påverka sträckningen in i Jönköpings län. Beroende på 

om en nordlig eller sydlig sträckning väljs inom utpekad korridor begränsas val-

möjligheterna för den fortsatta sträckningen. Länsstyrelsen anser att sådana följdeffekter 

behöver beaktas då man redovisar och överväger för- och nackdelar med olika sträckningar. 

Länsstyrelsen vill därför särskilt uppmärksamma de Natura 2000-områden som ligger inom 

utredningsområdet i Jönköpings län då en del av dessa har stor geografisk utbredning som 

gör att det kan bli svårt att hitta lokaliseringar som fungerar med höghastighetsbanans stela 

geometrier. I Jönköpings län gäller det exempelvis Dumme mosse, Komosse och Gagnaryds 

mosse.  

Länsstyrelsen vill även nämna att Jönköpings kommun har tagit fram en fördjupad 

översiktsplan för ett nytt industriområde norr och söder om riksväg 40 vid Jära och 

Svedbrandshult. 
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Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:90. 

Trafikverkets kommentar: 

Som stöd för val av lokalisering för ny järnväg mellan Göteborg och Borås görs 

under 2020 en förberedande studie avseende området öster om Borås. Detta är en 

studie för att höja kunskapen om de förutsättningar som gäller öster om Borås och 

för att möjliggöra en dragning mot Jönköping. En av de bakgrundsfaktorer som 

ingått i studien är att undvika intrång i de stora mossarna som omfattas av Natura 

2000-bestämmelser. Om studien indikerar att något lokaliseringsalternativ för 

Göteborg–Borås omöjliggör eller avsevärt försvårar fortsatt sträckning genom 

någon del av utredningsområdet mellan Borås och Jönköping kommer detta att 

beskrivas och utgöra del av beslutsunderlaget för val av lokalisering. 

 Ulricehamns kommun 

Ulricehamns kommun lyfter att det öster om utredningsområdet, i området kring sjöarna 

Åsunden och yttre Åsunden samt söder därom, finns orörd landsbygd, brukningsvärd 

åkermark samt höga natur- och kulturvärden. Vidare finns områden värdefulla för 

friluftslivet samt stora sammanhängande tysta områden vilket behöver beaktas vid det 

fortsatta arbetet inom nuvarande utredningsområde för att inte i onödan försvåra för den 

framtida fortsättningen av höghastighetsjärnvägen österut.  

Ulricehamns kommun anser att stationen i Borås ska lokaliseras på huvudbanan i ett 

gynnsamt centralt läge för att möjliggöra goda kopplingar till övrig kollektivtrafik. 

Kommunen ser olika bibanelösningar som ett betydligt sämre alternativ som missgynnar det 

regionala resandet. Hänsyn måste tas till betydelsen av de samhällsekonomiska nyttorna 

med en ny järnväg och centrala stationslägen för att nyttorna ska bli så stora som möjligt. 

Ett centralt stationsläge är nödvändigt av restidsskäl. 

Vidare anser Ulricehamns kommun att den nya stambanans dragning genom Borås ska 

göras med sikte på en framtida station i Ulricehamn. För att den nya stambanan ska få 

maximal effekt kan Trafikverket inte enbart fokusera på ändpunktsresandet utan det 

regionala resandet ska prioriteras i enlighet med det transportpolitiska målet att säkerställa 

en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 

och näringsliv i hela landet. En station i Ulricehamn ger positiv nytta för den nya stambanan 

med fler resande och bidrar till att utvidga den starka västsvenska arbetsmarknadsregionen. 

Ulricehamns kommun lyfter att en station i Ulricehamn bidrar till att minska den nya 

stambanans sårbarhet vid förseningar, olyckor och banunderhåll då snabb omlastning kan 

ske till väg 40. Avståndet mellan stationerna i Borås och Jönköping kommer vara över 7 mil.  

Ulricehamns kommun anser att den nya järnvägen bör lokaliseras i anslutning till befintlig 

infrastruktur för att minska barriäreffekten i landskapet och samtidigt skapa ett mer robust 

system där huvudvägnätet effektivt kan nyttjas vid olyckor och driftstörningar.  

I övrigt hänvisar Ulricehamns kommun till Boråsregionens gemensamma yttrande. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:117. 
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Trafikverkets kommentar: 

Stöd för val av lokalisering kommenteras i anslutning till Länsstyrelsen i 

Jönköpings läns yttrande i 4.11.1. 

Olika korridoralternativ och stationslägen, ytterligare behov i stråket samt möjliga 

utgångar österut ur Borås kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i 

avsnitt 4.4. 

 Region Halland 

För Region Halland är Västkustbanan, tillsammans med E6:an, den stora pulsådern genom 

länet. Många hallänningar, framförallt i den norra geografin, pendlar till Göteborg och 

bidrar strakt till arbetskraftsförsörjningen i området. Det är därför viktigt att även satsa på 

Västkustbanans robusthet och kapacitet. 

Det finns en ambition att korta restiderna på Västkustbanan genom att uppgradera banan 

till 250 km/h. Tillsammans med ny stambana Göteborg–Borås, Västlänken och färdigställda 

dubbelspår på hela Västkustbanan, skapas förutsättningar för ett väl fungerande järnvägs-

system i området, och därmed ett långsiktigt hållbart transportsystem.  

Det är viktigt för Halland att det blir en station i Mölndal. För tågresande från norra och 

mellersta Halland är detta den snabbaste vägen till Stockholmsområdet. Region Halland ser 

att en restid på dryga två timmar från Göteborg till Stockholm kommer att vara mycket 

attraktivt och att på ett smidigt sätt kunna nå Landvetter flygplats är en stor fördel. Region 

Halland förutsätter att eventuella tillkommande stationer utöver de redan utpekade 

Mölndal, Landvetter och Borås inte ska påverka restiden negativt för de långväga tågen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:70. 

Trafikverkets kommentar: 

Gällande fortsatt utveckling och behov av framtida investeringar på Västkustbanan 

hanteras frågan i pågående ÅVS Varberg–Göteborg. 

Olika korridoralternativ och stationslägen, liksom ytterligare behov i stråket, 

kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

 Region Jönköpings län 

Region Jönköpings län ser utbyggnaden av ny järnväg Göteborg–Borås som en oerhört 

värdefull deletapp i utbyggnaden av nya stambanor i Sverige. Regionen anser att sådana nya 

stambanor kommer att vara en väsentlig del i att rusta Sverige för en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling. Regionen anser vidare att satsningen på nya stambanor är en viktig 

satsning både för att nå miljö- och klimatmål och skapa förutsättningar för utveckling och 

tillväxt. Region Jönköpings län delar Trafikverkets bedömning att byggandet av en ny 

järnväg mellan Göteborg och Borås kommer att innebära en betydande miljöpåverkan vilket 

innebär att en miljöbedömning ska tas fram för projektet. 

Region Jönköpings län anser att det i det fortsatta utredningsarbetet finns ett antal aspekter 

som tydligt bör belysas. För att länken Göteborg–Borås ska kunna utgöra en funktionell del 
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av ett framtida system av nya stambanor måste projektmålen kompletteras med restidsmål 

för relationer bortom nuvarande projekts utredningsområde. Det bör bland annat anges 

restidsmål för relationen Göteborg–Jönköping, med och utan stopp i exempelvis Borås och 

Landvetter. 

Region Jönköpings län anser att det är av stor betydelse att särskild omsorg visas studien av 

stationslägen och andra delar som påverkar delsträckans möjlighet att fullgöra sitt syfte som 

del i en sammanhängande stambana. Regionen menar att en ny järnväg mellan Göteborg 

och Borås måste ses som en del i ett större samhällsbyggnadsprojekt där val av stationsorter 

och stationsplaceringar måste bedömas utifrån mål om en framtida samhällsutveckling och 

inte enbart ur ett transportsystemsperspektiv. 

I valet av järnvägens lokalisering, inte minst i stationsorterna, är den framtida 

användningen, det vill säga trafikeringen, avgörande, enligt Region Jönköpings län. För att 

kunna göra rimliga antaganden om framtida trafikering bör det genomföras mycket gedigna 

resandeprognoser. Region Jönköpings län anser att utredningar om den framtida 

användningen och det framtida resandet bör ges stort utrymme och väga tungt vid 

ställningstaganden i det fortsatta arbetet. 

För att skapa en långsiktig trovärdighet i arbetet med nya stambanor anser Region 

Jönköpings län att det är mycket viktigt att tidigare arbeten och överenskommelser beaktas, 

exempelvis det som staten, regioner och kommuner varit överens, och skrivit avtal, om inom 

ramen för Sverigeförhandlingen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:69. 

Trafikverkets kommentar: 

De övergripande målen för hela systemet innehåller mål för restider mellan 

Göteborg och Stockholm, där Jönköping ingår i en precisering: ”Nya stambanor 

ska möjliggöra en restid mellan Göteborg och Jönköping på 01:00 med 

höghastighetståg och 1:05 med storregionala tåg”. Göteborg–Borås bidrar till detta 

mål genom projektmålet för restid mellan Göteborg och Borås samt projektmålet 

för restid mellan Göteborg och Stockholm. Inget nytt projektmål om restider till 

Jönköping behövs därför i projekt Göteborg–Borås. 

Angående att den nya järnvägen mellan Göteborg–Borås ska ses som ett samhälls-

byggnadsprojekt hanterar Trafikverket både de nationella, regionala och 

kommunala intressena i lokaliseringsutredningen för Göteborg–Borås samt i 

ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås. 

Trafikverket kommer att göra resandeprognoser med utgångspunkt från 

referenstrafiken, se 4.5.4. 

Sverigeförhandlingen kommenteras i anslutning till Västsvenska 

handelskammarens yttrande i 4.8.3. 
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 Handelskammaren i Jönköpings län  

Handelskammaren i Jönköpings län ser järnvägslänken mellan Göteborg och Borås som 

strategiskt viktig för såväl arbetspendlare som för övriga besökare från Jönköpingsregionen 

till Göteborgsregionen samt av resenärer till/från Landvetter flygplats. Detta givet att 

förutsättningarna för att nå stationen från riksväg 40 är goda. Genom att bidra till bättre 

pendlingsmöjligheter från Jönköpings län till främst Göteborg kan en mer precis matchning 

av kompetens ske vilket därmed gynnar näringslivet i regionen, enligt Handelskammaren. 

De menar att Göteborg därmed blir en potentiell arbetsort vilket även ökar attraktivitet för 

Jönköpings län som bostadsort.  

Handelskammaren i Jönköpings län är även mycket positiv till en station i Mölndal samt 

Landvetter Airport, som är strategiskt viktig för såväl näringslivet som för besöksnäringen i 

Jönköpingsregionen.  

Handelskammaren anser att placeringen av stationen, samt möjlighet till såväl lång- som 

korttidsparkering, i Borås är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv för resande från 

Jönköpings län. Tillgängligheten till centrala Borås är mycket god varför Handelskammaren 

starkt förordar ett centrumnära läge för stationen.  

Vidare måste även en förlängning av länken för utbyggnaden av stambanan mellan Borås 

och Jönköping tas med i planeringen, enligt Handelskammaren. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:105. 

Trafikverkets kommentar: 

Olika korridoralternativ och stationslägen samt möjliga utgångar österut ur Borås 

kommenteras i anslutning till länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4.  

 Kristdemokraterna Mölndal 

För att minska utbredning och bullerpåverkan i centrala Mölndal föreslår 

Kristdemokraterna att Trafikverket tar hänsyn till att det bör räcka med två plattformar, att 

minskning av buller och vibrationer kan reduceras genom att lägga de västra spåren i 

betongtunnel ifrån Lackarebäcksmotet ned till Åbromotet och att plattformarna läggs norr 

om Mölndalsbro. Detta kan enligt Kristdemokraterna minska bredden på ianspråktagen 

mark vilket möjliggör plats för bullerskydd i form av kontorsbyggnader. Kristdemokraterna 

anser även att snabbtåg och godståg ska separeras ifrån lokal- och regiontåg.  

Trafikverkets kommentar: 

Överdäckning kommenteras i anslutning till Mölndals stads yttrande i 4.5.6. 

Olika korridoralternativ och stationslägen kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4.  

Buller, vibrationer och stomljud kommenteras i anslutning till Göteborgs Stads 

yttrande i 4.5.3. 

76



Samråd våren 2020 
 

 
 
  Sida 71 (298) 

Med hänsyn till järnvägens kapacitet genom Mölndal behöver samtliga spår kunna 

användas av alla tåg.  

 Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Miljöpartiet har en rad funderingar och frågeställningar om bland annat avgränsning av 

utredningsområdet, bedömningsgrunder för att väga riksintressen mot varandra samt 

avsaknad av ekosystemtjänster och koldioxidkalkyl. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har haft dialog med Miljöpartiet angående deras frågor. 

 Fastighets AB Forsåker 

Fastighets AB Forsåker är positiv till järnvägsplanen då de anser att den skapar en ökad 

möjlighet till snabba och bra kommunikationer i regionen. Fastighetsbolagets ambition är 

att omvandla sina fastigheter i Södra Forsåker till en stationsnära blandstad.  

Fastighetsbolaget är positiva till en överdäckning av järnvägen vid stationsläget i Mölndal. 

Detta för att minska barriär- och bullereffekter som annars inverkar negativt på boende-

miljön. Överdäckning ger även möjlighet att tillföra en större byggnadsvolym i ett 

stationsnära läge. Utan överdäckning måste buller lösas genom någon form av bullerbarriär. 

Fastighetsbolaget ser helst att den nya stationen i Mölndal placeras söder om befintliga 

Mölndals Bro då de anser att detta skapar möjlighet för god tillgänglighet och bra 

mobilitetslösningar för de nya områdena i Forsåker. 

Som fastighetsägare anser Fastighets AB Forsåker att det är viktigt att arbetet framskrider 

enligt tidplanen. Detta för att de ska kunna ställa om sina fastigheter i linje med den 

planerade järnvägen. 

Trafikverkets kommentar: 

Överdäckning kommenteras i anslutning till Mölndals stads yttrande i 4.5.6. 

Buller, vibrationer och stomljud kommenteras i anslutning till Göteborgs Stads 

yttrande i 4.5.3. 

Olika korridoralternativ och stationslägen kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4.  

 Landvetter Södra Utveckling AB 

Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) är ett av Härryda kommun helägt bolag. Sex 

fastighetsutvecklare och bostadsbyggare (GBJ Bygg, Riksbyggen, Skanska, Serneke, 

Veidekke och Wallenstam) har bildat ett konsortium med Härryda kommun och LSUAB för 

att genomföra och driva hållbar stadsutveckling inom Landvetter Södra. De har lämnat 

gemensamma synpunkter (LSUAB m.fl.). 
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LSUAB m.fl. står till fullo bakom Härryda kommuns yttrande, men vill utöver det särskilt 

lyfta den del av yttrandet som beskriver möjligheten med Landvetter Södra. 

LSUAB m.fl. anser att Landvetter Södras framtida befolkningsunderlag ger en bra grund för 

en station och att den nya staden kommer att uppfylla såväl täthet i bebyggelse som ett gott 

resandeunderlag för en station. 

LSUAB m.fl. övergripande mål är att synliggöra Landvetter Södra som en testbädd i stor 

skala kring hållbar teknik i stadsutveckling. De vill bli en förebild som andra stads-

utvecklingsprojekt kan inspireras av, både nationellt och internationellt.  

LSUAB m.fl. anser att det är oerhört viktigt att både region och Trafikverk medverkar till att 

planera för hållbara och långsiktiga kollektivtrafiklösningar som en del i att skapa ett 

långsiktigt hållbart samhälle. De vill tydligt understryka vikten av att planeringen för en 

station i Landvetter Södra fortsätter, då de anser Landvetter Södras läge är idealiskt ur ett 

Göteborgsregionsperspektiv. 

Trafikverkets kommentar: 

Ytterligare behov i stråket, såsom station i Landvetter Södra, kommenteras i 

anslutning till länsstyrelsen yttrande i avsnitt 4.4.  

4.12. Allmänheten 

Drygt 50 synpunkter har kommit in från allmänheten. Synpunkterna har sammanfattats 

inom olika ämnesområden. Det digitala samrådet för våren 2020 beskrivs närmare i avsnitt 

4.3. 

 Stationsalternativ 

Regional utveckling 

Det anses att den regionala aspekten av projektet bör lyftas fram mer, till exempel att Borås 

idag har dåliga järnvägsförbindelser och Ulricehamn har ingen järnväg alls. Den regionala 

utvecklingen måste beaktas och främjas, vilket anses ske genom förbättrade pendlings-

möjligheter i stråket. En synpunkt har kommit in om att det är viktigare att få en fungerande 

pendeltrafik mellan Borås och Göteborg med stationer i Bollebygd, Landvetter och 

Landvetter Södra jämfört med att spara några minuters restid mellan Göteborg och 

Stockholm. 

Borås 

Det har inkommit synpunkter om ett centralt stationsläge i Borås. Utan ett centralt 

stationsläge anses att järnvägen är förgäves för Boråsborna. Att korta restiden och att få folk 

att välja kollektivtrafik på järnväg istället för bil eller buss anses oerhört viktigt, dels för att 

stärka stråket Göteborg–Borås men även vid eventuell fortsatt utbyggnad mot Jönköping. 

Ytterligare en synpunkt är att de anslutande järnvägarna i Borås; Viskadalsbanan, Kust till 

kustbanan och Älvsborgsbanan ska vara inom samma station som den nya stambanan. 

Detta för att det ska vara bekvämt att byta tåg i Borås. 

Andra synpunkter gällande Borås är att en tunnel inte ska byggas under staden utan att ett 

sydligt läge är att föredra. En tunnel innebär bland annat en mycket stor kostnad, hög 
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miljöbelastning, en otrevlig resemiljö och en besvärligare situation för drift, räddningstjänst 

och polis. Söder om Borås finns utrymme för en ny stadskärna att växa fram. 

Tillgängligheten till stationen för de södra kommunerna blir bättre då det finns möjlighet till 

billig pendlarparkering. Lokaltrafiken kan anpassas med till exempel elbussar eller 

spårvagnar som kopplas in mot Borås centrum.  

Bollebygd 

En synpunkt är att den lämpligaste plasten för en station i Bollebygd är i Kråktorp. Detta 

bland annat eftersom platsen ansluter till befintlig infrastruktur med en angöring till 

befintlig järnväg, marken i det föreslagna stationsläget är till största delen kommunägd, 

området är obebyggt med gott om utrymme för erforderliga parkeringsytor och det 

föreslagna stationsläget har god tillgänglighet. 

Mölnlycke 

För Mölnlycke har det inkommit flera synpunkter med olika förslag på stationsplaceringar. 

Ett förslag är att ha en station vid Mölnlycke företagspark, där även Öjersjö kan ta del av 

tåget som transportmedel. Ett annat förslag är att anlägga ett stopp norr om Solsten. Från 

Mölnlycke centrum föreslås bussar köra till och från denna hållplats. Även pendelparkering 

föreslås i anslutning till denna hållplats. En synpunkt är att Mölnlycke station är den 

naturliga placeringen för att stanna tåget på. Tidsförlusten att öka hastigheten öster om 

Mölnlycke i stället för öster om Mölndal (cirka 4 km med 100 km/h i stället för 250 km/h) 

motsvarar cirka 90 sekunder. Om banan överdäckas genom samhället enligt tidigare förslag 

anses att trafik kan ske utan allvarliga störningar. Vidare lyfts att liknande lösningar 

sannolikt är intressant för andra samhällen. Acceptabla transporttider kan uppnås genom 

att stanna vid vissa stationer med vissa tåg och på så sätt binda ihop mellanstora samhällen 

(såsom Mölnlycke) med Göteborg och Stockholm flera gånger per dag, men kanske inte 

många gånger per timme. 

Ulricehamn 

En synpunkt har inkommit om att vald lokaliseringskorridor inte ska hindra att en station i 

framtiden anläggs vid Ulricehamn vid den fortsatta utbyggnaden av stambanan mot 

Jönköping. Hela Sverige ska leva, inte bara storstäderna, och en regionförstoring 

förespråkas. Därmed önskas att det ska vara möjligt att pendla utan tågbyte mellan 

Ulricehamn, Borås, Landvetter, Jönköping och Göteborg och självklart utan att använda bil 

eller buss.   

Trafikverkets kommentar: 

Flera synpunkter har inkommit på förslag på olika stationsorter. Till nästa samråd 

som kommer genomföras under hösten 2020 kommer olika alternativa stations-

lägen att redovisas för Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. De tre orterna är 

utpekade som nationellt viktiga stationsorter i det nya systemet med nya 

stambanor. Trafikverket och Västra Götalandsregionen har fört en dialog om 

eventuella ytterligare stationer där man gjort en bedömning både utifrån 

trafikerings- och resenärsperspektivet. Trafikverket gör bedömningen att de nyttor 

som uppstår med ytterligare stationer inte uppväger de nackdelar som det medför. 

Det kommer därför inte att planeras för några stationer i Mölnlycke, Landvetter 

Södra och Bollebygd. Ytterligare stationsorter kommenteras även i anslutning till 

länsstyrelsens yttrande i avsnitt 4.4. 

79



Samråd våren 2020 
 

 
 
  Sida 74 (298) 

I lokaliseringsutredningen kommer olika stationsalternativ för Borås, liksom olika 

korridoralternativ mellan Göteborg–Borås, att utredas och bedömas. Olika möjliga 

utgångar österut ur Borås kommer också att redovisas. 

Trafikverket genomför en ÅVS Stråket Göteborg–Borås. Syftet med studien är att 

klargöra vilka åtgärder som krävs på Kust till kustbanan och väg 27/40 för att 

möta ytterligare transportbehov för både gods- och persontrafik. Studien bedrivs 

parallellt med lokaliseringen av den nya järnvägen. 

 Förslag på järnvägsdragning 

Dragning längs befintlig väg/järnväg 

Det har kommit in flertalet synpunkter kring dragning av den nya stambanan. De allra flesta 

vill se en dragning längs väg 40 så långt det är möjligt. Det har även kommit in några 

synpunkter om att den nya stambanan bör dras längs befintlig järnväg så långt det går. Det 

anses att järnvägen ska samförläggas med befintlig infrastruktur för att minska negativ 

påverkan på natur, miljö, boendemiljö, landskapsbild samt av ekonomiska skäl.  

Nyttjande av befintlig järnväg 

Det har kommit in en synpunkt om att det redan finns en järnvägsdragning mellan Göteborg 

och Borås, inklusive ett möjligt stopp nära Landvetter flygplats. Där föreslås en billigare och 

snabbare lösning med en tågskyttel som kan gå upp och ned till flygplatsen. Det har även 

kommit in ett par synpunkter om att nyttja den befintliga järnvägen söderut från Göteborg. 

En synpunkt från boende längs med den befintliga järnvägen är att det är viktigare att 

kapacitet på gamla stambanan och vägnätet frigörs, än att den nya stambanan byggs.  

Kållered österut 

Ett förslag som inkommit är att förlägga järnvägen österut från Kållered längs Östra 

Lindomevägen, söder om utredningsområdet. Detta anses resultera i en flack dragning som 

därmed blir billigare eftersom antalet tunnlar kan hållas nere samt att färre människor 

påverkas. Hastigheten kan vara hög, vilket gör att man tjänar in tid man förlorat på något 

längre sträcka. Genom detta kan Landvetter flygplats angöras på dess östra sida. Detta gör i 

sin tur att flygtrafik kan pågå normalt under järnvägsbyggnationen då man inte behöver dra 

järnvägen under flygplatsen för att placera stationen i närheten av terminalen. Genom att 

bygga en separat bana mellan Kållered och Göteborg och lägga all fjärrtrafik på denna anses 

att pendelbanan däremellan avlastas. Genom att välja denna sträckning avlastas befintlig 

järnvägslinje mellan Landvetter centrum och Göteborg, vilket innebär att pendeltåg kan 

fungera bättre. 

Ingen station i Mölndal 

Det har kommit in en synpunkt om att alternativen via Mölndal borde strykas. Detta utifrån 

att syftet med den nya järnvägen är att få snabbare tågresor, vilket är den resväg som tar 

kortast tid. Vidare har en synpunkt inkommit utifrån scenariot att den nya stambanan dras 

direkt österut från Göteborg utan att passera Mölndal. Det tar idag cirka 10 minuter med tåg 

mellan Mölndal och Göteborg. Om pendeltåget från Landvetter samhälle till Göteborg 

effektiviseras och dras med start vid flygplatsen samtidigt som Mölndals Övre öppnas som 

station igen finns semisnabbanslutning till flygplatsen från Mölndal. Om det riktiga 

snabbtåget tar en annan väg till flygplatsen finns möjlighet för Mölndalsborna att stiga på 
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snabbtåget mot Stockholm på Landvetter flygplats efter att ha tagit ett långsammare 

pendeltåg dit. 

Mölnlycke centrum 

En synpunkt som inkommit är att det är miljömässigt bättre att bygga den nya järnvägen på 

en sträckning genom Mölnlycke centrum istället för söder om Mölnlycke med anledning av 

att man då inte kommer att behöva ta ytterligare ny mark i anspråk. 

Borås–Ulricehamn–Jönköping 

Med en station söder om Borås kan den nya järnvägen gå parallellt med Kust till kustbanan 

till Jönköping, med möjlighet till en station söder om Ulricehamn.  

Göteborg–Mölndal–Landvetter flygplats 

Ett yttrande har inkommit som i huvudsak ger förslag på sträckning för etappen Göteborg–

Mölndal–Landvetter flygplats. Förslaget utgår ifrån direktiven som avskriver prioriteringen 

av att ha stationer i Mölnlycke och Bollebygd. Det anses att järnvägen bör gå utanför de 

samhällen som inte får en station och inte genom dem.  

Tidigare beslutad korridor Härryda 

En synpunkt har inkommit om att järnvägen bör följa den redan tidigare bestämda 

korridoren genom Härryda kommun. 

Trafikverkets kommentar: 

I lokaliseringsutredningen kommer olika korridoralternativ mellan Göteborg–

Borås att utredas och bedömas. Även alternativ utan station i Mölndal kommer att 

utredas. 

 Motverka barriärer 

Flera synpunkter har kommit in om att den nya järnvägen inte får bli en barriär i 

landskapet, varken för människor, djur eller natur. Utifrån detta påpekas att järnvägen inte 

bör dras genom samhällen som inte får en station.  

En plats som utpekas är skogsområdet mellan Långenäs och Nya Långenäs, där det idag inte 

finns några barriärer för vilt. Här efterfrågas en bansträckning placerad söder om Yxsjön för 

att sträckan genom oförstörd skogsmark, på väg mot Landvetter flygplats, ska bli så kort 

som möjligt. Även området söder om Landvettersjön pekas ut. För att nå den kommunala 

badplatsen ”Frökens udde” idag måste den befintliga Kust till kustbanan korsas. Detta utgör 

redan idag en barriär för barn, hundägare och motionärer med flera. Den nya stambanan 

ska inte ytterligare bidra till barriäreffekt, därför föreslås en gångtunnel under den nya 

järnvägen.  

Det har också kommit in en synpunkt om befintlig barriärverkan i Rävlanda. Här lyfts att 

det skapas stora problem vid den enda övergången över järnvägen som finns. Övergången 

regleras med bommar och där skapas köer flera gånger om dagen, vilket i sin tur skapar 

irritation och farliga situationer. 
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Trafikverkets kommentar: 

Inkomna synpunkter om barriärer i landskapet tas med i fortsatt arbete med 

landskapskaraktärsanalys, social konsekvensanalys och miljöbedömning. 

 Rekreation och friluftsliv 

Ett område som lyfts upp som viktigt för dess natur, för rekreation och friluftsliv i Borås är 

Kransmossen, ett av Borås större friluftsområden med löparspår, skidspår, vandringsleder, 

stigar, fotbollsplaner, pulkabacke med mera. 

I Härryda kommun lyfts flera områden fram som viktiga för rekreation och friluftsliv, såsom 

området kring Vällsjön, området kring Landvettersjön, området mellan Långenäs och Nya 

Långenäs ner mot Yxsjön, området mellan Porfyrvägen/Skiffervägen och söderut mot 

Finnsjön, området mellan Björröd och flygplatsen samt området vid Rammsjön i Rävlanda. 

Området mellan Finnsjön, Lahallsvägen och Ötjärn är ett mycket välbesökt område för 

boende och skolor. Tillgång till Bohusleden, löparspåren vid Pixbo herrgård och badsjön 

Vällsjön och Rådasjön är viktig för närboende. Platsen mellan Tulebo och Hårssjön utgörs 

av relativt stora, sammanhängande naturområden med orörd mark. 

Synpunkter har kommit in om vikten av att lägga stambanan i redan ljudförorenade 

områden. Flera synpunkter har kommit in om områden som idag är tysta, där lugnet och 

tystnaden går förlorad om den nya stambanan dras där. Särskilt utpekade platser är 

området mellan södra Mölnlycke och Finnsjön, skogspartiet mellan Långenäs och Nya 

Långenäs samt Enerbacken i Mölndal.  

Trafikverkets kommentar: 

Inkomna synpunkter kopplade till rekreation och friluftsliv tas med i fortsatt 

arbete med landskapskaraktärsanalys, social konsekvensanalys och miljö-

bedömning. 

 Störningar och hälsa 

Några synpunkter har inkommit kring farhågor om störningar från buller och vibrationer, 

med risk för negativ påverkan på människors hälsa och välmående som följd. Några platser 

som utpekas särskilt är Enerbacken, Ekenkullen, Kvarnbyvallen samt miljön runt Kvarnbyn. 

Det har kommit in en synpunkt med en önskan om att det inte byggs en tunnel under 

befintliga bostäder i östra Mölnlycke. Boende påverkas här redan idag av buller från väg och 

flygtrafik samt godstrafik på Kust till kustbanan. Det finns en oro kring att det nya huvud-

spåret för järnvägen byggs i tunnel söder om Mölnlycke centrum och att en bibana byggs 

från huvudbanan till Mölnlycke station, vilken kan orsaka ytterligare bullerstörningar. 

Vidare önskas att buller vid befintliga bostäder begränsas, förslagsvis genom att tunnel-

mynningar placeras så långt bort från befintliga bostäder som möjligt och att eventuell 

tunnel anläggs så djupt som möjligt.  

En synpunkt har kommit in om att de som bor längs med järnvägen inte har någon direkt 

nytta av att se tåg passera i hög fart. Därför efterfrågas en placering av den nya stambanan 

där den stör minst. 
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Trafikverkets kommentar: 

Inkomna synpunkter om störningar och hälsa tas med i fortsatt arbete med 

miljöbedömning. 

 Förutsättningar 

Inventeringar  

En inventering av träden i den smala zonen av natur söder om Mölndals bro efterfrågas, 

liksom en åtgärdsplan för vad som kan göras för att skydda dem, anpassa spårläget efter 

dem och i de fall träd måste avverkas, kompensera det gröna värdet som går förlorat. Även 

inventeringar för vattenområdet Kålleredsbäcken och de öppna jordbrukslandskapen i 

Sandbäck efterfrågas. 

Naturreservat Rambo mosse - förutsättningar 

En synpunkt om att länsstyrelsen i Västra Götalands län har som förslag att bilda ett 

naturreservat i Hårssjön-Rambo mosse har kommit in. Det är alltså inte något som 

länsstyrelsen bara utreder som det står i utredningen. Genom reservatsbildning vill man 

bevara obruten natur i våtmarksområdet vid Rambo mosse och en för regionen ovanlig 

sjötyp med för regionen ovanligt höga ornitologiska värden. Det anses mycket olyckligt om 

Trafikverkets utredning försvårade, eller omöjliggjorde, det långt framskridna förslaget på 

att bilda naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse. 

Värna inhemskt jordbruk 

En synpunkt har inkommit av vikten av att värna Storåns dalgång i samhällsplaneringen. 

Man lyfter att delar av dalgången är av riksintresse för natur- och kulturmiljövården och 

omfattas av art- och habitatdirektivet enligt Natura 2000. Dalgången beskrivs som en 

livgivande pulsåder med sitt rika odlingslandskap och betesmarker. Man bedömer att 

Sverige inte kan förlita sig på att all mat går att importera. Sverige behöver därför värna om 

den jordbruksmark som redan är uppodlad och välskött då vi i större utsträckning behöver 

vårt inhemska jordbruk.  

Kulturmiljö och fornlämningar 

De vackra gamla gårdarna i Hestra påtalas. Även miljön runt Kvarnbyn, som är av kultur-

historiskt riksintresse anses påverkas negativt av en breddad järnväg, liksom miljön runt 

fornminnena på Ekenkullen. 

Närhet till vägtransport 

Lokalisering söder om Yxsjön är en produktionsteknisk förutsättning, tack vare närhet till 

statlig väg 550 för masstransporter. 

Hindås tätort 

En fråga har inkommit om varför Trafikverket inte anger Hindås som tätort i 

samrådsunderlaget. Tittar man förutsättningslöst på kartan ser det ut som att en dragning i 

norra delen av området skulle beröra färre bostäder än i den södra. Markerar man Hindås 

som tätort blir det en helt annan bild. Om det redan nu inte är aktuellt, bör man minska 

markeringen för det berörda området. 

Underlagskartan 

Kartan som hänvisas till saknar nybyggda områden. 
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Hastighet på banan 

En synpunkt har inkommit om att 350 km/h visserligen sparar lite restid jämfört med 250 

km/h men att det är ett dåligt alternativ både kostnadsmässigt och ur miljösynpunkt. 

Ytterligare en nackdel är stora säkerhetsavstånd mellan tågen. Inom EU är det en ytterst 

liten del tåg som kör fortare än 250 km/h och de går sällan i de hastigheter som utlovas. 

Höghastighetståg 250 km/h är en bra hastighet för hela svenska stambanan. Samma 

hastighet för samtliga tåg i stambanan möjliggör täta turer i ett jämt flöde och därmed 

högsta kapacitet. Allt blir billigare i installation, anskaffning av fordon, drift och underhåll. 

Trafikverkets kommentar: 

Inkomna synpunkter rörande träd- och vatteninventeringar, naturreservat, 

jordbruksmark, kulturmiljö, fornlämningar, transportvägar samt kartmaterial tas 

med i det fortsatta arbetet och kommer att förtydligas till nästa samråd.  

Sträckan mellan Göteborg och Borås planeras för en hastighet på 250 km/h. 

Hastigheten 250 km/h innebär att fixerat spår inte behöver byggas, vilket minskar 

investeringskostnaderna. Utifrån förutsättningar i geografin och stationsorter 

längs sträckan skulle det inte heller innebära så stora tidsbesparingar om sträckan 

mellan Göteborg och Borås dimensionerades för 320 km/h.  

 Konsekvenser 

Enskilt vatten och avlopp 

Det anses att oförändrad tillgång till bra vatten bara är en av anledningarna till att 

järnvägsanläggningen inte får påverka grundvattnets nivåer eller kvalitet. En plats som 

utpekas särskilt är de privata bostäderna i Långenäs.  

Fastighetsvärden 

Det uttrycks en oro att fastigheter kommer tappa i värde om den nya stambanan dras i 

närheten av ens fastighet/er.  

Beskrivning av konsekvenser 

Det har kommit in en synpunkt om vikten av att i utredningen redovisa alla viktiga 

konsekvenser under såväl byggskedet som drift- och underhållsskedet. Här betonas särskilt 

sättningar, rasrisk, buller och stomljud samt läge för arbets- och underhållstunnlar som 

viktigt att beskriva och ta hänsyn till. 

Trafikverkets kommentar: 

Inkomna synpunkter rörande vatten och avlopp, fastighetsvärden och beskrivning 

av konsekvenser kommer att förtydligas till nästa samråd. En del i det fortsatta 

arbetet med järnvägsplan, när korridor är vald, är att försöka minska järnvägens 

påverkan på sin omgivning. I järnvägsplanen kommer det också att beskrivas hur 

den nya järnvägen påverkar sin omgivning. Konsekvenserna av byggandet av 

järnvägen kommer även att redovisas i MKB.  
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 Övriga synpunkter 

Tidigare arbete 

En synpunkt har inkommit om att det rent ekonomiskt borde finnas mer att hämta ur det 

arbete som redan är gjort, eftersom processen var långt gången när den avbröts. 

Otydligt projekt 

En synpunkt har inkommit om att hela projektet är oerhört illa skött från början med 

mycket stor otydlighet och velande när det gäller att fatta beslut. Detta menar man har 

skapat en nästan omöjlig situation för kommunernas planering. 

Personliga möten 

Det uttrycks en förhoppning om att man i höst kan träffas för samråd då det alltid är bättre 

med personliga möten.  

Trafikverkets kommentar: 

Formellt tillhör tidigare utredningsmaterial de tidigare utredningarna. Resultatet 

av tidigare utredningar är dock ett viktigt kunskapsunderlag som går att dra nytta 

av i det fortsatta arbetet. Fortsättningsvis kommer mer av det gamla materialet att 

användas än vad som framkommer i det första samrådet. 

Trafikverket strävar efter att göra så bra samråd som möjligt, både med digitalt 

material och med fysiska samråd. Trafikverket hoppas kunna genomföra fysiska 

samråd till hösten 2020. Beroende på gällande omständigheter kring covid-19 

epidemin kan även det andra samrådet behöva hållas helt digitalt. Det går dock 

alltid att ringa Trafikverket för att få personlig kontakt. 

 Frågor från allmänheten 

Projektet har kontinuerligt tagit emot och svarat på frågor från allmänheten och 

verksamheter. Frågorna har handlat om hur processen för lokaliseringsutredningen ser ut, 

om de inplanerade fysiska mötena fortfarande ska hållas utifrån omständigheterna med 

covid-19 samt när de digitala samråden äger rum. Det har även kommit in en del frågor om 

interaktiva samrådskartan och hur synpunkter ska lämnas. 

Några frågor har handlat om dragning av järnvägen samt hur långa tunnlar ett centralt 

stationsläge i marknivå i Borås kräver. Från några som berördes av tidigare planering har 

frågor inkommit om vad som händer i projektet. Det har även ställts frågor om fastighet/-er 

man äger eller är spekulant på riskerar att påverkas av järnvägen. Vidare uttrycks en oro 

kring hur räddningstjänst och polis ska ta sig fram när den nya järnvägen är klar samt hur 

Trafikverket kommer att hantera buller. I arbetet med lokaliseringsutredning och MKB har 

inkomna synpunkter från samråd hanterats och utgjort underlag i arbetet. Miljöfrågor som 

till exempel buller har fördjupats i MKB. Lokaliseringsutredningen utgör underlag för val av 

korridor. I det fortsatta arbetet med järnvägsplan kommer arbetet att fördjupas så att en 

sträckning av järnvägen kan lokaliseras inom den valda korridoren. I 

lokaliseringsutredningen är fokus på allmänna intressen. I den kommande järnvägsplanen 

blir det ett ökat fokus på enskilda intressen, bland annat kallas berörda fastighetsägare till 

fortsatta samråd.  
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5. Samråd hösten 2020 

Samrådstillfället under hösten 2020 omfattade lokaliseringsutredningen med MKB 

(samrådshandling för val av alternativ). Under perioden 14 september – 6 november 2020 

presenterades samrådshandlingen som bestod av följande handlingar: 

• Lokaliseringsutredning samrådshandling daterad 2020-09-09 

• Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling daterad 2020-09-09 

• Kulturarvsanalys, bilaga till miljökonsekvensbeskrivning daterad 2020-09-09 

• Landskapskaraktärsanalys samrådshandling daterad 2020-09-09 

Följande handlingar fanns också tillgängliga:  

• Samrådsredogörelsen från samrådet våren 2020 daterad 2020-06-25  

• Planläggningsbeskrivning daterad 2020-08-31  

Lokaliseringsutredningen innehöll förslag på möjliga korridorer och stationslägen för den 

nya järnvägen och alternativ som föreslogs väljas bort. Samrådet syftade även till att skapa 

en dialog om hur lokaliseringsalternativen kan tillgodose ändamål och projektmål. MKB:n 

innehöll förutsättningar i utredningsområdet samt avgränsning och metod. Som bilaga till 

MKB fanns en Kulturarvsanalys. Även en Landskapskaraktärsanalys som gav en helhetsbild 

av landskapet ingick i samrådshandlingen.  

Under denna tid kunde kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter, organisationer och 

allmänheten lämna synpunkter på föreslagna korridorer och stationslägen samt komplettera 

de beskrivna förutsättningarna inom utredningsområdet. På grund av coronapandemin 

hölls även samrådet hösten 2020 helt digitalt. 

 

Figur 11. Översiktlig planering av fasen lokaliseringsutredning med MKB (samrådshandling för val av 
alternativ) med tre större samrådstillfällen. Samrådstillfällena illustreras med ett öra. Samrådstillfället 
som ägde rum hösten 2020 är inringat i rött.  
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5.1. Samrådskrets 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fattat beslut om att projektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Samrådskretsen ska därmed utökas för samråd om lokaliserings-

utredningen. Samråd ska då även ske med statliga myndigheter, allmänhet och 

organisationer som kan antas bli berörda i enlighet med 2§ lagen om byggande av järnväg.  

Samrådskretsen har i detta skede av projektet identifierats utifrån en intressentanalys och 

kompletterats med de som yttrat sig under samrådet våren 2020. Samrådskretsen stämdes 

även av med även med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med berörda kommuner 

innan utskick till samrådet hösten 2020.  

Projektets samrådskrets vid samråd för val av lokaliseringsalternativ utgörs av:  

Tabell 3. Samrådskrets för samråd hösten 2020. 

Berörd länsstyrelse Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Polisen 
 Post- och telestyrelsen 

Berörda kommuner Riksantikvarieämbetet 

Bollebygds kommun Skogsstyrelsen 

Borås Stad Socialstyrelsen 

Göteborgs Stad Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Härryda kommun Statens fastighetsverk 

Marks kommun Strålsäkerhetsmyndigheten 

Mölndals stad Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 
Institut (SMHI) Berörd region, 

kollektivtrafikmyndighet och 
kommunalförbund 

Transportstyrelsen 
 

Västra Götalandsregionen Näringsliv och 
näringslivsorganisationer Göteborgsregionens kommunalförbund 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Jernhusen 

Räddningstjänsten Storgöteborg Swedavia 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Borås Näringsliv AB 

 Branschföreningen Tågoperatörerna 

Övriga berörda myndigheter Business Region Borås 

Arbetsmiljöverket Business Region Göteborg 

Bergsstaten Företagarna Borås 

Boverket Näringslivets Transportråd 

Elsäkerhetsverket Svenskt Näringsliv 
Energimyndigheten Sveriges Åkeriföretag 

Fortifikationsverket Viared Företagsförening 

Försvarsmakten Västsvenska Handelskammaren 

Havs- och vattenmyndigheten  

Jordbruksverket Ledningsägare 

Kammarkollegiet Borås Energi och Miljö 

Kemikalieinspektionen Borås Elnät AB 
Lantmäteriet Gryaab 

Livsmedelsverket  Göteborg Energi 

Luftfartsverket Härryda Energi 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

Mölndal Energi 
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Tabell 4. Samrådskrets för samråd hösten 2020, fortsättning. 

Ledningsägare Naturskyddsföreningen 

Sandhults-Sandareds Elektriska Ekonomiska 
förening 

Mölndals Naturskyddsförening 

Naturskyddsföreningen i Borås 

Skanova Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Svenska Kraftnät Naturskyddsföreningen i Härryda 

Swedegas  Naturskyddsföreningen i Mark 

Vattenfall  

 Vattenvårdsförbund 

Organisationer och föreningar Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och 
vattenråd Akademiplatsen AB 

Borås City Lygnerns vattenråd 

Borås Flygplatsförening Mölndalsåns vattenråd 

Borås TME Säveåns vattenråd 

Botaniska föreningen i Göteborg Viskans vattenråd 

Fastighetsägarna Borås Ätrans vattenråd 

Funktionsrätt Västra Götaland  

Föreningen Mölndals Kvarnby  Övriga 

Högskolan i Borås Fastighets AB Forsåker, Ikano Bostad  

Järnvägsfrämjandet Handelskammaren i Jönköpings län  

Knallelandsgruppen Kristdemokraterna Mölndal  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB)  

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF) 

Länsstyrelsen Jönköping 
Miljöpartiet de gröna i Härryda  

Sportfiskarna MölnDala Fastighets AB  
Svensk Cykling Region Halland 

Svenska Jägareförbundet Region Jönköpings län 

Sveriges Jordägareförbund Ulricehamns kommun  

Västsvenska Entomologklubben  

Västergötlands Botaniska förening Enskilda som särskilt berörs 

 För lokaliseringsutredningen för ny järnväg 
Göteborg–Borås är det, på grund av 
utredningsområdets storlek, inte möjligt att 
vid samråd om samrådsunderlag identifiera 
vilka enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda. Samrådet med enskilda anses därför 
innefattas i samrådet med allmänheten. 

Fiskevårdsområdesföreningar 

Borås-Öresjö FVOF 

Bosjöns FVOF 

Gesebolssjöns FVOF 

Ingsjöarna & Oxsjöns FVO 

Mölndalsåns FVOF, västra sektionen 

Sandsjön-Buasjöns FVOF  

Storån övre FVOF Allmänheten 

Surtans övre FVOF  

Viaredssjöns FVOF  

Västra Nedsjöns FVOF  

Östra Nedsjöns FVOF  

  

Fågelföreningar  

Göteborgs Ornitologiska Förening  

Marks Fågelklubb  

Sveriges Ornitologiska Förening  

Västergötlands Ornitologiska Förening  
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5.2. Inbjudan till samråd 

Inbjudan till samrådet hösten 2020 har 

annonserats i lokalpressen (se Figur 12), 

på projektets webbsida, i sociala medier 

och i det digitala nyhetsbrevet Nytt från 

projekt Göteborg–Borås. Nyhetsbrevet 

kommer ut några gånger per år och är 

en prenumerant-tjänst som alla kan 

anmäla sig till på projektets webbsida.  

Även informationsblad i pappersformat 

om utredningen, projekt Göteborg–

Borås har delats ut till samtliga 

brevlådor inom utredningsområdet, 

både till boende och företag (se figur 

13). I dessa har Trafikverket informerat 

om läget i hur man kan lämna 

synpunkter och tidplan. Både nyhets-

breven och informationsbladen finns 

även tillgängliga på projektets webbsida. 

Trafikverket informerade även via berörda kommuners kommunikatörer och affischer sattes upp 

på kommunhusen (se Figur 12).

Från och med 29 mars 2020 får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

anordnas med max 50 deltagare för att motverka spridningen av coronaviruset. På grund av 

rådande omständigheter ställdes de fysiska samråden in även för hösten 2020 och samrådet 

genomfördes helt digitalt, likt samrådet våren 2020.  

 

 

  

Figur 12. Inbjudan till samrådet hösten 2020 samt affisch med 
information om samrådet som sattes upp i berörda kommuner. 

Figur 13. Informationsblad från september 2020. Bladet informerar om det kommande samrådet under hösten 2020 hur 
man kan lämna synpunkter, tidplanen i korthet och en intervju med chefen för verksamhetsutvecklingen på Swedavia. 
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5.3. Digitalt samråd 

Ambitionen att hålla allmänheten och intressenter uppdaterade och välinformerade är hög 

och det har under utredningens gång funnits flera kanaler för information. Projektet 

använde följande digitala verktyg i samrådet under hösten 2020: 

• Interaktiv karta 

• Digital presentation 

• Projektsidan 

• Digital tillgänglighet 

I efterföljande stycken ges en beskrivning av respektive digitalt verktyg. 

Interaktiv karta 

För att nå ut till berörda målgrupper utan att träffas fysiskt uppdaterades den interaktiva 

kartan som använts under samrådet våren 2020. Kartan hjälpte till att på ett överskådligt 

sätt ge information om aktuellt skede för projektet, förutsättningar i området samt 

presentera kvarstående stations- och korridoralternativ. Den möjliggjorde även för 

allmänheten att lämna synpunkter direkt i kartan. Kartan fanns att nå på projektets 

webbsida och gick att öppna på en dator, men även i mobiltelefon och surfplatta. 

Den interaktiva kartan hade fem huvudflikar. Under Inbjudan till samråd presenterades 

vilket skede projektet befann sig i och vilka skeden som följer. Under Göteborg–Borås, en 

del av nya stambanor följde en beskrivning av hela projekt Göteborg–Borås. Under 

Sammanfattning av Lokaliseringsutredningen presenterades en sammanfattning av de 

alternativ avseende stationer och korridorer som kvarstod. Under Sammanfattning av MKB 

presenterades en sammanfattning av MKB:n. Under sista fliken Lämna din synpunkt kunde 

synpunkter lämnas direkt i kartan (se Figur 14).  

 

Figur 14. Utdrag ur den interaktiva samrådskartan från samrådet hösten 2020. Här är fliken ”Lämna 
din synpunkt” markerad. På kartan syns de föreslagna korridorerna som kvarstår i 
lokaliseringsutredningen med bedömd huvudsaklig anläggningstyp. 
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Figur 15. Utdrag ur den interaktiva samrådskartan från samrådet hösten 2020. Här syns hela 
utredningsområdet markerat med svart, streckad linje. Inkomna synpunkter syns som röda punkter i 
kartan. I bilden syns även föreslagna korridorer med bedömd huvudsaklig anläggningstyp.  

Den interaktiva kartan har under samrådsperioden hösten 2020 varit välbesökt med över 

33 000 visningar på första sidan. I kartan har det lämnats 2 900 synpunkter. Dessa 

synpunkter är inte alla unika synpunktslämnare då flera synpunkter har lämnats av samma 

person samt att vissa synpunkter lämnats och undertecknats av en större grupp. Flest 

inkomna synpunkter har lämnats av invånare i Härryda kommun, framför allt i trakterna 

kring Mölnlycke och Hindås. Även kring områdena i de norra korridorerna genom 

Bollebygds kommun och Borås Stad har många synpunkter inkommit, se Figur 15. 

Bland synpunktslämnarna har könsfördelningen varit nästan jämn. Rörande 

åldersfördelningen har personer mellan 40–59 år lämnat flest synpunkter och personer 

under 19 år har lämnat minst antal synpunkter.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Cirkeldiagrammet till vänster visar åldersfördelningen och diagrammet till höger visar 
könsfördelningen bland synpunktslämnarna. 
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Digital presentation 

Inspelade samrådspresentationer fanns tillgängliga på Youtube. Presentationerna var 

indelade i tre delar Varför planerar vi för en ny järnväg, Så här planerar vi och 

Utredningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektsidan 

På projektets webbsida www.trafikverket.se/goteborg-boras finns information som 

kontinuerligt uppdateras om hela projekt Göteborg–Borås. Här publiceras också aktuella 

dokument för det skede projektet befinner sig i, se redovisade handlingar i inledningen av 

kapitel 5. Samråd hösten 2020.Under denna tid fanns också svar på vanliga frågor tydligt 

publicerade på första sidan under rubriken Frågor och svar.   

För att säkerställa att information om projektets webbsida nått allmänheten har statistik 

bland annat förts över besöksantal på sidan. Under samrådet hösten 2020 har cirka 13 600 

unika besökare klickat in på projektets webbsida. I särklass flest unika besök skedde den 15 

september 2020 när projektets informationsblad landade i brevlådan hos närboende, i 

kombination med motsvarande inlägg i sociala medier. De digitala presentationerna kom 

vardera upp i flera hundra visningar under samrådet. 

Digital tillgänglighet 

Medarbetare i projektorganisationen strävade efter att finnas än mer tillgängliga under 

samrådsperioden, via kontaktformulär på webben, telefon och sociala medier. På projekt 

Göteborg–Borås Instagram- och Twitterkonton @goteborg_boras berättade Trafikverket 

om den nya järnvägen mellan Västsveriges största städer i både ord och bild. 

  

Figur 17. Agenda till de inspelade presentationerna som fanns tillgängliga på Youtube under 
hela samrådsperioden. 
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Introduktion till sammanfattade yttranden 

Trafikverket har sammanfattat yttranden och synpunkter som kommit under samrådet 

hösten 2020. I kommande avsnitt redovisas sammanfattningarna och Trafikverkets 

kommentarer. I de inledande yttrandenas kommentarer ges utförliga svar till vilka sedan 

hänvisningar görs i frågeställningar och synpunkter som återkommer i flera yttranden. 

Inför samrådet våren 2021 har lokaliseringsutredning och MKB kompletterats med utförliga 

konsekvensbeskrivningar samt förslag till rangordning av de studerade alternativen, vilket 

ger svar på många av de frågor som framkom under samrådet hösten 2020. Trafikverkets 

bedömningar, avväganden och motiv för rangordning av alternativ framgår av dessa 

dokument.  

För ökad läsbarhet har redovisningen av flera längre yttranden samt synpunkterna delats in 

med flera underrubriker.   

5.4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:619. 

Metod- och bortvalsrelaterade synpunkter 

Länsstyrelsen påpekar att Trafikverket i aktuella handlingar har gjort val och bortval bland 

korridorer och stationslägen. Metoden som använts har varit en hållbarhetsbedömning 

vilket anses vara ett bra angreppssätt när det finns flera möjliga alternativ. Men 

länsstyrelsen menar att samrådshandlingen inte är riktigt tydlig i redovisningen av 

alternativen. Bortval har skett i flera steg och aspekterna har inte belysts i den omfattning 

som krävs för att alternativen ska vara jämförbara. Länsstyrelsen har förståelse för flera av 

bortvalen men efterfrågar en mer utförlig och överskådlig redovisning av resonemangen 

kring för- och nackdelar som har påverkat valen. Landskapskaraktärsanalysen är ett väl 

utfört underlag som tydligare behöver avspeglas vid val och bortval av korridorer. Kostnad 

och tillgänglighet är två aspekter som belysts i beskrivningarna av bortvalda alternativ, 

vilket tolkas som att de vägt tungt i avvägningarna. Påverkan på kulturmiljöaspekter 

redovisas inte genomgående. Även flera av synpunkterna från beslutet om betydande 

miljöpåverkan har inte hunnit arbetas in i handlingen, vilket bör följas upp. Sammantaget 

anser länsstyrelsen att Trafikverket i beskrivningarna av både valda och bortvalda alternativ 

bör vara mycket mer konsekvent i vilka aspekter som tas upp så att alternativen blir 

jämförbara. 

MKB:n ska enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg uppfylla reglerna i miljöbalken. 

Länsstyrelsen påpekar att rubriken icke-teknisk sammanfattning saknas i MKB, vilket krävs 

för uppfyllande av lagen.  

MKB bör synliggöra kopplingen mellan aktuellt projekt och andra pågående järnvägsprojekt 

i regionen och kumulativa effekter av detta, exempelvis uppställningsspår vid Pilekrogen 

och ÅVS Stråket Göteborg–Borås. Det är också viktigt att det framgår eventuell påverkan på 

spår för godstrafik som i förlängningen kan påverka riskområdet kring dem.  

Hur effekter på befolkning och hälsa i MBK ska tolkas hänvisar Länsstyrelsen helt till 

Naturvårdsverkets vägledning i frågan. Länsstyrelsen anser att störningar, exempelvis 
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buller, från järnvägen ska redovisas i ett överskådligt kartmaterial. Detta för att ge en så 

tydlig bild av miljöeffekterna som möjligt och för att boende i området ska förstå om de kan 

antas vara berörda eller inte.  

I handlingen nämns att anläggningen i vissa delar måste översvämningsskyddas, vilket kan 

få påverkan på översvämningssituationer både upp- och nedströms anläggningen. Det är 

viktigt att detta ingår i utredningar framöver liksom att översvämningssituationer för hela 

järnvägen behöver bevakas, då anläggningen även utan översvämningsskydd är en barriär i 

landskapet som kan orsaka översvämningssituationer. Ur ett övergripande perspektiv har 

Mölndals station identifierats som en plats där stabilitets- och översvämningsproblematik 

behöver hanteras. Länsstyrelsen vill framhålla att frågan kan bli aktuell för fler stationer och 

behöver hanteras.  

Under samråd 1 påtalades att kulturmiljöstrategi (TRV 2017/65896) inte tydliggjorts i 

handlingarna. Länsstyrelsen kan fortfarande inte uppfatta hur Trafikverket beaktar 

strategin. Inför nästa skede i planeringsprocessen behöver kända kulturmiljöer redovisas på 

ett sätt som medger att lokaliseringsalternativen går att jämföra ur ett 

kulturmiljöperspektiv. Områden för ytterligare inventering behöver identifieras och 

redovisas inom ramen för aktuell MKB. En löpande dialog behöver hållas med länsstyrelsen 

i frågan. 

Korridor- och stationsrelaterade synpunkter 

Länsstyrelsen påpekar att korridorerna Raka vägen och Mölnlycke kommer att beröra 

vattentäkterna Rådasjön och Finnsjön. Med tanke på påverkan i aktuella vattenförekomster 

önskas en tydligare motivering till hur korridoralternativen uppfyller projektmålet för 

hållbart nyttjande av yt- och grundvattenförekomster. För korridorerna som går via en 

station i Mölndal kan passagen av Kålleredsbäcken medföra problem, framför allt i 

byggskedet. Det finns också risk för negativa effekter på lek- och uppväxtområde för lax i 

Mölndalsån. Båda vattendragen har mycket höga naturvärden och är belägna i en redan 

exploaterad och påverkad miljö varför intrång bör undvikas, under både bygg- och 

driftsskede. Länsstyrelsen är positiv till att Trafikverket eftersträvar att vattnets ekologiska 

status kan förbättras i det fortsatta arbetet. Hänsyn behöver tas till andra projekt och planer 

i närområdet som kan påverka vattendragen, till exempel uppställningsspår i Pilekrogen. 

Den kumulativa påverkan på vattendragen avseende miljökvalitetsnormer behöver beaktas i 

val av korridorer och stationer. 

I utredningen används resultat från utförda fältinventeringarna för fortsatta objektiva 

jämförelser av korridorernas relativa påverkan på värdefulla naturmiljöer och områden, 

tillsammans med redan tidigare inhämtad kunskap. I synnerhet gäller det påverkan på 

fåglar och strikt skyddade arter samt förutsättningarna för dessa i landskapet, inklusive 

fortplantingsområden och viloplatser. Detta är ett underlag som i dagsläget i stor 

utsträckning saknas i MKB och frågan om möjliga kompensationer bör vidareutvecklas, 

exempelvis för intrång i skyddade områden. 

Avseende stationsläge i Mölndal ställer sig länsstyrelsen tveksam när endast ett alternativ 

återstår inför miljöbedömningen. Bedömningen att alternativ Raka vägen, utan station i 

Mölndal, skulle ge större överflyttning från vägtrafik till tågtrafik ifrågasätts av 

länsstyrelsen. I landskapskaraktärsanalysen redogörs för pendlingsströmmar och ett av 
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projektmålen lyder ”bidra till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre 

energieffektiv vägtrafik på sträckan Göteborg–Borås”. Länsstyrelsen anser att detta mål bör 

väga tungt och att stationslägen som ger möjlighet till stadsutveckling ska vara en 

förutsättning så att dessa i nästa skede bedöms utifrån stadsutvecklingsperspektiv, 

resandeunderlag och tillkommande transporter.  

Avseende stationsalternativen i centrala Borås menar länsstyrelsen att en underjordisk 

station kräver djupare utredning i fråga om risker i förhållande till utrymning. Det behöver 

också bli tydligare när det gäller de olika stationsalternativens riktning och konsekvenser på 

kulturmiljön och grundvattenpåverkan. Stora krav ställs på skyddsåtgärder för och 

anpassning till kulturmiljön och redan i detta skede behöver konsekvenser utredas till en 

nivå som visar på en godtagbar lösning. Trafikverket har själva uppgett att omfattande 

grundvattenstryck skulle försvåra genomförandet av ett stationsläge. 

Länsstyrelsen påpekar att lokalisering av järnvägen förbi Borås bör möjliggöra en framtida 

station i Ulricehamn, för att bidra till regional utveckling. I underlaget bör det framgå vilka 

alternativa dragningar som omöjliggör en station i Ulricehamn.  

Synpunkter relaterade till riksintressen 

Länsstyrelsen påpekar lämpligheten att parallellt med utredningsarbetet justera det 

riksintresseanspråk som finns för både planerad och framtida kommunikation, för att få en 

tydlighet i förhållande till kommunernas pågående planering. 

Avseende att samrådsunderlaget anger att ”passage genom naturreservaten Risbohult, 

Klippan och Rya åsar ovan mark” har valts bort men att flera korridorer fortfarande 

överlappar naturreservatet och Natura 2000-området Klippan, anser länsstyrelsen att dessa 

bör avgränsas så att konflikt med naturreservatet helt undviks. Inom flera av korridorerna 

finns områden som utreds av länsstyrelsen för reservatsbildning eller för utvidgning av 

befintliga naturreservat. Även om dessa områden ännu inte omfattas av formellt skydd bör 

det framgå att de har mycket höga värden för naturvård och rörligt friluftsliv. Länsstyrelsen 

menar att det är motiverat att utreda möjliga skyddsåtgärder eller exempelvis tunnel där 

befintliga och blivande naturreservat berörs. Påverkan på områdena bör ges stor tyngd när 

korridorer värderas, särskilt där planerade reservat sammanfaller med riksintresseanspråk 

för naturvård, kulturmiljö och rörligt friluftsliv. För att värdera graden av påverkan och 

risken för skada på riksintressen måste konsekvensbeskrivningen utgå från områdenas 

värdebeskrivningar.  

Samverkansdokument 

Trafikverket bör tydliggöra hur samverkansdokumentet mellan Trafikverket och 

Västragötalandsregionen avser att förhålla sig till processen och när i tid som fler stationer 

ska prövas. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende synpunkter på metod och alternativredovisning så har processen för att 

identifiera tänkbara lokaliseringsalternativ utgått från ändamål, projektmål samt 

styrande förutsättningar för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Till de 

styrande förutsättningarna hör valet av stationsorter som ska utredas inom ramen 
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för lokaliseringsutredningen, men även krav i form av dimensionerade hastighet 

och referenstrafikering. Vidare har identifiering av tänkbara alternativ skett med 

hänsyn till landskapet och geografiska förutsättningar inom utredningsområdet, 

vilket innebär att områden där en ny järnväg bedöms medföra orimliga 

konsekvenser från social, ekologisk eller ekonomisk synpunkt valts bort.   

Metoden för avgränsning och hantering av alternativ beskrivs i 

lokaliseringsutredningens kapitel 2 och utgår från figuren nedan. 

 

Figur 18. Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ. 

Metodiken med stegvis avgränsning av alternativ fram till en rangordning innebär 

att kunskapen om tänkbara stations- och korridoralternativ successivt fördjupats i 

takt med att alternativ avgränsats bort. Det inledande avgränsningsarbetet har 

baserats på en översiktlig analys, med fokus på alternativskiljande aspekter. 

Bortvalda alternativ redovisas i lokaliseringsutredningens kapitel 5 och har gjorts 

utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöbedömningen som är en 

lagstadgad process utgör ett viktigt beslutsunderlag vid val av 

lokaliseringsalternativ. 

Bedömning av kulturmiljön ingår som en parameter i social hållbarhet och utgör 

del i miljöbedömningen i MKB. Kulturmiljöstrategin samt konsekvenser för 

kulturmiljön och eventuella skyddsåtgärder/anpassningar hanteras i MKB och 

utförs i relation till stationslägets detaljeringsnivå. Löpande dialog kring 

kulturmiljöfrågor sker med länsstyrelsen. 

En icke teknisk sammanfattning finns i MKB.  
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Kumulativa effekter avseende risk för olyckor med farligt gods hanteras 

översiktligt i MKB. Risk och säkerhetsarbetet kring utpekade punkter kommer 

fördjupas i nästa skede för att klarlägga åtgärdsbehov och lämplig utformning. 

Avseende kumulativa effekter av flera pågående järnvägsprojekt i området och 

påverkan på Mölndalsån och Kålleredsbäcken hanteras det översiktligt i MKB.  

Järnvägsanläggningen påverkan på översvämningsriskerna samt förslag till 

åtgärder beskrivs i MKB. 

En naturvärdesinventering har genomförts och utgör underlag för MKB till 

samråd våren 2021. Ytterligare fördjupade analyser av flera platser inom 

utredningsområdet har gjorts med särskilt fokus på barrskogsmiljöer och 

sandmarksmiljöer. Arter med skyddsklassade observationer har 

konsekvensbedömts per korridor men det materialet kan inte redovisas i MKB på 

grund av att det är skyddsklassad information. Det kan finnas svårigheter med att 

få markåtkomst för att kunna utföra kompensation, och så länge det inte ändras 

kommer fokus vara på lagstadgad kompensation.  

Om järnvägen visar sig medföra krav på dispens från artskyddsförordningen så 

kommer dispensen medföra tvingande krav på kompensationsåtgärder. I områden 

där stora miljökonsekvenser kan uppstå trots omfattande miljöanpassningar och 

skyddsåtgärder, behöver behovet av frivilliga kompensationsåtgärder utredas. Det 

kan handla om tillskapande av livsmiljöer, exempelvis anläggande av 

faunapassager för stora och små djur, eller anläggande av järnvägsbank anpassad 

för särskild flora och fauna. Detta kommer att utredas djupare. Trafikverket har 

gärna dialog med länsstyrelsen för att hitta lösningar för att kunna utföra 

kompensationsåtgärder.  

Påverkan på yt- och grundvattenförekomster, bland annat Mölndalsån och 

Kålleredsbäcken beskrivs i MKB och påverkan på miljökvalitetsnormer för dessa 

vattenförekomster, som funktion av kumulativa effekter av andra projekt, beaktas 

och hanteras i MKB. Utvärdering av alternativ och avstämning mot 

miljökvalitetsnormer ingår i MKB. Uppföljning mot projektmål av kvarvarande 

alternativ har gjorts inför samrådet våren 2021. 

Bullerstörningar från en tänkbar järnvägslinje inom respektive korridor redovisas i 

bullerkartor i bilaga till MKB. 

I utredningen har ett antal alternativa stationslägen i Mölndal studerats. Av 

lokaliseringsutredningens kapitel 5 framgår att samtliga alternativ utom M1 valts 

bort på grund av bland annat restider, resandeunderlag, tillgänglighet och 

förutsättningar för regional och lokal utveckling. I lokaliseringsutredningen och i 

MKB:n utvärderas alternativet genom Mölndal med en station vid Mölndal C (M1) 

mot alternativ utan station i Mölndal. 

Avseende utrymningsfrågan för stationsläge Borås C beskrivs ett översiktligt 

säkerhetskoncept för undermarkstationen och en fördjupning i riskfrågan kommer 

att göras under kommande skeden med järnvägsplan och systemhandling. 
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Av lokaliseringsutredningen framgår att samtliga kvarvarande stationslägen i 

Borås möjliggör en fortsatt sträckning österut norr eller söder om Åsunden. 

Sträckning via Ulricehamn är därmed inte alternativskiljande. 

Trafikverket genomför parallellt med lokaliseringsutredningen ett arbete med att 

förtydliga riksintresseanspråket för framtida kommunikation. Riksintresset 

kommer att justeras efterhand för att följa processen för lokaliseringsutredningen. 

Beskrivning av översvämning samt påverkan och risk för skada på riksintresset 

hanteras i MKB.   

Korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Syd har justerats inför samrådet våren 

2021 och ligger nu helt utanför gränsen för Klippans naturreservat. Korridorerna 

Bollebygd Nord och Olsfors ligger kvar i den sydligaste delen av reservatet men 

berör inte Natura 2000-området. Naturvärdesinventering ingår i underlagen till 

MKB. Påverkan på befintliga och planerade naturreservat ingår i 

miljöbedömningen, vilket är en av flera delar som sedan ingår i den sammanvägda 

bedömningen. Skyddsåtgärder och alternativa utformningar kan bli aktuellt för 

alternativ som är intressanta ur andra aspekter i den sammanvägda bedömningen. 

Gällande påverkan på Natura 200o-områden så har fördjupade underlag tagits 

fram avseende vissa aspekter vilket tydliggjorts i MKB. Trafikverket önskar dock 

ytterligare avstämning med länsstyrelsen. 

Trafikverket har i samarbete med Västra Götalandsregionen utrett 

konsekvenserna av ytterligare stationsorter mellan Göteborg och Borås.  

Utredningen visar att de nyttor som uppkommer till följd av fler stationer inte 

uppväger nackdelarna i form av längre restider för regionaltågen. För en 

utförligare beskrivning kring dessa ställningstaganden se Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 4.4. 

5.5. Berörda kommuner 

 Bollebygds kommun 

Bollebygds kommun förordar alternativ Bollebygd Syd, vilket bäst uppfyller de rubricerade 

projektmålen på kommunal, mellankommunal och övergripande nivå. 

Bollebygds kommun har invändningar mot stationsläge B2 Knalleland i Borås. Eftersom 

stationsläget kräver lokalisering av järnvägen norr om Bollebygds tätort skapar det stora 

svårigheter för Bollebygd att uppnå/bidra till projektmålen. 

Befintlig järnvägsförbindelse till Göteborg har idag mycket svårt att konkurrera med bil och 

buss. Därför vill Bollebygds kommun inte omöjliggöra för en framtida kopplingspunkt 

mellan Götalandsbanan och Kust till kustbanan väster om Bollebygd. Bollebygd Syd är det 

enda alternativ som inte omöjliggör denna kopplingspunkt. Med en sådan kopplingspunkt 

kan stationen utvecklas som mål- och bytespunkt. Kopplingspunkten utreds inte inom detta 

projekt, men åtgärden påverkar den sammanlagda infrastrukturen. Via en framtida 

kopplingspunkt möjliggör Bollebygd Syd för överflyttning av resor från fossilberoende och 

mindre energieffektiv vägtrafik till tåg. Detta alternativ förväntas även ge störst 

samhällsekonomisk nytta ur ett långsiktigt perspektiv.   
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Den planerade järnvägen skär igenom känsliga miljöer. Broar och tunnlar bör formges så 

diskret som möjligt och med höga arkitektoniska ambitioner. 

Alternativen Hindås och Hestra skapar landskapsklyvande barriärer på platser som idag 

karaktäriseras av storslagen landsbygd och lågt tempo. Alternativen Bollebygd Nord och 

Olsfors påverkar upplevelsen av det storslagna landskapet kring Nolåns dalgång, vilket är en 

viktig del av Bollebygds identitet. Alternativet Bollebygd Syd ger minst påverkan på det 

upplevda landskapet.  

I Nolåns dalgång finns en stor grundvattenförekomst, Bollebygd Norra, samt 

huvudvattentäkten för kommunen, Backa. För Backa finns ett fastställt vattenskyddsområde 

och revideringar av vattenskyddsområdet och tillhörande skyddsföreskrifter pågår. 

För att minska skadligt buller förordas samlokalisering med existerande bullerkälla från väg 

27/40 och därför förordnas Alternativ Bollebygd Syd. Bollebygd Nord och Olsfors påverkar 

ett vattenskyddsområde negativt och kommer att i flera delar utsätta bostäder och 

verksamheter för skadligt buller.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1332.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat Bollebygd kommuns synpunkter vid bedömning av de 

studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd 

bedömning och förslag till rangordning av alternativen. För delsträcka Landvetter 

flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa 

alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

De arkitektoniska ambitionerna för järnvägsanläggningen redovisas i 

gestaltningsprogrammet som är en del av lokaliseringsutredningen.  

Den nya järnvägen planeras som ett separerat system med få kopplingspunkter 

mot det konventionella järnvägsnätet. En koppling mellan befintlig järnväg och 

den nya stambanan väster om Bollebygd, som möjliggör utökad trafik till befintliga 

stationer på Kust till kustbanan kommer tillsammans med ytterligare behov att 

prövas i den pågående ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås som ska slutföras under 

2021.  

 Borås Stad 

Borås Stad ser det som nödvändigt att få till stånd en snabb utbyggnad av den nya järnvägen 

mellan Borås och Göteborg. Kommunen ser fram emot ett tätt samarbete med Trafikverket 

och med god framförhållning när det blir aktuellt. 

Borås Stad förespråkar ett centralt stationsläge i Borås då detta anses nödvändigt för 

anslutningar till lokal och regional kollektivtrafik vilket innebär att nyttorna sprids till ett 

större område. Detta ger också ytterligare kraft åt Borås Stads satsning på en tät och 

attraktiv stadsmiljö med både bostäder och kontorslokaler. 

Borås Stad förutsätter att Trafikverkets mål om att enbart nyttja förnyelsebar el uppfylls. 
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Metod- och bortvalsrelaterade synpunkter 

Borås Stad ser positivt på att Trafikverket beskrivit varför bortvalda korridorer och 

stationslägen valts bort. Inför samråd våren 2021 önskas att både kvarvarande och bortvalda 

alternativ beskrivs än tydligare, ur ändamålens och projektmålens alla perspektiv. 

Borås Stad är också positiva till pågående ÅVS Stråket Göteborg–Borås med föreslagen 

koppling vid Mölnlycke till den nya stambanan, men saknar konsekvensbedömning för 

kopplingspunkten för respektive korridor i underlaget. 

Kostnadsskillnaden mellan de kvarvarande stationsalternativen måste presenteras i god tid 

innan samråd våren 2021 samt vad det innebär i förväntad medfinansiering för kommunen. 

Det är också viktigt att säkerställa anslutningen vidare mot Ulricehamn/Jönköping för att 

gynna den regionala trafiken. 

Landskapskaraktärsanalysen är sammantaget bra och ett välarbetat material. Borås Stad 

önskar några mindre förtydliganden av känsliga tätortsnära rekreationsområden, värden 

kopplat till bland annat tillkommande buller och eventuella barriäreffekter.  

Karaktärsområde skog är för grovt indelat i handlingen. Det karaktäristiska för Borås är ett 

småbrutet odlingslandskap och det försvinner helt i den indelningen. Konsekvenserna och 

effekter för dragningen skapar barriärer i ett småbrutet odlingslandskap.  

Mossar och odlingslandskap i korridorerna Bollebygd Nord och Hestra har hög klassning. 

Borås Stad undrar hur påverkan från buller och vibrationer i rekreationsområden påverkar 

insekter och fåglar. Staden frågar även om järnvägen kommer vara helt instängslad och hur 

faunapassager planeras.  

Skrivningar om buller finns i flera delar av utredningen vilket gör det svårt att få en samlad 

bedömning. Frågor om bullersaneringsåtgärder, bullerpåverkan, stomljud och tydligare 

beskrivning av tunnelalternativen önskas i handlingarna.  

Naturdatabasen och annat kommunalt underlag om bland annat friluftsliv behöver ingå i 

konsekvensbedömningen. 

Vid tunnelöppningar riskerar miljökvalitetsnormer att överskridas. Där normerna 

överskrids kan det bli olämpligt med skolor och bostäder. Frågan om vilka skyddsåtgärder 

som kan göras och vilket skyddsavstånd som krävs behöver tydliggöras.  

Både klimatpåverkan och järnvägen i tunnelalternativen kan bidra till uttorkningseffekt i 

odlings-, skogs- och friluftsområden samt borrade brunnar. Borås Stad önskar ett 

tydliggörande om vilka vattenskyddsområden som påverkas och vilka åtgärder som kan 

genomföras för att avhjälpa denna risk.   

Korridor- och stationsrelaterade synpunkter 

Borås Stad menar att Raka vägen bör väljas bort och att det bör skapas en station i Mölndal. 

Vidare bör Trafikverket inte gå vidare med korridorerna Hindås och Bollebygd Nord/Hestra 

då dessa har en mycket stor inverkan på naturmiljön.  
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De kvarvarande nordliga korridorerna in mot Borås, Hindås, Hestra och Bollebygd Nord 

kommer alla ut ur tunnel i samma landskapsavsnitt vilket påverkar utpekade naturområden. 

Att korridor Hindås minskas på grund av planerat reservat vid Pålsbo är bra men hela 

området är ett komplex av våtmarker. Att Bollebygd Syd och Olsfors innebär mindre 

påverkan är bra ur naturvårdssynpunkt. B1A (södra korridoren) är ett bättre läge ur 

naturvårdssynpunkt än B1C (norra korridoren). Här ger värderosen i 

lokaliseringsutredningen dock en skev bild.  

Station på Knalleland ligger inte centrumnära och innebär ett stort intrång samt 

barriäreffekter i de nya stadsdelar som planeras i Knalleland och Getängen. 

Stationsalternativet medför också stora infrastrukturproblem för staden i form av nya vägar 

och gång- och cykelvägar i ett område som redan i dag har en ansträngd framkomlighet. 

Stationsalternativet har dessutom mycket stor påverkan på naturmiljön. Borås Stad önskar 

inte gå vidare med stationsalternativ B2. 

Stationsalternativ B4 Lusharpan på bibana medför stor negativ påverkan på 

Pickesjöområdet. Avseende B11 Osdal på huvudbana med säckstation Borås C är 

stationsläge Osdal bättre än stationsläge Bråt, som är bortvalt. Förslaget innebär en 

sträckning med stort broparti över hela det känsliga området vid Osdal Bråt och medför en 

stor påverkan på landskap. 

För Landvetter flygplats önskar Borås Stad att det externa läget (L7) väljs bort och ser 

endast att centrala stationslägen i anslutning till terminalen är möjliga alternativ för att 

knyta ihop tåget med flyget.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1115. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Borås Stad tar upp i sitt yttrande. 

Utvärdering och avgränsning av korridor- och stationsalternativ kommenteras i 

länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

Arbetet med ÅVS Stråket Göteborg–Borås pågår och beskrivs kortfattat i 

lokalieringsutredningen. Konsekvenserna av en kopplingspunkt mellan Kust till 

kustbanan och den nya stambanan strax öster om Mölndal beskrivs översiktligt för 

de högst rangordnade alternativen.  

Lanskapskaraktärsanalysen har inte uppdaterats men förtydliganden avseende 

tätortsnära rekreationsområden och dess värden, kopplat till exempelvis buller 

och barriäreffekter har fördjupats i den sociala konsekvensanalysen och inarbetats 

i övriga delar i utredningen som gestaltningsprogram, i MKB och 

lokaliseringsutredning. 

Frågor om buller, stomljud, barriäreffekter, naturmiljö, friluftsliv och 

vattenskyddsområden behandlas i MKB. Trafikverkets bedömningskriterier vid 
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betydelsefulla fågelområden gäller 50 dBA som riktvärde. Det kan behöva 

genomföras särskilda miljöåtgärder exempelvis bullerskydd för att förebygga och 

begränsa negativa effekter och konsekvenser som inte kan undvikas genom 

anpassning av järnvägens läge och utformning. I MKB redovisas 

miljöanpassningar och skyddsåtgärder. 

Den nya järnvägen kommer att vara helt instängslad. Lämpliga faunapassager 

kommer att utredas närmare när en järnvägsplan upprättas. 

Alla objekt inom korridorerna som är upptagna i kommunens naturdatabas och 

ingår i PM Naturvärdesinventering.  

Borås Stads ÖP har inte utgjort underlag för bedömningarna av 

naturvärdesaspekter av stationslägen med korridorer i Borås. Det som legat till 

grund för bedömningarna är statliga myndigheters naturvårdsunderlag samt 

Trafikverkets tidigare utredningar. Inför samrådet våren 2021 har en 

naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar för 

specifika platser genomförts och ingår som underlag till MKB.  

Trafikverket har beaktat Borås Stads synpunkter vid bedömning av de studerade 

alternativen. Trafikverkets förslag till lokalisering är lokaliseringsalternativ 

Mölnlycke – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). Genom Borås är alternativ 

Lusharpan (B4) rangordnat som nummer 2. 

Fortsatt sträckning österut mot Ulricehamn kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens avsnitt 5.4. Station Osdal med säckstation vid Borås C (B11A) 

innebär att tåg till och från Jönköping kommer att stanna vid den externa 

stationen på huvudbanan. I det fortsatta utredningsarbetet för projekt Göteborg–

Borås kommer möjligheten att trafikera Borås C med regionala tåg till och från 

Jönköping, via ett triangelsspår, inte att studeras och bedömas. En enklare 

möjlighetsstudie kommer dock att genomföras för att öka kunskapen inför 

kommande etapper på den nya stambanan. 

 Göteborgs Stad 

Göteborgs Stad tar stöd i det antagna positionspapperet samt ställningstagande inför 

samråd 1 den 5 mars 2020 och förordar en dragning via Mölndal och därmed att alternativ 

Raka vägen ska strykas. Göteborgs Stad ifrågasätter varför Trafikverket fortsatt väljer att ha 

kvar Raka vägen som alternativ i samråd hösten 2020. Med den utvecklingen som sker i 

Mölndal och sydvästra Göteborg så är ett stationsläge i Mölndal av stor vikt för att främja ett 

hållbart resande och för att skapa en bytespunkt för de resenärer som reser mellan 

exempelvis Halland och Landvetter flygplats. 

Göteborgs Stad trycker på behovet av att välja en korridor via Mölndal, centralt stationsläge 

vid Landvetter flygplats samt centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Regeringsuppdraget att utreda nya stambanor inom en total investeringsram på 205 mdkr, i 

2017 års prisnivå, ska också tar hänsyn till de regionala nyttor som potentiellt kan skapas 

med den nya stambanan mellan Göteborg och Borås. 
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Likt tidigare yttrande ser Göteborgs Stad att Trafikverket i samverkan med Borås Stad 

behöver nå fram till en lösning som ger ett centralt eller centrumnära stationsläge för den 

nya stambanan. Ett stationsläge som uppfattas som en attraktiv start- eller målpunkt för 

resenärerna är nödvändigt för att nå en överflyttning av resenärer från bil och buss till tåg, 

vilket skulle minska belastningen på väg 27/40 in mot och ut från Göteborg i rusningstid. 

Det skulle också skapa positiva effekter för miljön.  

Göteborgs Stad framförde i tidigare samråd att Trafikverket i samverkan med Swedavia 

behöver säkerställa ett attraktivt stationsläge under Landvetter flygplats. I enlighet med 

både Göteborgs Stads och Swedavias tidigare samrådssvar om behovet av ett centralt 

stationsläge i förhållande till flygplatsterminalen för en överflyttning från bil till tåg 

bedömer Göteborgs Stad att alternativ L7 bör utgå. Göteborgs Stad anser att L1 är det mest 

fördelaktiga alternativet, med en bergtunnel under Landvetter flygplats. Bedömningen 

baseras på att alternativ L7 innebär att anlägga en station cirka 1,2 kilometer öster om 

befintlig terminal, vilket inte kan anses vara ett attraktivt centralt stationsläge. 

Metod- och bortvalsrelaterade synpunkter 

Göteborgs Stad delar inte den bedömning som görs avseende social hållbarhet. Mölndalsåns 

dalgång är redan idag ett tungt kommunikationsstråk med E6/E20 och Västkustbanan. Två 

tillkommande spår från Mölndal till Almedal kan komma att påverka fastigheter och 

därmed stadsbilden i Mölndalsåns dalgång. Då spårutredning för Raka vägen och via 

Mölndal ännu inte färdigställda, så är det svårt att avgöra påverkan för kvarstående 

alternativ. Raka vägen bedöms innebära avsevärt fler tillkommande spår in mot Almedal än 

alternativen via Mölndal, vilket kan innebära intrång i fastigheter och därmed även ha en 

större påverkan på stadsbilden i Almedal än alternativen via Mölndal. 

Ovanstående ska beaktas i planeringen av sträckningen Almedal – Mölndal, i syfte att 

begränsa påverkan på stadsutvecklingen. Det är dock viktigt att säkerställa att spår i 

Mölndalsåns dalgång går att uppföra söderut mot Kungsbacka samt den nya järnvägen mot 

Borås. Samverkan efterfrågas.  

Göteborgs Stad framför att staten generellt behöver ta ett större ansvar för att motverka 

negativa effekter och möjliggöra en förtätning nära stora trafikleder. Dialog om åtgärder för 

att minska barriäreffekter efterfrågas. 

Frågor gällande pågående ÅVS:en för Göteborg - Varberg och antalet spår mellan Almedal – 

Mölndal framförs. Ur ett ekonomiskt perspektiv behöver korridoralternativen redovisas på 

rätt sätt samt vilket projekt som bär kostnaden för vilka delar av exempelvis nödvändig 

utbyggnad av Västkustbanan. 

Som framförts i samråd våren 2020 ser Göteborgs Stad det fortsatt som positivt att 

Trafikverket inom ramen för pågående ÅVS Stråket Göteborg–Borås utreder förstärkningar 

på befintlig bana och den koppling som föreslås strax öster om Mölndal. Göteborgs Stad ser 

att detta skulle möjliggöra en effektivare pendling med tåg, vilket i sin tur bidrar till att 

minska trängseln på väg 27/40 in mot Göteborg. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1869. 
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Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Göteborgs Stad tar upp i sitt yttrande. 

Till samrådet hösten 2020 ingick Raka vägen som ett av flera möjliga alternativ, då 

det uppfyller ändamålen som beslutats för Göteborg–Borås. Ändamålen lägger 

endast fast en station vid Landvetter flygplats mellan Göteborg och Borås. Då en 

station i Mölndal ingår i positionspapperet har även alternativ som innefattar en 

station i Mölndal tagits med och utvärderats i lokaliseringsutredningen. 

Ett förslag till spårutformning för anslutningen av korridor Raka vägen till 

Västkustbanan i Almedal har tagits fram efter samrådet hösten 2020. Förslaget 

ligger till grund för utvärdering av de kvarvarande alternativen. 

Alternativen via Mölndal kräver utbyggnad till fyrspår på denna sträcka, vilket 

innebär att en första etapp av en eventuell framtida kapacitetshöjning på 

Västkustbanan skulle genomföras inom kostnadsramen för projektet Göteborg–

Borås. Nyttorna av ett fyrspår mellan Varberg och Göteborg kan därmed 

tillgodogöras till en lägre kostnad än om den nya järnvägen byggs via Raka vägen. 

Ny järnväg mellan Göteborg–Borås är ett uppdrag som ingår i nationell plan för 

transportsystemet 2018–2029. Regeringsuppdrag Nya Stambanor är ett 

utredningsuppdrag med egna samråd i form av hearings. Synpunkter kring 

regeringsuppdraget tas inte med i det pågående arbetet med projekt Göteborg–

Borås.  

Kopplingspunkt öster om Mölndal kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 

5.5.2. 

Trafikverket har beaktat Göteborgs Stads synpunkter vid bedömning av de 

studerade alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den 

nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal och i 

tunnel under Landvetter flygplats. 

 Härryda kommun 

Härryda kommun ser positivt på korridoren Bollebygd Syd och förordar ett stationsläge 

invid terminalbyggnaden vid Landvetter flygplats samt en station i Mölndal då två stora 

pendlingsstråk, Göteborg–Borås och Göteborg–Kungsbacka knyts samman i en attraktiv 

punkt.  

Metod- och bortvalsrelaterade synpunkter 

Härryda kommun anser att det är viktigt utveckling sker i enlighet med Västra Götalands 

funktionsutredning för stråket som tar upp de regionala utvecklingsbehoven fram till år 

2050. 
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Till samrådet våren 2021, önskas en tydligare beskrivning av bortval kopplat till ändamål 

och projektmål samt en tydligare beskrivning av kvarvarande korridorer och stationslägen. 

Hållbarhetsbedömningar är ett bra verktyg men hanterar endast alternativskiljande 

faktorer. För att kunna göra en helhetsbedömning behöver blicken lyftas i sista steget för att 

tydligare beskriva fördelar kopplade till projektmål och ändamål.  

Härryda kommun hänvisar till Regeringsuppdraget daterat 25 juni 2020 vilket innebär att 

redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total 

investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Detta uppdrag slutredovisas 

den 28 februari 2021. Den 31 augusti 2020 lämnades en delrapport som ger en indikation på 

att det kan komma att resultera i förskjutningar från regionala nyttor till nationella nyttor. 

Härryda kommun känner en oro för vad de förändringar som kan komma att presenteras 

har för påverkan på den nya järnvägen mellan Göteborg–Borås. Den nya järnvägen har en 

nyckelroll i regionens fortsatta utveckling och möjlighet till utvidgning av befintliga 

arbetsmarknadsregioner. 

Korridor- och stationsrelaterade synpunkter 

Härryda kommun anser inte att en station i Landvetter Södra kan betraktas som en 

oacceptabelt stor störning för den genomgående tågtrafiken med tanke på den 

samhällsnytta som Landvetter Södra ska bidra till. 

Alternativet Raka vägen borde uteslutas från fortsatt utredning. Alternativet uppfyller inte 

Trafikverkets eget ställningstagande med en station i Mölndal och stora regionala nyttor och 

effekter uteblir. De samhällsnyttor som uppstår genom en station i Mölndal förefaller 

underskattade i lokaliseringsutredningens metodik. 

Härryda kommun anser inte att Alternativen Landvetter Öst och Tulebo är lämpliga att gå 

vidare med då det skär igenom Benareby i ytläge vilket skapar en barriär och ger stor 

påverkan på kulturvärden och lantbruk i området. Avseende korridor Mölnlycke bör 

dragningen genom Yxsjöområdet planeras så att anläggningen orsakar så liten påverkan 

som möjligt på området. 

En dragning i ytläge genom Finnsjöområdet kan inte motiveras då området är ett 

tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv, vilket är utpekat som ett värdefullt 

friluftsområde i kommunens översiktsplan. Härryda kommun hävdar även risk för stor 

påverkan på artskydd för främst fåglar, risk för påverkan på kommunens dricksvattentäkt 

samt att sträckningen skapar en ny barriär mellan Mölnlycke tätort och Finnsjön med 

tillhörande naturområde. 

Härryda kommun ställer sig frågande till att korridoren Landvetter Öst möjliggör ett 

stationsläge vid Landvetter Södra. Korridoren kopplar endast till stationsläget vid 

Landvetter flygplats i ytläge, parallellt med rullbanan, och skär igenom stora ytor inom 

flygplatsområdet som påverkar utvecklingen av Airport City samt pågående utveckling norr 

om Flygplatsmotet. Korridoren har även en snäv S-kurva som kan påverka restiden negativt. 

Avseende station Landvetter flygplats så är ett centralt stationsläge vid terminalerna en 

förutsättning för attraktiv kollektivtrafik till flygplatsen. En station utanför terminalsystemet 

skapar inte en knutpunkt som stimulerar till ökat kollektivt resande. Det östra ytläget är inte 
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attraktivt ur ett hela resan-perspektiv då det leder till behov av matartrafik till terminalen. 

Det tar också mark i anspråk på bekostnad av utvecklingen av Airport City. Stationsläget ger 

snäva kurvor som kan påverka restiden negativt. 

Korridorerna Hindås och Hestra påverkar Hindås som ort och kommunen motsätter sig att 

gå vidare med korridorerna. Hindås och Hestra skär även igenom Klippans naturreservat, 

som delvis ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors har en mindre barriäreffekt i Härryda kommun då 

de följer väg 27/40.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:762. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen. Detta ger svar på flera av de frågor som 

Härryda kommun tar upp i sitt yttrande, till exempel kring dragningar genom 

Benareby, Yxsjöområdet och Finnsjöområdet. 

Regeringsuppdraget kommenteras i anslutning till Göteborg Stads avsnitt 5.5.3. 

Utvärdering och avgränsning av korridor- och stationsalternativ kommenteras i 

anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

En framtida station vid Landvetter Södra omöjliggörs inte av något av 

korridoralternativen.  

Korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Syd har justerats och ligger nu helt 

utanför gränsen för Klippans naturreservat. 

Trafikverket har beaktat Härryda kommuns synpunkter vid bedömning av de 

studerade alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den 

nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i 

tunnel under Landvetter flygplats (L1) samt korridor Bollebygd Syd. För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2. 

 Marks kommun  

Marks kommun anser att korridoren Raka vägen bör utgå då alternativet inte bidrar till att 

skapa en station i Mölndal. Istället förespråkas korridor Mölnlycke då den möjliggör för en 

framtida station i Landvetter Södra, samt korridoren Bollebygd Syd för att minska 

barriäreffekterna i landskapet förbi Bollebygd. 

Vidare förespråkar Marks kommun ett centralt stationsläge i Borås vilket därmed medför att 

alternativ B7 och B11 bör utgå. 
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Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:617. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat Marks kommuns synpunkter vid bedömning av de 

studerade alternativen. De sammantaget bästa alternativen för lokalisering av den 

nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal och i 

tunnel under Landvetter flygplats samt korridor Bollebygd Syd. För delsträckan 

Almedal-Landvetter flygplats är alternativ Tulebo rangordnat som nummer 2. 

 Mölndals stad  

Kommunen förespråkar ett stationsläge i Mölndal, vilket i hög grad stödjer en långsiktigt 

hållbar samhällsutveckling samt förbättrar förutsättningarna för att stärka 

arbetsmarknadsregionen.  

Mölndal har en viktig framtida roll i Västra Götalands målbild Koll 2035. Målbildens 

huvudprinciper är att avlasta centrala Göteborg från biltrafik genom att bygga ut 

kollektivtrafiken. Där är en station i Mölndal en viktig bytespunkt/tyngdpunkt och en 

station förstärker målbilden för Koll2035. Mölndals stad poängterar vikten av att Mölndals 

station byggs ut i ett tidigt skede. För att få ut full nytta av Västlänkens utbyggnad och för att 

möjliggöra den tågtrafik som Västtrafik önskar genomföra enligt ”Målbild tåg 2028” krävs 

att kapaciteten på Mölndals station byggs ut med fler plattformar och spår samt 

resenärsfaciliteter.  

Mölndals stad ställer sig frågande till den hållbarhetsbedömning som gjorts som presenteras 

som värderosor. Kommunen menar att bedömningar mellan tre korridorer som innefattar 

en station i Mölndal och en korridor som saknar station i Mölndal inte blir jämförbara. 

Mölndal stad önskar att Trafikverket gör bedömningar där prognoser för framtida resande 

faktiskt är grunden, då resandet har sådan stor betydelse för vilket resultat 

hållbarhetsbedömningen får. Mölndals stad önskar att Trafikverket presenterar en prognos 

på resandet på den nya banan för att kunna värdera de olika korridorerna med och utan en 

station i Mölndal. 

Vidare menar Mölndals stad att det är viktigt att beakta pågående och kommande 

stadsutveckling i planeringen av den nya järnvägen, så att intrången som järnvägen orsakar 

blir så små som möjligt. Omfattande planering av bostäder och verksamheter pågår och 

kommunen önskar ett nära samarbete med Trafikverket för att tillsammans skapa en bra 

samhällsplanering och stadsutveckling. Det största stadsplaneringsprojektet som pågår i 

direkt anslutning till spårområdet är omvandling av Forsåkersområdet. Trafikverket bör 

utreda vilka möjligheter som finns att minimera intrång i såväl Forsåkerområdet som 

befintlig bebyggelse i Rävekärr och möjlig flytt av befintlig statlig och kommunal 

infrastruktur. 

Mölndals stad saknar resonemang kring ekosystemtjänster i MKB:n, men noterar att 

ekosystemtjänster kommer att ingå i arbetet med den fortsatta lokaliseringsutredningen. I 

lokaliseringsutredningen presenteras projektmål (1.6.3 Projektmål för Göteborg–Borås 

version), däribland "Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av 

ekosystemtjänster". Mölndals stad menar att målet behöver förklaras och tydliggöras, 

liksom hur bedömningen kring måluppfyllelsen görs.  
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Mölndals stad anser att den beskrivna metoden med hållbarhetsbedömning saknar ett 

perspektiv som tar hänsyn till stadsutveckling. Hur påverkar korridoralternativen stadens 

möjlighet att bygga bostäder och skapa en attraktiv stadsmiljö? Detta har stor betydelse för 

den samlade samhällsnyttan på lång sikt och det bör tydliggöras hur detta vägts in i 

modellen.  

År 2017 antogs den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång. FÖP:en, som 

gjordes gemensamt med Göteborgs Stad, är därför den översiktsplan som gäller för 

Mölndals innerstad och stationsområdet. Trafikverket tar upp samrådshandlingen för 

Mölndals nya ÖP. Staden menar att det hade varit positivt om det samarbete mellan 

Trafikverket och Mölndals stad som pågått det senaste året hade beskrivits. Detta samarbete 

har bland annat inneburit en dialog med Trafikverket om förslaget till ÖP för att kunna 

inrymma alla tänkbara korridoralternativ, inklusive korridoren Tulebo, söder om 

Pilekrogen. Utställning av ny ÖP planeras till nästa år. 

Mölndals stad är förvånade och oförstående till att korridoren Raka vägen finns med som ett 

tänkbart alternativ. En beskrivning görs att Raka vägen innebär flera spår från Almedal, 

vilket också gör att en utbyggnad av fyra spår mellan Almedal och Mölndal uteblir. 

Trafikverket utreder för närvarande behov av spårkapacitet för Västkustbanan Varberg-

Göteborg. De åtgärdspaket som är föreslagna inom ÅVS Varberg-Göteborg utgår från att det 

redan finns fyra spår mellan Almedal och Mölndal. Vad blir konsekvenserna för kapaciteten 

på Västkustbanan om denna utredningsförutsättning inte finns? 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1871. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB har efter samrådet hösten 2020 kompletterats 

med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till rangordning av de 

studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som Mölndals stad tar 

upp i sitt yttrande. 

Prognoser för resandet på den nya banan har tagits fram och redovisas i 

lokaliseringsutredningen i form av antal på- och avstigande resenärer per station. 

Nyttan av en station i Mölndal tydliggörs i hållbarhetsbedömningen under 

avsnittet regional och lokal utveckling. 

Ekosystemtjänster hanteras i MKB samt i hållbarhetsbedömningen i 

lokaliseringsutredningen. I samband med dessa beskrivs också vilka 

bedömningskriterier som använts. 

Ytterligare spårkapacitet kommenteras i anslutning till Göteborgs Stads avsnitt 

5.5.3. 

Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen bedöms 

vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i tunnel under 

Landvetter flygplats (L1) samt korridor Bollebygd Syd. För delsträckan Almedal-

Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som nummer 2. 
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Trafikverket kommer i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen att samråda med 

Mölndals stad angående järnvägens utformning i Mölndalsåns dalgång, bland 

annat när det gäller att begränsa intrången i områdena Forsåker och Rävekärr.  

5.6. Berörd region, kollektivtrafikmyndighet och kommunalförbund 

 Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen anser att det för respektive korridor tydligare bör beskrivas vilka 

fördelar de har i förhållande till ändamål och projektmål. Skäl till bortval bör också utgå från 

dessa målbeskrivningar.  

Västra Götalandsregionen har främst synpunkter på två korridorer, som båda påverkar 

stationsalternativ. Korridor Raka vägen medför att Mölndals station utgår vilket Västra 

Götalandsregionen menar inte är förenligt med Trafikverkets eget positionspapper eller eget 

ställningstagande. Mölndal är prioriterat av Västra Götalandsregionen och att Trafikverket i 

samråd hösten 2020 inte har valt bort Raka vägen ställer sig Västra Götalandsregionen 

frågande till. Baserat på samrådsunderlaget spekuleras det i att en station i Mölndal inte 

skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Det framgår av underlaget att det krävs fördjupad 

utredning av potentialen i Mölndal för att kunna besvara hur samhällsekonomiskt lönsam 

en station är. Västra Götalandsregionen delar inte Trafikverkets slutsatser kopplat till 

Mölndal och bedömer att nyttorna med en dragning via Mölndal långt överskrider 

nackdelarna och att det är samhällsekonomiskt lönsamt. 

Ett ytligt stationsläge vid Landvetter flygplats ger en omvägsbetonad sträckning och medger 

inte ett attraktivt byte för resenärer. Stationsläget som är beskrivet att ligga i tråg genom 

flygplatsområdet ger stora konsekvenser för möjlighet till utveckling av flygplatsen som ett 

Airport City. Läget förlänger även restiden för flygresenärerna vilket i framtiden kan ha stor 

effekt på andelen tågresenärer till och från flygplatsen. Den korridor som går i ytläge medför 

också en jämförelsevis relativt stor omväg vilket påverkar den totala restiden. Västra 

Götalandsregionen ser det som väsentligt att Trafikverket i samverkan med Swedavia 

säkerställer ett attraktivt stationsläge under Landvetter flygplats. 

Västra Götalandsregionen står bakom den formulering som är framtagen politiskt för 

Göteborg–Borås: ”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och 

finansierad i gällande nationell plan 2018–2029 ska planläggas. Detta innebär att 

lokaliseringsutredningen Göteborg–Borås ska drivas i enlighet med Trafikverkets 

positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer utformas och prövas utifrån 

stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. 

Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter Södra, på 

bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska 

planläggas och säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska 

eventuellt tillkommande station vid Landvetter Södra planläggas och finansieras separat.” 

Med en kort restid (max 35 min) avses hela resan och därmed är ett centralt stationsläge i 

Borås en avgörande faktor. Ett centralt stationsläge i Borås innebär 1–2 miljoner fler 

tågresor per år jämfört med ett externt läge. För att kunna bedöma de kvarvarande 

stationsalternativen på ett bra sätt är det avgörande att det tidigt kommer fram 
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kostnadsuppskattningar för de olika alternativen. Det är också viktigt att fortsatt utredning 

kan visa och säkerställa att de kvarvarande stationsalternativen kan möjliggöra anslutning 

vidare mot Ulricehamn/Jönköping, på ett sätt som gynnar utvecklad regional trafik. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med andra aktörer och Trafikverket arbetat fram 

förstärkningsalternativet, vilket i korthet innebär att stärka kapaciteten på befintlig järnväg 

mellan Göteborg–Borås och sammankoppla den med en ny stambana öster om Mölndal. 

Detta ger en avgörande möjlighet att komplettera snabba regiontåg mellan Göteborg–Borås 

och kunna köra tät tågtrafik mellan övriga orter i stråket. Västra Götalandsregionen saknar 

konsekvensbedömning för en kopplingspunkt för respektive korridor. 

När det gäller det fortsatt arbete med utvärdering av korridorer så ser Västra 

Götalandsregionen att det är stor fördel om barriäreffekter kan minimeras eller undvikas. I 

de fall korridorer sammanfaller med befintliga barriärer bör detta nyttjas. 

Västra Götalandsregionen ser det som viktigt att arbetet med ny stambana Göteborg–Borås 

fortsätter enligt det ursprungliga uppdraget som gavs i beslutet om nationell 

transportinfrastrukturplan för åren 2018 – 2029. Västra Götalandsregionen vill poängtera 

att den regionala nyttan är av största vikt och bidrar till nationell nytta - framförallt i ett 

stråk som Göteborg–Borås-Jönköping där det idag saknas konkurrensmässigt 

järnvägsalternativ. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1529. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Västra Götalandsregionen tar upp i sitt yttrande. 

Utvärdering och avgränsning av korridor- och stationsalternativ kommenteras i 

anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

Den formulering som är framtagen politiskt för Göteborg–Borås kommenteras i 

kapitel 4 ovan i anslutning till Västra Götalandsregionens tidigare yttrande. 

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

En framtida station vid Landvetter södra kommenteras i anslutning till Härryda 

kommuns avsnitt 5.5.4 

Fortsatt sträckning österut mot Ulricehamn kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens avsnitt 5.4. Trafikering av regionala tåg från Göteborg C mot 

Jönköping kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 5.5.2 

Kopplingspunkt öster om Mölndal kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 

5.5.2. 

Trafikverket har beaktat Västra Götalandsregionens synpunkter vid bedömning av 

de studerade alternativen. De sammantaget bästa alternativen för lokalisering av 
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den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) 

och i tunnel under Landvetter flygplats (L1 och korridor Bollebygd Syd samt 

korridor Osdal/Borås C med stationslägen vid Osdal och vid Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2 och för delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med 

stationsläge B4 på bibana rangordnat som nummer 2. 

 Göteborgsregionens kommunalförbund 

Göteborgsregionen betonar fortsatt vikten av att arbetsmarknader knyts samman, vilket 

möjliggörs med centrala stationslägen. Val av placering av stationer är därför viktigt: en 

station i Mölndal, terminalnära vid Landvetter flygplats och centralt i Borås. 

Göteborgsregionen vill liksom Västra Götalandsregionen och andra remissinstanser betona 

vikten av att stationsläget vid Göteborg–Landvetter flygplats placeras under flygplatsen. Val 

av stationsläge är också viktigt för stadsutveckling och för att skapa förutsättningar för 

hållbart resande. Göteborgsregionen ifrågasätter varför alternativ Raka vägen kvarstår och 

påpekar vikten av att transportinfrastrukturen samordnas med den övergripande 

samhällsplaneringen, och samtidigt har stöd i den politiskt antagna regionala 

överenskommelsen ”Målbild Göteborg–Borås”.  

Göteborgsregionen menar att det återstår många frågor till samråd våren 2021 och saknar 

bland annat en första indikation på kostnadsnivån för korridorer och stationslägen. 

I tidigare samråd ställde sig Göteborgsregionen positivt till den politiska samrådsgruppens 

skrivningar gällande Landvetter Södra, ”Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en 

framtida station vid Landvetter Södra, på bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras”. 

Denna synpunkt kvarstår. 

Utifrån pågående utrednings- och planeringsarbete på såväl statlig som regional och 

kommunal nivå och för betydelsen av att få en helhetssyn i samhälls- och 

transportplaneringen påpekar Göteborgsregionen vikten av att Trafikverket tydligt redogör 

för en möjlig koppling till Kust till kustbanan. En koppling mellan banorna ökar 

attraktiviteten i stråket och ger en avsevärd ökning i resandet, samtidigt som 

tillgängligheten till Mölndals och Norra Hallands arbetsmarknader ökar. 

I det fortsatta arbetet ser Göteborgsregionen gärna att de korridorer som ska rangordnas i 

samråd våren 2021 är extra starkt belysta ur perspektiven: Ekonomiska förutsättningar, 

Maximerat antal resande i arbetsmarknadsregionen, Järnvägen som möjliggörare för en 

attraktiv och integrerad stadsplanering, Att korridorernas barriäreffekter minimeras och i 

mesta möjliga mån samordnas med befintliga barriärer som till exempel väg 27/40, Att 

maximera anläggningens bidrag till att nå klimatmålen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1495. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Göteborgsregionen tar upp i sitt yttrande. 
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Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

En framtida station vid Landvetter södra kommenteras i Härryda kommun 5.5.4 

Prognoser för resande och möjligheten till stadsutveckling vid stationslägen 

kommenteras i anslutning Mölndal stad 5.5.6. 

De sammantaget bästa alternativen för lokalisering av den nya järnvägen bedöms 

vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i tunnel under 

Landvetter flygplats (L1 och korridor Bollebygd Syd samt korridor Osdal/Borås C 

med stationslägen vid Osdal och vid Borås C (B11A). För delsträckan Almedal-

Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som nummer 2 och för 

delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med stationsläge B4 på bibana 

rangordnat som nummer 2. 

 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Boråsregionens kommuner är eniga om att de norra korridorerna ska väljas bort och 

förordar Bollebygd Syd, där järnvägen så långt som möjligt ska förläggas parallellt med väg 

27/40 och andra existerande barriärer. Bara Bollebygd Syd möjliggör en koppling till Kust 

till kustbanan, väster om Bollebygd. Boråsregionen vill se förstärkningsalternativet och att 

kopplingspunkten till Kust till kustbanan öster om Mölndal genomförs, samt vidare 

utredningar och kommunikation med kommunledningen i Bollebygd. 

Boråsregionen menar att det i kommande handlingar tydligare bör kopplas vilka fördelar 

korridorerna har i förhållande till ändamål och projektmål. På samma sätt behöver 

bortvalen beskrivas utifrån målbeskrivningar. 

Boråsregionen förordar ett centralt stationsläge i Borås, för att vara en attraktiv station som 

också underlättar byte till Kust till kustbanan och Älvsborgsbanan. Ett externt stationsläge 

försvårar Borås utveckling. Vidare förordas ett centralt stationsläge vid Landvetter flygplats 

med attraktiva bytesmöjligheter och överflyttning av resenärer från bil till tåg, för mer 

hållbart resande. Alternativ Raka vägen bör utgå då det inte möjliggör en station i Mölndal. 

En sträckning via Mölndal är tydligt i Trafikverkets positionspapper. En station i Mölndal är 

viktig då många inte har centrala Göteborg som slutdestination. 

Boråsregionen påpekar att det är viktigt att regeringsuppdraget (2020-06-25) som ska visa 

uppdaterade uppgifter inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor inte påverkar 

arbetet med ny stambana Göteborg–Borås. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:864. 

Trafikverkets kommentar:  

Utvärdering och avgränsning av korridor- och stationsalternativ och ytterligare 

stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

Kopplingspunkt öster om Mölndal kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 

5.5.2. 

Trafikverket har beaktat Boråsregionens synpunkter vid bedömning av de 

studerade alternativen. De sammantaget bästa alternativen för lokalisering av den 
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nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i 

tunnel under Landvetter flygplats (L1 och korridor Bollebygd Syd samt korridor 

Osdal/Borås C med stationslägen vid Osdal och vid Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2 och för delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med 

stationsläge B4 på bibana rangordnat som nummer 2. 

Regeringsuppdraget kommenteras i anslutning till Göteborg Stads avsnitt 5.5.3. 

 Räddningstjänsten Storgöteborg  

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra men håller med om att det i fortsatt 

arbete behöver utredas och belysas hur en insats möjliggörs i det fall järnvägsanläggningen 

förläggs i tunnel. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:153. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen med Räddningstjänsten Storgöteborg 

och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund område idag finns inga större och djupare 

tunnelanläggningar. En järnvägsanläggning och station i tunnel skulle medföra ett stort 

behov av att utöka räddningstjänstens förmåga att hantera denna typ av anläggningar i fråga 

om kostnadsdrivande utrustning, utbildning, ledning och bemanning. En tunnelanläggning 

ställer stora krav på fordon, specialutrustning, kommunikationsmöjligheter och inbyggda 

tekniska lösningar.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:873. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen med Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Storgöteborg. 

5.7. Berörda statliga myndigheter 

 Fortifikationsverket 

Hänvisar till Försvarsmaktens yttrande som sammanfattas i avsnitt 5.7.2. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1530. 

Trafikverkets kommentar: 

Hänvisningen noteras. 
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 Försvarsmakten 

Försvarsmakten motsätter sig att Trafikverket går vidare med alternativa sträckningar till 

stationsalternativ B11 Osdal. Söder om Borås finns Försvarsmaktens övningsområde Bråt. 

Beroende på hur de föreslagna sträckningarna som slutar i stationsalternativ B11 Osdal 

fastställs kan dessa komma att förhindra Försvarsmaktens möjlighet att bedriva verksamhet 

inom övningsområdet.  

Försvarsmakten påtalar att det är av yttersta vikt att samverkan mellan Trafikverket och 

Försvarsmakten fortgår. Detta för att säkerhetsställa järnvägsanläggningen inte innebär 

påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket 

MB som omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § OSL. Försvarsmakten kommer att motsätta 

sig sträckningar som riskerar att medföra negativ påverkan eller skada på Försvarsmaktens 

områden av riksintresse eller övriga verksamhet i området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:682. 

Trafikverkets kommentar: 

Samverkan med Försvarsmakten pågår för att säkerställa att järnvägen inte 

innebär påtaglig skada på riksintresset för totalförsvarets militära del. 

 Luftfartsverket 

De föreslagna utredningskorridorerna påverkar Luftfartsverkets (LFV) CNS-utrustning och 

utan fördjupad utredning kan alternativen för korridorerna inte godkännas. Påverkan på 

LFV s CNS-utrustning som utgör skyddsobjekt kan inte redovisas i remissvaret på grund av 

sekretess. Trafikverket kommer att informeras om vilka delsträckor som ligger inom 

skyddsområdena för LFVs CNS-utrustning.  

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum och LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, 

eller om ny CNS-utrustning etableras. Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 

utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för 

elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på 

ICAO DOC 015. 

I remissvaret har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, 

samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser 

ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller 

om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1326. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har i samråd med Luftfartsverket och Swedavia gjort en utredning av 

elektriska störningar från kontaktledningsanläggningen på Landvetter flygplats 

kommunikationsutrustning. Fortsatta samråd kommer att hållas med 

Luftfartsverket angående påverkan på CNS-utrustning. 
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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Miljöbedömningsprocessen ska ta särskild hänsyn till människors hälsa och säkerhet och 

belyser både projektets potential att orsaka olyckor eller kriser, men också projektets 

sårbarhet för olyckor, kriser och yttre händelser. Att identifiera, beskriva och bedöma 

rimliga alternativ är en väsentlig del av miljöbedömningen. Alternativ kan handla om såväl 

utformning som olika lokaliseringar.  

Trafikverket har i lokaliseringsutredningen och MKB hänvisat till att risk- och 

säkerhetsfrågor ska utredas vidare i det fortsatta arbetet och värderas i samband med 

planläggning av järnvägen. MSB vill framhäva vikten av att beakta risk- och säkerhetsfrågor 

redan i projektets tidiga skeden, inklusive vid lokalisering och val av olika alternativ. Detta 

för att uppfylla de krav som ställs enligt MB och miljöbedömningsförordningen men också 

för att kunna bedöma de tekniska utmaningarna och eventuella kostnader av betydelse för 

projektets genomförande.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1048. 

Trafikverkets kommentar: 

Översiktliga riskbedömningar ingår i MKB och lokaliseringsutredning för att 

bedöma tekniska utmaningar och kostnader. Ett översiktligt säkerhetskoncept 

kommer att tas fram och i nästa skede kommer riskanalyser att genomföras. Risk 

och säkerhetsarbetet kring utpekade punkter kommer att fördjupas för att 

klarlägga åtgärdsbehov och lämplig utformning. Prövning vid Natura 2000-

område och dispens från artskyddsförordningen hanteras i MKB. 

 Naturvårdsverket 

Lokaliseringsutredningen omfattar alternativ där underlaget indikerar att Natura 2000-

områden kan komma att påverkas, direkt eller indirekt. Även då det planeras för tunnel 

förbi eller i anslutning till skyddade områden kan sådan risk föreligga, inte minst under 

byggskedet. För att minska risken för kostsamma omtag eller låsningar i processen bör 

Trafikverket i ett tidigt skede bedöma hur alternativen kan påverka Natura 2000-områden. 

Innan beslut om val av korridor måste det vara möjligt att bedöma om den valda korridoren 

kan få en sådan påverkan att tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB krävs. 

Det remitterade underlaget anges att vidare utredning kommer att belysa huruvida dispens 

för skyddade arter kan bli aktuellt inom ramen för järnvägsprojektet. Naturvårdsverket vill 

tydliggöra att en rad förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna medges 

gällande djur- och växtarter som skyddas enligt 4 och 7 §§ artskyddsförordningen. 

Artskyddsförordningens bestämmelser kan ses om en precisering av lokaliseringsprincipen 

och måste därför beaktas i samband med den lokaliseringsprövning som sker i samband 

med en tillåtlighetsprövning eller, för projekt som inte tillåtlighetsprövas, i samband med 

planprövningen. Naturvårdsverket anser att Trafikverket vid val av lokalisering behöver 

beakta innebörden av punkten 14 § 1 i artskyddsförordningen. 

MKB ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, 

motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna enligt 6 kap 35 § 5 punkten MB. 

Hanteringen av negativa effekter av en exploatering bör följa en skadelindringshierarki. En 

utredning av kompensationsåtgärder kopplat till olika utredningsalternativ bör påbörjas i 
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ett tidigt skede av miljöbedömningen för att öka möjligheten att få ett bra underlag för 

prövningen. 

Naturvårdsverket ser det som positivt att ekologiska samband i naturmiljön kommer att 

utredas vidare under hösten 2020. Naturvårdsverket anser dock att underlag om ekologiska 

samband i naturmiljön utgör ett viktigt underlag vid val av korridor för att så långt som 

möjligt minimera intrång, fragmentering och barriär-effekter som ett led i att säkerställa att 

landskapsekologiska samband upprätthålls.  

Naturvårdsverket ser det som positivt att hållbarhetsbedömningen förhåller sig till 

miljöbedömningen och hur resultatet från respektive process skiljer sig från varandra. 

Miljöbedömningar är en lagstadgad process enligt 6 kap MB där MKB ligger till grund för 

prövning av ärendet. Naturvårdsverket vill här förtydliga att andra underlag som inte 

regleras i lagstiftningen, men som tas fram i planeringsprocessen såsom 

hållbarhetsbedömningen, kan vara värdefulla verktyg för att exempelvis skapa transparens 

kring avvägningar mellan olika mål, men dessa utgör inte en lagstadgad grund för framtida 

prövning av ärendet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:903. 

Trafikverkets kommentar: 

Prövning vid Natura 2000-område och dispens från artskyddsförordningen 

hanteras i MKB. Möjlig kompensation hanteras översiktligt i MKB. För områden 

där stora miljökonsekvenser kan uppstå trots omfattande miljöanpassningar och 

skyddsåtgärder kommer behov av kompensationsåtgärder utredas vidare i 

kommande skede. Ett fördjupat arbete kommer också att göras inför ansökan om 

tillåtlighet.  

Ekologiska samband ingår under naturmiljö i MKB. I MKB har utretts hur vissa 

arter och deras betydelsefulla livsmiljö fördelar sig i landskapet och utifrån detta 

har områden identifierats där sambanden är särskilt starka respektive känsliga. 

Att MKB ligger till grund för framtida prövning förtydligas i MKB:s kapitel 2 och 

13. 

I ett första steg har ett flertal olika alternativ utvärderats utifrån 

hållbarhetsbedömningar där alternativens möjlighet att uppnå målen inom social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet utgjorde underlag för bortval av alternativ. 

Miljöbedömningsprocessen har varit en del i avgränsningen av möjliga 

lokaliseringsalternativ genom att alternativskiljande miljöaspekter ingår i 

hållbarhetsbedömningen. I ett andra steg har miljöbedömningen varit en av sex 

bedömningsgrunder som samtliga utgjort underlag för utvärdering och 

rangordning av kvarvarande alternativ. MKB kommer ligga till grund för den 

kommande tillåtlighetsprövningen. Metoden beskrivs under kommentar till 

yttrande från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 Polisregion Väst 

Polisregion Väst menar att det är viktigt att göra allt för att minska möjligheten till olovligt 

spårbeträdande (spårspring) samt hindra personpåkörningar inklusive självmord. I 
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händelse av en olycka är det viktigt med Rakeltäckning på hela sträckan, även i tunnlar och 

bergskärningar. Det är viktigt att beakta framkomlighet för Polisen vid en 

evakueringssituation, under hela hotskalan från fred till krig. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:616. 

Trafikverkets kommentar: 

Det kommer att uppföras stängsel längs den nya järnvägen och Trafikverket 

kommer att arbeta med att begränsa möjligheten till spårspring vid stationer. 

Täckning kommer att finnas vid järnvägsnätet i markplan, täckning kommer även 

att finnas i spår- och servicetunnlar samt i bergsskärningar i anslutning till dessa. I 

eventuella undermarksanläggningar kommer utrymnings- och 

evakueringsmöjligheter att tillgodoses. Detta kommer att hanteras mer i detalj i 

kommande skede och tas upp på samrådsmöte med berörda myndigheter. 

 Skogsstyrelsen 

Bland de skyddade naturområdena saknar Skogsstyrelsen naturvårdsavtal, som är 

civilrättsliga avtal mellan staten och markägaren, där staten gått in med pengar för att 

bevara områdets naturvärden. Inom utredningsområdet finns ett flertal. För att tydliggöra 

var de skyddade områdena ligger önskas kartorna kompletteras med naturvårdsavtal och 

biotopskyddsområden. 

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, till exempel nyckelbiotoper och skyddade 

skogsområden finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls 

kontinuerligt på med nya områden. Det kan också finnas flera oidentifierade nyckelbiotoper 

i området. Inom utredningsområdet kan det finnas pågående områdesskyddsarbete. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:784. 

Trafikverkets kommentar: 

Tillräckligt underlag för utvärdering ingår i den naturvärdesinventering som 

genomförts och kartorna i MBK kommer inte att kompletteras med 

naturvårdsavtal och biotopskyddsområden. Utöver den formella hanteringen av 

järnvägsprojektet enligt lagen om byggande av järnväg (1995:1649) kommer ett 

antal andra tillstånd och prövningar behöva genomföras innan bygget kan starta. I 

MKB finns en översiktlig sammanställning av dessa. En mer detaljerad 

avgränsning kommer att ske i kommande skede. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten 

I MKB beskrivs var magnetfält förekommer och hur det påverkar människor. I bedömningar 

av olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande åtgärder ska MB 

beaktas. Ett viktigt underlag för att kunna göra den bedömningen är att magnetfältsnivåer 

redovisas för bostäder och andra platser där människor vistas varaktigt och förhöjda fält kan 

förväntas på grund av järnvägens kraftledningssystem. Strålsäkerhetsmyndigheten menar 

att Trafikverket behöver därför göra en sådan redovisning. 

117



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 112 (298) 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:694. 

Trafikverkets kommentar: 

Redovisning av elektromagnetiska fält som underlag för utvärdering av alternativ 

redovisas i kapitel 9 i MKB. När fördjupade studier avseende järnvägens läge och 

utformning gjorts kommer beräkningar avseende elektromagnetiska fält att 

genomföras för att lämpliga skyddsåtgärder ska kunna projekteras vid 

framtagande av planförslag.  

 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

SGU menar att materialförsörjning och masshantering är viktiga aspekter att beakta i 

projektet och på grund av givna geologiska förutsättningar varierar bergkvalitet, hållfasthet 

och därmed bergartens lämplighet för olika användningsområden avsevärt utmed 

korridorerna. Ur miljö- och hållbarhetsperspektiv är det viktigt att optimera 

användningsområden för uppkomna berg- och jordmassor och generellt att minska behovet 

av bergmaterial och transport. Dessa frågor hanteras lämpligen i en masshanteringsplan. 

SGU anser att krossat berg eller morän ska användas istället för naturgrus.  

För generell hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant geologisk information 

och eventuell påverkan på grundvattenförhållanden i området för planerad sträckning 

hänvisar SGU till checklista för infrastrukturprojekt. 

Enligt de korridorer som fortsatt bedöms som aktuella kommer järnvägen att korsa 

grundvattenförekomsterna vid Nolån/Storån och Viskan. Båda dessa förekomster kan 

tydligt komma att påverkas om skärningar, tråg eller tunnlar skulle korsa eller dränera den 

mättade delen av en formation. Vidare kan schaktning i omättad zon eller hydrauliskt 

skyddande jordlager komma att påverka förekomsters sårbarhet. SGU anser att schaktning i 

grundvattenförekomst Nolån/Storån eller ovanliggande hydrauliskt skyddande jordlager 

bör undvikas för att undvika påverkan på flöde och för att minimera risk för eventuell 

föroreningsspridning.  

I närheten av Borås återstår fyra stationsalternativ som samtliga är förlagda i anslutning till 

grundvattenförekomsten vid Viskan. Ett par av alternativen innebär passage av förekomsten 

i bergtunnel, på bro eller bank. Det är utifrån underlaget svårt att bedöma om tråg, 

skärningar eller berg-jordövergångar kan komma att vara aktuella i förekomstens närhet. 

Förekomsten har trots sitt urbana läge god kvantitativ och kemisk status. Det är viktigt att 

föroreningar ej mobiliseras till följd av en framtida järnväg, till exempel genom ökad 

grundvattenbildningen eller ändrade strömningsförhållanden.  

I korridorerna dominerar geologiska förhållanden med tunna jordlager och kristallin 

berggrund där det förekommer lokala våtmarker. Dessa våtmarker är som regel 

utströmningsområden för grundvatten, något som kan påverkas av exempelvis bergtunnlar 

och skärningar. Det bör särskilt beaktas att även små avsänkningar av berggrundvattennivå 

(någon decimeter) kan ha stor betydelse för grundvattenutflödet. En avsänkning i 

berggrundvatten kan ändra förutsättningar för grundvattenberoende ekosystem genom att 

flöden minskar och vattenkemiska förhållanden ändras.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1012. 
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Trafikverkets kommentar: 

Förutsättningar och konsekvenser avseende materialförsörjning, masshantering 

och grundvattenförekomster ingår i MKB och i den hållbarhetsbedömning som 

görs i lokaliseringsutredningen.  

Berg- och jordmassor ska så långt möjligt återanvändas i projektet och därmed 

bidra till en god hushållning med naturresurser. Beräkningar av mängden massor, 

såväl uppkomst som behov, är genomförda med den noggrannhet som är möjlig i 

en lokaliseringsutredning. Uppgifterna jämförs och beskrivs i MKB. Fortsatt 

arbete med Masshanteringsanalys samt framtagning av en Masshanteringsplan 

kommer göras i kommande skeden. Beräkningarna kommer då att förfinas och 

arbetet med att hitta lämpliga användningsområden och mottagningsplatser för 

projektets överskottsmassor kommer intensifieras ytterligare och preciseras. I 

MKB bedöms även risken för påverkan på grundvattenförekomster och risken för 

spridning av föroreningar vid förorenade områden. Gällande användbara länkar så 

tar Trafikverket med sig informationen i den fortsatta utredningen. 

 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar och har inga ytterligare synpunkter 

utan hänvisar till yttrandet från 28 april 2020.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1231. 

Trafikverkets kommentar: 

För Trafikverkets kommentar till SMHI:s tidigare yttrande hänvisas till avsnitt 

4.7.10. 

Sedan samrådet hösten 2020 har Trafikverket analyserat översvämningsrisker 

vilka kompenserats för framtida klimat utifrån höga flöden och skyfall. Justeringar 

för framtida klimat görs för anläggningens hela livslängd. Fördjupade studier 

angående skyfall i Mölndalsåns dalgång pågår. 

 Övriga myndigheter 

Följande myndigheter har meddelat att de avstår från att yttra sig: 

• Jordbruksverket 

• Kemikalieinspektionen 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• Statens fastighetsverk (SFV)  

Följande myndigheter har yttrat sig men har inga synpunkter i detta skede: 

• Statens Geotekniska Institut (SGI)  
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• Elsäkerhetsverket 

• Energimyndigheten 

• Post- och telestyrelsen 

• Lantmäteriet 

5.8. Berörda statliga bolag 

 Swedavia 

Swedavia förordar alternativ L1 och anser att alternativ L7 bör utgå. Swedavia förordar 

alternativ L1 med hänsyn till att det är ett mycket terminalnära alternativ som kopplar ihop 

kollektivtrafiken. Enligt Swedavia är sannolikt en tunnel/överdäckning av stationen den 

enda rimliga lösningen för att få en terminalnära anslutning som inte skapar barriäreffekter 

och som bäst möter flygsäkerhetskraven. Alternativ L1 inrymmer både flygplatsens arbete 

med Masterplan samt möjliggör utveckling av Airport City. I norr påverkas Airport City i 

begränsad omfattning, med en sydligare korridor kan kommande bana 2 påverkas negativt.  

Alternativ L3 medför enligt Swedavia en terminalnära station, men är ur säkerhetssynpunkt 

det mest utmanande alternativet då järnvägen sträcker sig på eller invid flygplatsens 

skyddsobjekt och ligger nära ett vitalt säkerhetsområde som används. Ett stort antal 

anläggningar behöver i detta alternativ omlokaliseras/ersättas. Alternativ L3 leder till stor 

påverkan på angöringen till flygplatsen och på kommunikationsutrustning för 

flygtrafikledningen och bansystemen (CNS-utrustning). En överdäckning av delar av 

järnvägen kommer att behövas för att inte omöjliggöra den planerade expansionen av 

terminal och uppställningsplatser för flygplan. Överdäckningen behöver vara i marknivå för 

att möjliggöra logistiken för flygplan, fordon och resenärer. 

Swedavia anser att alternativ L7 bör utgå. Alternativet uppfyller inte det grundläggande 

syftet att koppla ihop järnvägen med flygplatsen då alternativet innebär en extern station. 

Alternativet innebär även omfattande påverkan på Swedavias planprocess, kostnader och på 

investeringar som redan är beslutade. L7 påverkar kommande bana 2 och därmed 

riksintresset, vilket innebär är en rent fysisk konflikt samt påverkan på flygsäkerheten är 

stor. 

Swedavia påpekar att projektet Göteborg – Borås handlar om kommunikationer och att 

riksintresse för kommunikation därför bör synliggöras.  

Gällande korridorer förordas de som har minst påverkan på både riksintresset Bana 2 och 

utvecklingsområdena för Airport City. I värdering av stationsalternativen behöver 

riksintresset bana 2 omfattas och tas med i ett nästa steg för en helhetsbedömning samt 

koppling till järnvägens linjedragning.  

Swedavia anser att 400 meters plattformslängd bör analyseras närmre om det kan vara en 

planeringsförutsättning för flygplatsen. Detta för att inte skapa begränsningar för den 

framtida utvecklingen. 
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Swedavia anser hänsyn ska tas till att samtliga kostnader vid val av stationsläge, särskilt för 

stationsalternativen L3 och L7. I detta ingår bland annat omlokalisering av befintliga 

anläggningar och infrastruktur men även att möjliggöra för resenärer att nå målpunkten för 

resan, riskeliminerande åtgärder gällande flygsäkerhet och så vidare. Alternativen L3 och L7 

medför ett behov av någon form av persontransport mellan stationen och terminalen. Denna 

kostnad behöver ingå i jämförelsen av alternativen, både investering, framtida drift och 

underhåll. 

Alternativ L3 och L7 medför ny form av bullerpåverkan för boende nordost och öster om 

flygplatsen. Det är viktigt att beakta hur påverkan av kombinerat buller från flyg och järnväg 

kommer att te sig. En akustisk utredning behövs för att utröna att inte olika buller förstärker 

varandra, för att inte Swedavias bullerisoleringskurvor ska riskera att påverkas så att de 

inkluderar annat än flygbuller. 

Inom flygplatsen finns utrustning som är känslig mot vibrationer vilket behöver beaktas i 

valet av korridor och stationsläge. Även negativ påverkan av partiklar ifrån sprängning (i 

och i närheten av flygplatsen) behöver tas med i kommande detaljstudier. Separata 

flygsäkerhetsanalyser behöver göras avseende de olika stationsalternativen inklusive studier 

gällande elektromagnetiska fält och vibrationer.  

Swedavia har en handlingsplan för luft i syfte att minska utsläppen. Planen ingår i 

flygplatsens miljötillstånd och där anges bland annat att det ingår provtagning av luft. Det är 

av stor vikt att luftmätningar sker innan byggskede och parallellt med anläggningsarbetena 

för att särskilja eventuell luftpåverkan från byggnation av järnvägen från påverkan av 

flygtrafiken.  

På flygplatsen och i dess närhet förekommer PFAS till följd av historisk användning av 

brandskum innehållande PFOS. Det finns förekomst av PFAS i den stora hangaren på 

flygplatsen och utbredningen av föroreningen i marken är ännu inte utredd. PFAS riskerar 

att påverka samtliga föreslagna alternativ. Swedavia framför att nordost om flygplatsen, på 

en fastighet som inte ägs av Swedavia, har det olovligen tippats omfattande massor av okänt 

ursprung där förorening inte kan uteslutas.  

I flera av alternativen sker en påverkan på flygplatsens dagvattenmagasin. Förekomsten av 

föroreningar i sprängstensmagasinen har inte utretts och det är möjligt att det finns 

förorenat sediment att beakta. 

För alternativ L1 behöver tidigare utförd EMC- utredning uppdateras med avseende på 

järnvägens läge i korridoren. Nivåer av järnvägen och lösning behöver undersökas närmre.  

Några av de alternativa stationsalternativen och korridorerna berör externa aktörer på 

flygplatsen. En närmre analys kommer behövas framöver gällande påverkan på deras 

verksamhet. 

Swedavia delar gärna det kunskapsunderlag som tagits fram genom en inventering av 

naturmiljön vid flygplatsen. Kunskapsunderlaget omfattar vilka områden som bör beaktas, 

en lista över ekosystemtjänster och utpekande av ansvarsarter. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:696. 
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Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Swedavia tar upp i sitt yttrande. 

Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för nya stambanor. I 

målområde Kapacitet och robusthet anges vilka stationer som ska möjliggöra 

resandeutbyte med höghastighetståg och därmed behöver ha 400 meter långa 

plattformar. Landvetter flygplats ingår inte i denna grupp av stationer. I kapitel 4 i 

lokaliseringsutredningen finns mer att läsa om bakgrunden till beslutet om 250 

meters plattformar. 

Avseende Swedavias synpunkt angående påverkan på kommunikations- och 

säkerhetsutrustning se Trafikverkets kommentar på Luftfartsverkets yttrande i 

avsnitt 5.7.3. 

Förorenad mark, vibrationer, buller, luftutsläpp, naturmiljö, dagvatten med mera 

behandlas i MKB. Behovet av vibrationsdämpande åtgärder har bedömts med 

tidigare utredningar som grund. Luftmätningar kommer att ingå i kommande 

kontrollprogram. Riksintressen för kommunikationer redovisas i 

lokaliseringsutredning och MKB. 

Lokaliseringsutredningen har beaktat riksintresset för kommunikation avseende 

flygplatsen och gör bedömningen av föreslaget alternativ kan samexistera med 

flygplatsens riksintresse. 

Trafikverket har beaktat Swedavias synpunkter vid bedömning av de studerade 

alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av en station vid 

Landvetter flygplats bedöms vara stationsläge L1 i tunnel under flygterminalen. 
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5.9. Organisationer och föreningar som kan antas bli berörda 

 Benareby Aktivitetsförening 

Styrelsen för Benareby Aktivitetsförening (som äger och driver Benarebyskolan, Härryda 

Benareby 1:26) har granskat förslagna korridorer Tulebo och Landvetter Öst. Föreningen 

häpnar över att man kommer att radera hela centrala Benareby med alternativ Landvetter 

Öst och ödelägga den södra delen med alternativ Tulebo. Benareby är en äldre kulturbygd 

med höga historiska värden. Benareby är också med i kommunens kulturmiljö- och 

naturvårdsplan. 

De naturvärden som denna bygd innefattar är gammelskog med en mängd rödlistade växt- 

och djurarter. Naturvärdena är unika i sitt slag då de är så storstadsnära. Benareby är en 

attraktiv boplats för både människor och djur, därför är det en naturligt växande by med 

stor inflyttning av bland annat barnfamiljer.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1517 och 

2020/119740:627. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende sociala och ekologiska 

värden i området vid bedömning av de studerade alternativen. Som grund för 

bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering, en kulturarvsanalys 

samt en social konsekvensanalys genomförts inom utvärderade korridorer. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. För delsträcka Almedal-Landvetter flygplats bedöms 

korridor Mölnlycke vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den 

nya järnvägen och korridor Tulebo rangordnas som nummer 2.  

 Borås Flygplatsförening 

Borås Flygplatsförening menar att det i första hand är alternativet Bollebygd Syd med 

bank/skärning och stationsläge B4 och B11 som berör och påverkar flygplatsen. 

Tunnelalternativen bedöms inte påverka flygplatsen. De tidigare redovisade 

hinderfrihetskraven för flygplatsens båda banor måste beaktas med god marginal om en 

bansträckning planeras nära flygplatsen. Om området sydväst och söder om flygplatsen blir 

aktuellt för järnvägsdragningen, måste placering ske så långt som möjligt från 

flygplatsområdet. Viktigt är att en skärning i terrängen utnyttjas så att banvall och eventuell 

kontaktledning placeras så lågt som möjligt från och i förhållande till flygplatsen. Ledningen 

bör inte ligga högre än i ungefärlig höjd med landningsbanornas sydvästra del. 

Borås Flygplatsförening förutsätter att placeringen av den planerade järnvägen sker på ett 

sådant sätt att största möjliga hänsyn tas till befintlig flygverksamhet. Särskilt bör faktorer 

som direkt berör flygsäkerheten beaktas, utöver hinderfrihet även risk för EMC störningar 

etcetera. I det fall att en placering av järnvägen som berör flygverksamheten aktualiseras, 

står Borås Flygplatsförening gärna till förfogande med kompletterande upplysningar om sin 

verksamhet, krav, behov och möjligheter samt våra kunskaper om det närliggande området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1772. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer i den fortsatta planläggningen att samråda med Borås 

Flygplatsförening om frågor som berör flygsäkerhet med mera. 

För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

Trafikverkets förslag till lokalisering av station i Borås är alternativ Osdal/Borås C 

(B11A) med korridor Lusharpan (B4) som nummer 2. 

 Botaniska Föreningen i Göteborg  

Mellan Landvetter flygplats och Borås består hela området norr om väg 27/40 och 

nuvarande järnväg av ett mosaiklandskap av skog/brukad skog/myrmarker och småskalig 

jordbruksmark. Alla förslag av den nya höghastighetsbanan norr om den nuvarande väg 

27/40 mellan Landvetter flygplats och Borås bör inte ingå i det fortsatta planarbetet. 

Föredragen dragning är längs befintlig infrastruktur. I väster inom Raka vägen och i öster 

inom Bollebygd Syd.  

Mellan Landvetter flygplats och Göteborg verkar sträckningen Landvetter Öst, via Burås och 

Benareby samt Raka vägen ha minst inverkan på Yxsjöns naturreservat, Gunneboområdet 

och Hårssjön med Rambo mosse. Raka vägen kommer i så fall att vara belägen så nära 

befintligt vägsystem som behöver användas under byggnationen och senare för underhåll. 

Detta minskar troligen utsläpp under byggnationen eftersom avstånden för transporter 

minskas och längden på vägnätet som behöver byggas för utbyggnaden av järnvägen 

minskas avsevärt. Genom att området inte fragmenteras alltför mycket kommer färre 

invasiva arter att spridas ut i delvis orörd natur. 

Enligt klimatriksdagen kommer förutsättningarna för att klara klimatmålen vara att 20 

procent av skogen bevaras intakt som en av de viktigaste kolsänkorna Sverige har. Här i 

fastslås att skogen inte kan vara källa till biobränsle mer än i mycket liten skala vilket 

troligen är en kunskap som ännu inte samhället kommit till insikt om. Skogen har stor 

biologisk mångfald. Järnvägens planering bör även innefatta biologisk kunskap i 

klimatkalkylen.  

Det aktuella skogsområdet är dåligt undersökt och är ett gränsområde mellan västlig taiga 

och sydligare element. Detta är en naturtyp som har en liten utbredning i Sverige och Norge. 

Naturtypen är upptagen på EU:s habitatslista. Avsaknad av uppgifter på artportalen ska inte 

tas som intäkt för att området inte behöver inventeras ytterligare.   

Utbyggd i redan anspråkstagna transportkorridor är att föredra för att bibehålla områden i 

närheten av storstadsbebyggelse som tillåter rekreation och avkoppling utan ljus och 

ljudstress för människor och djur. Det välbekanta och välbesökta Klippans naturreservat bör 

förutom sina biologiska kvaliteter skyddas också från buller.  

Olyckor med höghastighetståg innebär en risk för omfattande skadeproblem och 

transportproblem vid räddningsarbete. Detta kan också vara ett skäl att lägga 

bansträckningen så nära befintligt vägsystem som möjligt.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:791. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende naturvärden och klimat 

vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas 

en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Som 

grund för bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering genomförts 

inom utvärderade korridorer. Trafikverkets förslag till lokalisering är 

lokaliseringsalternativ Mölnlycke – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). Genom 

Borås är korridor Lusharpan med stationsläge B4 rangordnat som nummer 2. 

Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor och projektmål för delen 

Göteborg–Borås innefattar mål för minskad klimatpåverkan och långsiktigt god 

hushållning med naturresurser. Järnvägens klimatpåverkan har bedömts med 

hjälp av klimatkalkyl-beräkningar. Dessa beräkningar görs för 

lokaliseringsalternativen för att uppskatta den energianvändning och 

klimatbelastning som anläggandet och driften av den nya stambanan ger upphov 

till ur ett livscykelperspektiv. Det som kräver energi och genererar emissioner av 

växthusgasutsläpp beskrivs i klimatkalkylen med koldioxidekvivalenter. 

Skogsavverkning ingår i beräkningarna. Effekter och konsekvenser avseende 

klimat och naturresurser ingår i den sammanvägda bedömningen av alternativen. 

 Friluftsfrämjandet Mölnlycke och Sjövalla FK 

Friluftsfrämjandets Lokalavdelning Mölnlycke och Sjövalla FK har gemensamt yttrat sig att 

om att avslå dragning av stambanan enligt alternativen Landvetter Öst eller Mölnlycke, på 

bank eller i skärning, norr om Finnsjön. Alternativen skulle få en stor negativ påverkan på 

området ur rekreationssynpunkt. Dels skulle stora delar av det etablerade stignätverket för 

vandring och stigcykling förstöras, dels skulle det också skapas en betydande barriäreffekt i 

området för all typ av friluftsliv och rekreation. Sannolikt skulle Finnsjögården dessutom 

fullständigt förlora sin betydelse, både när det gäller Sjövalla FK:s eget nyttjande och 

allmänhetens tillgänglighet och nyttjande av gården. Föreningarna menar att en dragning av 

järnvägen förbi Finnsjön skulle vara förödande för föreningarnas verksamheter och även för 

möjligheterna till aktivt friluftsliv och frisksport. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:625. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende värden för rekreation 

och friluftsliv i området norr om Finnsjön vid bedömning av de studerade 

alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och 

förslag till rangordning av alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för 

lokalisering av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i 

Mölndal (M1) och i tunnel under Landvetter flygplats (L1) samt korridor Bollebygd 

Syd. För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat 

som nummer 2.  

 Gesebols byalag och bygdegårdsförening 

Gesebols byalag och bygdegårdsförening yrkar att samtliga korridoralternativ för den nya 

järnvägen, vilka inte innebär lokalisering tillsammans med, eller i direkt anslutning till 
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befintliga väg 27/40 stryks. Föreningen anser vidare att konsekvenserna av att dra 

järnvägen i helt nya korridorer kraftigt undervärderats i de befintliga samrådsdokumenten 

och att MKB saknar flera väsentliga delar. Vidare anser det att ett flertal perspektiv saknas 

och att rena faktafel föreligger när det gäller korridorerna norr om Bollebygd och norr om 

Viaredssjön. Ett resonemang saknas även kring lång- respektive kortsiktighet i de 

ekonomiska avvägandena. Bollebygd blir enligt nuvarande förslag utan station. I det långa 

perspektivet förefaller de nordliga korridorerna, vilka för all framtid omöjliggör en station i 

Bollebygd, som raka motsatsen till god samhällsplanering.  

En station i Knalleland framförs också som en kostnadsbesparing i byggnadsfasen och ett 

argument för de nordliga korridorerna. Med ett längre perspektiv förefaller dock ett 

stationsläge i centrum vara det absolut vettigaste för en stad som Borås. Föreningen saknar 

beskrivningar om kulturbygden och lyfter fram värdet med områdets rekreation och 

friluftslivs möjligheter. En dragning av järnvägen i de norra korridorerna skulle innebära 

ljudförorening i en miljö som idag är orörd. Där de nordliga korridoralternativen kommer 

att få står i direkt motsatts till Sveriges riksdags miljökvalitetsmål, Generationsmålet, samt 

de internationella Rödlistningen och EU:s fågeldirektiv.  

Föreningen anser att samrådshandlingarna saknar referens till FN:s Barnkonvention som 

sedan 2020 är lag i Sverige samt att en barnkonsekvensanalys saknas. Även brister i avsnitt 

1.6.3 Projektmål för Göteborg – Borås under rubriken Hälsa och säkerhet. Här borde det 

finnas med skrivningar om att särskilt beakta barnens perspektiv vid en utbyggnad av 

järnvägen och föreningen efterlyser Trafikverkets vidare resonemang kring hur man bäst 

efterlever artikel 3 och artikel 6 i barnkonventionen när det gäller prioriteringen mellan 

olika korridorer i järnvägsbygget. 

Resonemang kring Generationsmålet tillsammans med de 16 miljömålen saknas i 

samrådshandlingarna, och vill understryka att exploatering av miljöerna i de nordliga 

korridorerna står i direkt motsats till ovan refererade mål. 

Föreningen önskar en fortsatt dialog och bjuder in Trafikverket till möten för att få förklara 

deras syn innan samråd våren 2021. Föreningen ser det som lämpligt att ha ett första möte 

under januari månad. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1875, 1889 och 

1890. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende värden för kultur, 

rekreation, friluftsliv, boende och natur i Gesebolsområdet vid bedömning av de 

studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd 

bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Som grund för 

bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering, en kulturarvsanalys 

samt social konsekvensanalys genomförts. För delsträcka Landvetter flygplats–

Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa alternativet för 

lokalisering av den nya järnvägen. 

Trafikverkets mål för nya stambanor utgår från övergripande nationella miljömål 

och FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. I MKB finns en redovisning 
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över vilka miljökvalitetsmål som bedöms påverkas. Till samrådsperioden hösten 

2020 var MKB ännu inte klar. PM Social konsekvensanalys utgår bland annat från 

FN:s barnkonvention och omfattar bedömningar ur ett barnperspektiv. 

För beskrivning av hur samrådet genomförs se inledningen av kapitel 5. Under 

samrådsperioden hösten 2020 fick föreningen möjlighet att ställa frågor till 

Trafikverket på ett möte och det har varit fortsatt dialog inför samrådet våren 

2021. 

 Göteborgs Astronomiska Klubb 

Sedan 1984 har Göteborgs Astronomiska Klubb sitt observatorium på en bergknalle utefter 

Lahallsvägen. För att verksamheten fortsatt ska vara meningsfull önskar de slippa alla 

former av ljuskällor i närhet. Klubben ser en fara i om strålkastarljus från ett tåg träffar 

observatoriet. Väderstrecken öster, söder och väster är viktigast medan norr är av mindre 

betydelse varför en dragning helst ses norr om observatoriet (Raka vägen). Området är även 

ett föryngringsområde för Nattskärra. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1245. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har noterat klubbens synpunkter angående störande ljuskällor. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland annat en 

naturvärdesinventering genomförts. 

Några särskilt starka delområden för Nattskärra kan urskiljas. Arten bedöms inte 

vara avgörande för korridorsval men kan aktualiseras i ett järnvägsplaneskede. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. För delsträcka Almedal-Landvetter flygplats bedöms 

korridor Mölnlycke vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den 

nya järnvägen. I denna delsträcka går korridoren i tunnel mellan Mölndal och 

förbi Mölnlycke där den fortsätter i bank eller skärning fram till Landvetter 

flygplats. 

 Hestrafors Idrottsförening  

Hestra Idrottsförening förordar dragning söder om väg 27/40 i Bollebygds kommun. 

Föreningen menar att på så sätt sparas den fina naturen och dalgången som finns norr om 

Bollebygd och dessutom undviks påverkan på en stor del av kommunens föreningsliv. 

Hestrafors Idrottsförening bedriver fotbolls- och innebandyverksamhet och har drygt 400 

medlemmar. I norra delen av korridoren finns två av föreningens fotbollsplaner. Föreningen 

hade drabbats mycket negativt av en järnväg genom området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:540. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående påverkan på 

föreningens verksamhet vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som underlag har bland annat den sociala 

konsekvensanalysen som tagits fram utgjort underlag. För delsträcka Landvetter 

flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa 

alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

 Hindås skidklubb 

Hindås skidklubb menar angående alternativen Hindås och Hestra att placera den nya 

järnvägen över friluftsområdet med konstsnö-skidanläggning, elljusspår, Sjuhäradsleden 

och motionsspår skulle vara förödande för friluftsorten och hela Hindås samhälle. Ett 30-tal 

bostäder i Sundshults by och skidcentret ligger inom korridoren. Klippans naturreservat och 

fornminnet Offerstenen ligger invid korridoren. Området gästas av motionärer och andra 

besökare året om och på vintern av tusentals skidåkare. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1877. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat skidklubbens synpunkter angående påverkan på 

friluftsområdet, Sundshults by och Klippans naturreservat vid bedömning av de 

studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd 

bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Som underlag har bland 

annat den sociala konsekvensanalysen som tagits fram utgjort underlag. För 

delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

 Hulta Bollebygd Golfklubb 

Hulta Bollebygd Golfklubb framför att två av de tänkta spårdragningarna gå rakt igenom 

föreningens golfbana och medför stora störningar för klubben, medlemmar och gäster. 

Detta kommer medföra att klubben kommer förlora både medlemmar och betalande 

spelare, då en av var golfbanas stora fördelar är den vackra, storslagna miljön. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:428. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat golfklubbens synpunkter angående påverkan på 

golfbanan vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen 

redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. 

Som underlag har bland annat den sociala konsekvensanalysen som tagits fram 

utgjort underlag. För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor 

Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya 

järnvägen. 
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 Klimatomställning Borås 

Klimatvetenskapliga prognoser visar att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp med cirka 

16 procent årligen för att ha en rimlig chans att klara Parisavtalets klimatmål. Detta har 

föranlett Borås kommun, liksom flera andra kommuner att anta en klimatbudget med just 

detta mål och kommunerna befinner sig just nu i ett intensivt arbete för att hitta möjligheter 

att uppfylla målet. I detta läge förväntar man sig att Trafikverket projekterar för en järnväg i 

enlighet med klimatmålen. Föreningen bedömer att Trafikverket inte tar 

klimatproblematiken på allvar och föreslår ett omtag, där syftet är att bygga järnväg för att 

minska koldioxidutsläpp. Det är då uppseendeväckande att man planerar för  

1) ökad tillgänglighet till trafikflyget vid Landvetter, 

2) ökad pendling mellan storstäderna och uteslutning av tågpendling från småorterna  

3) en nybyggnad av järnväg utan att ansluta Viareds industriområde. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:756. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor och projektmål för delen 

Göteborg–Borås innefattar mål för minskad klimatpåverkan vid såväl byggande 

som drift av järnvägen. Effekter och konsekvenser avseende klimat och 

naturresurser ingår i den sammanvägda bedömningen av alternativen. 

Den nya järnvägen ska främja hållbara resor mellan Göteborg och Borås genom att 

bidra till överflyttning av resor från fossilberoendevägtrafik till tåg, vilket innebär 

att en avvägning mellan antalet stationer och restid behöver göras. De nya 

stambanorna kommer inte att trafikeras av godståg. 

Idag görs resorna till och från flygplatsen med personbil, buss och taxi. Om dessa 

istället kan göras med tåg som är mer energieffektivt och klimatsmart, så blir det 

en förbättring jämfört med idag. 

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

 Lantbrukarnas riksförbund  

Det är Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) bestämda åsikt att den nya järnvägen i allra 

största utsträckning ska följa väg 27/40 så nära som det är möjligt. LRF menar att tunnel 

bör väljas längs sträckor där så är möjligt, för att uppnå en långsiktigt hållbar 

markanvändning. Broar måste placeras så att de ger minst möjliga problem. LRF förordar i 

övrigt alternativ Bollebygd Syd som ska lokaliseras så nära motorvägen som det bara går. 

LRF vill starkt påtala att livsmedelsstrategin är ett dokument som ska genomsyra även 

Trafikverkets planering. Inte minst är det av vikt att även odlingsbar mark i närheten av 

tätorter sparas. Dels för att det uppväxande släktet ska få en koppling till matproduktion, 

dels för att det är nära till odlingsbar mark vid en krissituation. Åkermark som tas i bruk på 

sådant sätt att odling av grödor och skog inte blir möjligt i framtiden är inte acceptabelt. 
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En ny järnväg innebär risk för barriäreffekter som påtagligt försvårar brukandet. Öppnande 

av ett skogsförband gör att risken för stormskador ökar markant. Stormfasta kanter ger ett 

hyggligt skydd vid stormar. Tas den bort kan vinden få bra fäste och fälla stor mängd skog. 

En ny järnväg betyder inskränkningar i äganderätten och möjligheten att nyttja sin fastighet 

och eventuella arrenden. LRF menar att lokalisering ska ske så att minsta möjliga intrång 

sker. Det är klart olämpligt att öppna upp nya områden, samförläggning med annan 

infrastruktur måste eftersträvas. 

LRF förutsätter att TRV talar konstruktivt med andra aktörer som berör infrastruktur. LRF 

poängterar vikten att berörda markägare bemöts på ett bra sätt och att de visas respekt när 

de riskerar att få sin fastighet och näringsverksamhet hårt utsatt av intrång. Även om det är 

tidigt i processen är det viktigt att lösningar för jord- och skogsbruket är högt prioriterade. 

Barriäreffekter och skiften som blir för små för brukning måste hanteras lösningsinriktat. 

Intrångsersättningarna är en viktig del för berörda, bland annat likviditeten, så måste de 

finnas högt på prioriteringslistan och att markförhandlarna är väl införstådda med 

problematiken. LRF poängterar att det är viktigt att samtliga berörda markägare får skriftlig 

kallelse i den fortsatta processen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1010. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat LRF:s synpunkter avseende markanvändning, 

naturresurser och barriärer vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. För delsträcka Almedal-Landvetter flygplats bedöms 

korridor Mölnlycke, som till stor del innebär att järnvägen kommer att gå i tunnel, 

vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen och 

korridor Tulebo har rangordnats som nummer 2. För delsträcka Landvetter 

flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd, som delvis möjliggör en 

samlokalisering med väg 27/40, vara det sammantaget bästa alternativet. 

Samråd med berörda markägare kommer att inledas i nästa skede av 

planläggningsprocessen. Trafikverket kommer att i dialog med berörda markägare 

sträva efter att hitta socialt och ekonomiskt hållbara lösningar på de intrång och 

barriäreffekter som kan uppstå. 

Angående vilka enskilda fastigheter som särskilt berörs se Trafikverkets 

kommentar till LRF:s yttrande i samrådet våren 2020 i avsnitt 4.10.2. I det 

fortsatta planeringsarbetet kommer järnvägens påverkan på enskilda fastigheter 

att utredas och samråd med berörda markägare att hållas. Trafikverket kommer 

att i dialog med berörda markägare sträva efter att hitta socialt och ekonomiskt 

hållbara lösningar på de intrång och barriäreffekter som kan uppstå.  

Till samrådet våren 2021 kommer inbjudan enligt lagkrav att göras via annonser 

med kungörelse och via allmänna informationsbrev/utskick till en bred krets. För 

att förtydliga kommunikationen planerar Trafikverket till samrådet våren 2021 att 

informera samtliga fastighetsägare i de lokaliseringsalternativ som rangordnas, 

med brevutskick. 
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 Mellersta Götalands Jordägareförening  

Jordägareföreningen anser att det är felaktigt att samråd inte ska ske med enskilda 

markägare. För att kommentera lokaliseringsalternativen och MKB:s behövs omfattande 

lokalkännedom vilken föreningen inte har. Det finns därför behov av att samrådet särskilt 

riktas till de enskilda som särskilt berörs. I samrådsremissen konstateras dock att det inte är 

möjligt att identifiera vilka dessa enskilda är och att de därför anses innefattas i samrådet 

med allmänheten. Föreningen anser det vara en felaktig bedömning. För det första är det 

relativt enkelt att identifiera de enskild berörda genom uppgifter från Lantmäteriet. För det 

andra finns det i §25 förvaltningslagen en tydlig kommunikationsskyldighet i ärenden som 

berör en enskild. Byggandet av en järnväg har omfattande inverkan för en berörd markägare 

och därmed är behov av kommunikation särskilt påtagligt. Föreningen anser därför att 

samråd måste ske med enskilt berörda. 

Sveriges Jordägareförbund och dess regionala föreningar värnar den enskilde skogsägarens 

äganderätt och brukande av sin skog. Sveriges Jordägareförbund ser det därför som viktigt 

att varje ianspråktagande av enskild mark ska göras med försiktighet och i samförstånd med 

markägaren och dess grannar. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:897. 

Trafikverkets kommentar: 

Synpunkten kring samråd med berörda markägare kommenteras i anslutning till 

LRF:s yttrande i avsnitt 5.9.11. 

 Mölndals Kvarnby   

Föreslagna korridorer ser inte ut att beröra den del av Mölndalsån och har därför inget att 

erinra mot förslagen. Om Mölndalsån och dess sjösystem på något sätt berörs i det framtida 

arbetet vill Mölndals Kvarnby bli kontaktad. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:529.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer att kontakta Mölndals Kvarnby om den aktuella delen av 

Mölndalsån bedöms bli påverkad. 

 Odlingsföreningen Tillsammans 

Tillsammansodlingen har hittat en bra lösning för ekologisk lokal matproduktion och önskar 

vara kvar vid Pilekrogen i Mölndal. De odlat på mark som tillhör Trafikverket och 

arrenderas genom Mölndals stad (Sandbäck 1:117). Marken ingår i flera av 

utredningskorridorerna. 

Föreningen har förstått att flera pågående tågprojekt (höghastighetsbanan, men även 

uppställningsspår i Pilekrogen och tågdepå för Västfastigheter) kan leda till att platsen är 

hotad. Föreningen är emot att fin jordbruksmark tas i anspråk för utbyggnaden. Det är en 

liten yta med jordbruksmark sett till ett större sammanhang, men det är en unik möjlighet 

för fritidsodlare att bidra positivt till klimatomställning genom högre grad av lokal ekologisk 

matproduktion och självförsörjning. Föreningen hoppas att de ekologiska och sociala 
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värdena som Tillsammansodlingen bidrar med tas upp i det kommande arbetet 

lokaliseringsutredning, MKB och social konsekvensanalys. Om det inte är möjligt att vara 

kvar på platsen önskar föreningen en god dialog med Trafikverket och Mölndals stad för att 

hitta likvärdig mark där föreningen kan fortsätta att odla tillsammans. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:166. 

Trafikverkets kommentar: 

Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen bedöms 

vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i tunnel under 

Landvetter flygplats (L1) samt korridor Bollebygd Syd. För delsträckan Almedal-

Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som nummer 2. 

 Rävlanda Samhällsförening 

En sträckning motsvarande korridor Bollebygd Syd där redan befintliga bullermiljöer från 

väg 27/40 finns är att föredra för att minska betydande ingrepp i natur och människors 

närmiljö. Tunnlar förordas att minimera störningar i området. Föreningen förordar 

fyrvägsspår för att möjliggöra pendeltrafik mellan Göteborg och Borås. En station förordar 

också placerad någonstans halvvägs mellan Göteborg och Borås lämpligtvis runt Rävlanda-

Bollebygd. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1483. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende sociala och ekologiska 

värden vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen 

redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. 

För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

Kopplingspunkt öster om Mölndal kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 

5.5.2. 

 Sandareds Intresseförening 

Föreningen har utvärderat de olika alternativen och utifrån de stora naturvärden kring de 

två nordliga korridorerna norr om Viaredssjön föredras en dragning som inte stannar i 

Sandared söder om Viaredssjön kring väg 27/40. Vid den norra korridorer finns en bygd 

(Nordtorp) där det bor många människor. Dras ny järnväg längs de sydliga korridorerna vid 

väg 27/40 finns redan idag en natur som har en barriär, det vore olyckligt att skapa ännu en 

barriär i landskapet också norr om Viaredssjön. 

Sandared och omkringliggande orter har cirka 10 000 invånare. Centralorten Sandared har 

haft tågstation där man har kunnat pendla med tåg till både Borås och Göteborg i årtionden. 

Sandareds Intresseförening anser att Trafikverket bör utreda hur man kan bedriva bra 

järnvägstrafik med stopp i Sandared på befintlig järnväg även i fortsättningen så man kan 

pendla in med tåg till Göteborg och Borås från Sandared.  
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Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1435. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende värden för boende och 

natur i området norr om Viaredssjön vid bedömning av de studerade alternativen. 

I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som underlag har bland annat den sociala 

konsekvensanalysen som tagits fram utgjort underlag. För delsträcka Landvetter 

flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa 

alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

Järnvägstrafik med stopp i Sandared utreds inte inom lokaliseringsutredningen. 

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

 Skid- och orienteringsklubben 68 i Sandared (SOK 68) 

SOK 68 samt de många i allmänheten som nyttjar skidspåren, vandringsleder och elljusspår 

känner sig oroliga då det föreslås att detta fantastiska friluftsområde ska utgöra ett av 

alternativen för kommande ny stambana. Området tjänar som friluftsområde för 

allmänheten i flera orter och byar i västra delarna av Borås. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1526. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående friluftsområdet vid 

bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en 

sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Som 

underlag har bland annat den sociala konsekvensanalysen som tagits fram utgjort 

underlag. För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd 

Syd vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

 Nabbavägens Intresseförening 

Nabbavägens Intresseförening synpunkter rör korridoren Bollebygd Syd genom stationsläge 

B11. Området är rikt på rådjur, räv och älg. Därtill kommer fladdermöss, en unik vildbiart. 

Området är vidare rikt på våtmarker och sjöar varvid förekomsten av grodor och 

salamandrar är vanligt förekommande. Till detta kommer ett rikt fågelliv i den närliggande 

Viskans dalgång. Ett beslut att gå vidare med korridoren Bollebygd Syd skulle vara 

förödande oavsett vilken dragning inom korridoren som väljs och skapa ett obeboeligt 

område. Enligt föreningens uppfattning skulle detta innebära större skada än nytta då 

ytterligare transporter och troligen behov av stora parkeringsytor i anslutning till stationen 

uppförs. 

 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1494. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat intresseföreningens synpunkter avseende ekologiska 

värden i området vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 
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rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland annat en 

naturvärdesinventering genomförts inom samtliga korridorer. För delen genom 

Borås bedöms korridor Osdal/Borås C med stationsläge vid Osdal och med 

säckstation vid Borås C (B11A), trots negativa konsekvenser i området kring 

Viskans dalgång, vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den 

nya järnvägen. Alternativ Lusharpan med station på bibana (B4) rangordnas som 

nummer 2. 

Trafikverket kommer i nästa skede av planläggningsprocessen att samråda med 

berörda fastighetsägare om järnvägens exakta läge och utformning inom den 

föreslagna korridoren. 

 Grankärrsvägens Samfällighetsförening 

Korridorerna Tulebo och Landvetter Öst skulle innebära stor förödelse för Benareby och 

boende här skulle tvingas lämna hus och generationsgårdar för att ge plats åt en järnväg. 

Föreslagna korridorer skulle ge mycket stora konsekvenser med direkt förödelse av art-, 

natur- och kulturmiljöer, hög bullerpåverkan, utsläpp till vatten, stor landskapspåverkan 

och minskade möjligheter för djur och växter att förflytta sig. Särskilt drabbas ekosystem 

och biologisk mångfald.  

Socialt blir påverkan givetvis mycket stor då Benareby–Bolåsa samhälle helt skulle komma 

att slås sönder. Sammantaget strider förslagen mot ett flertal av de av riksdagen antagna 

miljömålen och den gemensamma strävan och inriktningen att nå ett hållbart samhälle. I 

handlingen beskrivs Benareby som småskalig bebyggelse vilket det inte är längre att räknas 

som då det till huvudsak består av åretruntboenden i ett växande samhälle. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:788. 

Trafikverkets kommentar: 

För synpunkter kring påverkan på sociala och ekologiska värden i Benareby–

Bolåsa se tidigare kommentarer under avsnitt 5.9.1. 

Trafikverkets mål för nya stambanor utgår från övergripande nationella miljömål 

och FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. I MKB framgår vilka 

miljökvalitetsmål som bedöms påverkas och på vilket sätt målen påverkas. 

 Hyltans samfällighetsförening 

Föreningen ifrågasätter föreslagna korridoren Tulebo och bedömer att den bör utgå i fortsatt 

utredning. En lokalisering intill väg 27/40 förordas för att minska negativ påverkan för både 

människa, djur och natur. Att bredda och bygga ut befintlig bangårdsväg skulle också vara 

ett lämpligare, miljövänligare och även kostnadseffektivare alternativ. 

En dragning av järnväg genom Tulebo korridoren skulle innebära stora ingrepp i miljön och 

skada oerhört värdefulla livsmiljöer för såväl människor som djur samt påverkan 

vattentäkten. Finnsjön är en vattentäkt och försörjer idag större delen av Mölnlycke, 

Landvetter och Härryda. Föreningen lyfter att flertal broar måste anläggas och att vackra 

såväl som välbesökta naturområden kring Benareby, Bolåsa och Buarås därmed kommer 
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förstöras. Hundratals småhus inkl. bondgårdar skulle med den tilltänkta korridoren Tulebo 

få hela sin omgivning och därmed även livsverk och investeringar förstörda med föreslagen 

bro över Gravsjön med troligt mittfäste på Bondön. Vid Gravsjön finns det såväl sällsynta 

som fridlysta djur. 

I samrådsdokumenten läggs stort fokus på att beskriva de värden som tillmäts de 

tätortsnära rekreationsområdena. Dock nämns ingenting om de rekreationsvärden som 

skapas i tyst och från buller ostörd natur. Ljudet från höghastighetstågen skulle ha en 

förödande påverkan för såväl människor som djur i området. Med den tilltänkta bron över 

Gravsjön skulle ljudet transporteras över vattnet.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1516, 

2020/119740:423 och 698. 

Trafikverkets kommentar: 

För synpunkter kring påverkan på sociala och ekologiska värden i Benareby, 

Bolåsa och Buarås se tidigare kommentarer under avsnitt 5.9.1. 

 Hyltans vägsamfällighet 

Styrelsen för Hyltans Vägsamfällighet, och dess invånare på Tjärnvägen, har granskat 

föreslagen korridor Tulebo samt korridor Landvetter öst och ifrågasätter starkt förslaget 

med en höghastighetstågbana genom Benareby. Detta skulle innebära att hela Benareby, i 

dess befintliga skick, skulle raderas.  

Föreningen framhåller kommunens kulturmiljö- och naturvårdsplan då det finns en mängd 

rödlistade växtarter och djur som omnämns i aktuellt område. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1093. 

Trafikverkets kommentar: 

För synpunkter kring påverkan på sociala och ekologiska värden i Benareby se 

tidigare kommentarer under avsnitt 5.9.1. 

 Nabbauddens väg- och stugförening 

Synpunkter lämnas rörande korridoren Bollebygd Syd/Olsfors genom Viared. Boende på 

Nabbagatan motsätter sig en järnväg nära Segloravägen som riskerar att förstöra den fina 

sjö, naturmiljö och att familjer ska behöva flytta/lämna området. Föreningen undrar hur 

Trafikverket kan överväga att gå rakt över hus och innanför strandskyddet som gäller vid 

Västersjön. Västersjön är en av flera sjöar i Bosjöns fiskevårdsområde där man planterat in 

gös i sjön och kalkning sker med jämna mellanrum. Kommunen önskar även bygga kanotled 

i sjön för rekreation. Vid Segloravägen finns det även uthyrning av fiskebåtar. På vintern 

används sjön för långfärdsskridskor samt vinter fiske.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1540. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende sociala och ekologiska 

värden i området vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland annat en 

naturvärdesinventering samt en social konsekvensanalys genomförts inom 

utvärderade korridorer. För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms 

korridor Bollebygd Syd, trots negativa konsekvenser för boende- och naturmiljö 

norr om Västersjön och Kvarnsjön, vara det sammantaget bästa alternativet för 

lokalisering av den nya järnvägen. 

Trafikverket kommer i nästa skede av planläggningsprocessen att samråda med 

berörda fastighetsägare och vägföreningar om järnvägens exakta läge och 

utformning inom den föreslagna korridoren.  

 Näsets vägförening 

Näsets vägförening och dess samtliga medlemmar anser att korridorerna Landvetter Öst och 

Tulebo ska beslutas som icke genomförbara och istället undersöka andra alternativ för den 

nya järnvägen. Föreslagna korridorer skulle direkt leda till förstörelse av art-, natur- och 

kulturmiljöer, hög bullerpåverkan, utsläpp till vatten, stor landskapspåverkan och minskade 

möjligheter för djur och växter att förflytta sig. Särskilt drabbas ekosystem och biologisk 

mångfald. Socialt blir även påverkan mycket stor då Benareby - Bolås samhälle helt skulle 

komma att slås sönder. Sammantaget strider förslagen mot ett flertal av de av riksdagen 

antagna miljömålen och den gemensamma strävan och inriktningen att nå ett hållbart 

samhälle. 

Näsets vägförening vill med denna skrivelse tydliggöra att Trafikverkets påstående om att 

inga känsliga eller hävdade miljöer skulle beröras är både felaktigt och djupt upprörande. 

Föreningen anser att den gjorda utredningen är bristfällig utan känsla och respekt för 

Benarebys unika karaktär och konstaterar att bristanalys inte har presenterats.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:699. 

Trafikverkets kommentar: 

För synpunkter kring påverkan på sociala och ekologiska värden i Benareby–

Bolåsa se tidigare kommentarer under avsnitt 5.9.1. 

Trafikverkets mål för nya stambanor utgår från övergripande nationella miljömål 

och FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. 

 Nässlehults samfällighetsförening 

Nässlehults vägförening är orolig för konsekvenserna av korridorerna Bollebygd Nord och 

Olsfors. Dessa korridorer har en sträckning kring Bollebygds tätort som tillsammans med 

väg 27/40 ramar in Bollebygd mellan två barriärer vilka förhindrar framtida utveckling av 

samhället. Bollebygd riskerar att bli en pendlarort där man endast sover. Föreslagen 

sträckning skulle även innebära sociala, kulturhistoriska, folkhälsomässiga, organisatoriska 

136



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 131 (298) 

och ekonomiska påfrestningar för boende, näringsverksamheter och samhällsviktiga 

funktioner. 

Sträckningen innehåller fler både tunnlar och broar än alternativa sträckningar runt 

Bollebygd. Detta utgör en risk för fördröjning av räddningsfordon i händelse av olycka och 

som försvårar evakuering vid ett eventuellt driftstopp i jämförelse med en dragning 

längsmed väg 27/40. Där sträckningen passerar Nolåns dalgång passerar den Bollebygds 

grundvattentäkt Backa. Enligt förslaget planeras både tunnelbygge och brobygge i närheten 

som skulle kunna hota dricksvattentillgången för orten. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:427. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående korridorerna Bollebygd 

Nord och Olsfors vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland annat en 

naturvärdesinventering, en kulturarvsanalys samt en social konsekvensanalys 

genomförts inom utvärderade korridorer. För delsträcka Landvetter flygplats–

Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa alternativet för 

lokalisering av den nya järnvägen. 

 Råbergets vägförening 

Föreningen anser att alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Östra är olämpliga. 

Farhågor gällande vattentäkten för Härryda kommun lyfts fram. Förslagen strider mot EU:s 

vattendirektiv, som ger långtgående riktlinjer för hur vattenförsörjningen ska säkras i 

framtiden. Då det inte finns någon långsiktig vattenförsörjning säkrad om något händer i 

Finnsjön, bör all exploatering i närheten begränsas i mesta möjliga mån. Mölnlycke 

korridoren skär rakt igenom en sankmark och två stora bäckar som är tillflöde till Finnsjön, 

vilket både begränsar flödet, och kan medföra att en ökad mängd föroreningar följer med 

ner till Finnsjön från banvallen. Banvallen måste dessutom hållas fri från växtlighet, vilket 

effektivast görs med kemikalier. Vilket absolut inte får ske i ett vattenskyddsområde. Även 

Tulebo korridoren går genom Finnsjöns vattenskyddsområde, vilket gör även det direkt 

olämpligt. 

Stråken genom Finnsjöområdet påverkar friluftslivet i området negativt, som idag omfattar 

vandringsstråk, elljusspår, cykelspår och badplatser. Detta område är vidsträckt, och ett av 

de få områdena i Göteborgsregionen som fortfarande är ganska opåverkat av 

bullerstörningar. Området är av stort värde, inte bara för Mölnlycke, utan för hela 

Göteborgsområdet, eftersom det är lättillgängligt och relativt orört. En sträckning genom 

Benarebyområdet skulle också förstöra oersättliga natur- och kulturvärden av största vikt 

för Mölnlycke med omnejd. 

Föreningen lyfter fram att en etappvis utbyggnad av befintliga Kust till kustbanan till 

dubbelspår, åtminstone mellan Göteborg och Borås, för att öka kapaciteten. Eller en 

samförläggning av nya järnvägen parallellt med väg 27/40, då befintlig infrastruktur kan 

utnyttjas vid anläggandet. 
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Föreningen lyfter fram att det finns bristande underhåll av det befintliga järnvägsnätet och 

dyrare underhåll för en höghastighetsbana inte kommer att avsättas. Vilket kommer att 

innebära att det finnas två parallella järnvägsnät med samma standard, utan några 

betydande tidsvinster för resenärerna. Eftersom det befintliga järnvägsnätet fortfarande 

måste underhållas och dessutom rustas upp rejält för att kunna underhålla och utöka 

godstrafiken, krymper det ekonomiska utrymmet för en satsning på höghastighetståg. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:922. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående de korridorer som 

passerar norr eller söder om Finnsjön vid bedömning av de studerade alternativen. 

Korridor Mölnlycke innebär att järnvägen kommer att gå i bergtunnel norr om 

Finnsjön, vilket inte bedöms påverka friluftslivet och bullernivåerna i området 

samt ha en begränsad påverkan på Finnsjöns vattentäkt. De delar av korridoren 

där anläggningen ligger i markplan berör Finnsjöns vattenskyddsområde perifert 

och möjlighet finns att inom korridoren helt undvika sjöns avrinningsområde. 

Eventuell effekt på avvattningen mot Finnsjön under driftskedet kan ske i 

korridorens sydliga del men bedöms som försumbar.   

För synpunkter kring påverkan på sociala och ekologiska värden i Benareby–

Bolåsa se tidigare kommentarer under avsnitt 5.9.1. 

 

En utbyggnad av Kust till kustbanan till dubbelspår bedöms inte vara ett tänkbart 

alternativ på grund av att restidsmålet för den nya stambanan inte kan uppnås. 

 Solhallsgatans Vägsamfällighet 

Föreningen lämnar synpunkter på korridoren Bollebygd syd genom stationsläge B11. 

Pickesjöområdet är ett populärt rekreationsområde. Området har även ett rikt djurliv och är 

rikt på våtmarker och sjöar. Ett beslut att välja korridoren Bollebygd Syd skulle vara 

förödande oavsett vilken dragning inom korridoren som väljs skulle område därmed bli 

obeboeligt. Detta skulle i sin tur skapa många personliga tragedier både bland barn och 

vuxna. Detta ställt mot den bakgrund att, den föreslagna korridoren och stationsläget inte 

fyller de krav som Borås Stad ställer på en centralt belägen station. I Viskans dalgång finns 

ett mycket rikt och varierat fågelliv som skulle totalt utplånas. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1314. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende sociala och ekologiska 

värden i området vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland annat en 

naturvärdesinventering, en kulturarvsanalys samt en social konsekvensanalys 

genomförts inom utvärderade korridorer. Korridor Bollebygd Syd och stationsläge 

Osdal med säckstation vid Borås C (B11A) bedöms, trots negativa konsekvenser för 
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boende- och naturmiljö i området kring Pickesjön och Viskans dalgång, vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. Korridor 

Lusharpan med stationsläge på bibana (B4) rangordnas som nummer 2. 

Trafikverket kommer i nästa skede av planläggningsprocessen att samråda med 

berörda fastighetsägare och vägföreningar om järnvägens exakta läge och 

utformning inom den föreslagna korridoren. 

 Sundshults vägförening 

I hela Sundshult och i Klippans Naturreservat samt närliggande områden bedrivs ett rikt 

friluftsliv. Människor från hela Göteborgsregionen använde under hela året de olika 

motionsspåren för löpning, promenader, cykling, skidåkning och ridning. Skidklubben har 

nyligen rustat upp spåren för att säkra snötillgången hela vintersäsongen.  

Klippans Naturreservat, som också är ett Natura 2000-område, är omgärdat av vägar och då 

särskilt av väg 27/40 på ena sidan. Om en höghastighetsjärnväg dras utmed andra sidan av 

detta naturområde betyder det att Klippans Naturreservat kommer att omgärdas och 

isoleras från näraliggande naturområden. Fåglar kan inte heller kommunicera med varandra 

över den ljudbarriär som en järnväg innebär, vilket hindrar den biologiska mångfalden. 

Utrotningshotade och rödlistade arter finns bekräftat i området vid Klippans naturreservat. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1013, 1051, 

2020/119740:40 och 629. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående påverkan på 

friluftsområdet och Klippans naturreservat vid bedömning av de studerade 

alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och 

förslag till rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland 

annat en naturvärdesinventering samt en social konsekvensanalys genomförts 

inom utvärderade korridorer. För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms 

korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av 

den nya järnvägen. 

 Tränningstorps Vägsamfällighet 

Föreningen invänder mot station B11 Osdal med dragning Bollebygd Syd då den kommer att 

förstöra ett attraktivt bostadsområde. Det kommer att inskränka möjligheterna för Borås 

Stad att expandera söderut och hindra utbyggnaden av Regementsstaden. Även 

Pickesjöområdet är ett populärt rekreationsområde som används av många Boråsare, och 

därför bör lämnas orört. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1716. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende sociala värden i 

området vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen 

redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. 
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Som grund för bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering samt en 

social konsekvensanalys genomförts inom utvärderade korridorer. Korridor 

Bollebygd Syd och stationsläge Osdal med säckstation vid Borås C (B11A) bedöms, 

trots negativa konsekvenser för boende- och rekreationsområdet, vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. Korridor 

Lusharpan med stationsläge på bibana (B4) rangordnas som nummer 2. 

Trafikverket kommer i nästa skede av planläggningsprocessen att samråda med 

berörda fastighetsägare och vägföreningar om järnvägens exakta läge och 

utformning inom den föreslagna korridoren. 

 Åbydalens samfällighetsförening 

Föreningen anser inte att korridoren Landvetter Öst är lämplig att gå vidare med i 

lokaliseringsutredningen. Föreningen lyfter fram fridlysta djur och växtlighet, vattentäkten, 

historiska värden och respekt för människors val, välmående, ekonomi samt äganderätt och 

längtan att få bo i sitt förvärvade paradis utan större påverkan. Föreningen förordar att i den 

nya järnvägen i möjligaste mån följer väg 27/40. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:691. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående korridor Landvetter 

Öst vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen 

redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. 

Som grund för bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering samt en 

social konsekvensanalys genomförts inom utvärderade korridorer. För delsträcka 

Almedal-Landvetter flygplats bedöms korridor Mölnlycke vara det sammantaget 

bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. Korridor Tulebo 

rangordnas som nummer 2. 

 Mölndals Naturskyddsförening  

Då stora naturvärden hotas och människor, djur, marker, skog och verksamheter kommer 

att påverkas mycket negativt, anser naturskyddsföreningen att en så stor del av järnvägen 

som möjligt ska gå i tunnel. Av de tre presenterade korridoralternativen är Raka vägen det 

alternativ som förordas.  

Föreningen undrar hur projektet motiveras samt hur positiva effekter kontra negativa 

effekter tydligare redovisas och bedömas i utredningen. De anser även att byggprocessen 

och verksamheten under anläggningsskedet kommer att generera en stor negativ miljö- och 

klimatpåverkan. Det är därför angeläget att utredningar tas fram och redovisas. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:632. 

Trafikverkets kommentar: 

Projektmål samt utvärdering och avgränsning av korridor- och stationsalternativ 

kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. Efter samrådet hösten 

2020 har ytterligare fördjupade utredningar utgjort grund för en jämförande 
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utvärdering av de kvarvarande alternativen. De är med stöd av dessa fördjupade 

utredningar som miljökonsekvenserna för de kvarvarande alternativen bedömts. 

Naturmiljö ingår i utvärderingen av kvarvarande alternativ. i 

lokaliseringsutredningen och MKB:n I lokaliseringsutredningen redovisas en 

sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Som grund 

för bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering samt en social 

konsekvensanalys genomförts inom utvärderade korridorer. För delsträcka 

Almedal-Landvetter flygplats bedöms korridor Mölnlycke vara det sammantaget 

bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. Korridor Tulebo 

rangordnas som nummer 2. 

Motiven till projektet tillsammans med konsekvenserna av projektet hanteras i 

måluppfyllelse och hållbarhetsbedömningen. I MKB ingår både en beskrivning av 

byggskedet och driftskedet och dess påverkan. Se även Trafikverkets kommentar 

på länsstyrelsens yttrande i avsnitt 5.4 

 

Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Dagens 

pendling med buss och bil skapar trängsel både på trafikleder och i tätorterna och 

den enkelspåriga järnvägen räcker inte till. Med dubbelspår, som byggs för 250 

kilometer i timmen, kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras 

och antalet tåg öka rejält. Bättre kommunikationer som gör det lättare att ta sig till 

jobb och studier skapar förutsättningar för regional utveckling. Den nya järnvägen 

ger oss också möjlighet till ett mer hållbart och energieffektivt resande. 

Tillsammans med Västlänken, en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg, 

innebär den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås att fler kommer kunna resa 

snabbare, enklare och med färre byten. 

En station vid Landvetter flygplats kommer göra det möjligt att ta sig till och från 

flygplatsen med tåg från olika destinationer i Västsverige. 

 Naturskyddsföreningen i Borås  

Naturskyddsföreningen anser att samtliga förslag med sträckning helt eller delvis norr om 

väg 27/40 inte bör komma till stånd. Sträckningsalternativet Bollebygd Syd tror föreningen 

är det alternativ som ger minst påverkan på natur och djur.  

Föreningen har yttrat sig om föreslagna stationslägen i Borås:  

B1 Borås C, bör från rastplats Boråstorpet gå i tunnel till stationsläget. För att inte skapa 

ytterligare barriäreffekt för det rörliga frilufts- och djurlivet samt inte kollidera med andra 

satsningar i området.  

B2 Knalleland, en station på bro inom aktuellt område kommer bland annat att ge en 

ljudbild som kommer att vara störande för ett stort område och påverka fåglarnas 

sträckning genom Viskadalen.  

B4 Lusharpan station på bibana, järnvägen ovan jord vid Pickesjön kommer kraftigt negativt 

påverka det rörliga friluftslivet. Ett stationsläge på bro kommer störa landskapsbilden i 

aktuellt område. Huvudbanan på bro över Viskan kommer troligen tillsammans med 
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befintlig bro för väg 27/40 kraftigt störa fåglarnas sträckning genom Viskadalen. Även 

befintligt ridhus kommer att påverkas negativt.  

B11 Osdal med säckstation vid Borås C. Framtida sträckning av huvudbanan på bro över 

Viskan kommer troligen tillsammans med befintlig bro för väg 27/40 kraftigt störa fåglarnas 

sträckning genom Viskadalen. Även befintligt ridhus kommer att påverkas negativt.   

Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att etablera viltpassager för att minimera 

störningar för det rörliga djurlivet. Val av placering av viltpassagerna bör göras tillsammans 

med exempelvis jägarna och andra som har kunskap om djurens vandringsleder. 

Beträffande påverkan på enskilda arter, såväl fauna som flora, bör observationer redovisade 

i Artportalen och andra källor beaktas. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1193. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har utvärderat aktuella alternativ i lokaliseringsutredning och MKB. 

Utifrån detta är Trafikverkets förslag till lokalisering alternativ Mölnlycke (M1 och 

L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). På den västra delsträckan 

rangordnas alternativ Tulebo som nummer 2 och på den östra delsträckan 

rangordnas alternativ Lusharpan (B4) som nummer 2. Motiv till Trafikverkets val 

framgår av utredningarna. 

Barriäreffekterna hanteras i MKB under olika miljöaspekter, såsom naturmiljö, 

rekreation- och friluftsliv, kulturmiljö. I PM Social konsekvensanalys görs en 

bedömning av påverkan på sociala värden, samband och förhållanden i 

utredningsområdet. 

I MKB hanteras frågan om buller i känsliga miljöer såsom boendemiljö, 

rekreations- och friluftsområden samt känsliga naturområden. Fördjupad 

bullerutredning kommer krävas i kommande skede för att klargöra 

åtgärdsbehoven. 

Viltpassager hanteras översiktligt i MKB. 

Artdata från artportalen ingår i framtagen naturvärdesinventering. Uppgifter har 

också inhämtats från bland annat utvalda lokala rapportmottagare inom BirdLife 

Sverige. Uppgifter om arter har legat till grund för bedömningen av de olika 

korridorernas konsekvenser på naturmiljön. Viskadalens roll som sträckled för 

många fågelarter har studerats.  

 Naturskyddsföreningen i Göteborg  

Föreningen lyfter fram att de saknar underlag om kommunala naturvårdsprogram och valt 

att använda dem i sitt yttrande av korridor. Föreningen anser att det mest passande av 

alternativen är Raka vägen mellan Göteborg och Landvetter, för att sedan koppla på 

alternativet Bollebygd Syd till Borås med ett centralt stationsläge. Valen grundar sig främst i 

att dra järnvägen så nära befintlig infrastruktur som möjligt för att undvika orörd 
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naturmark med sina höga naturvärden. Därför förordas att järnvägen går så nära väg 27/40 

som möjligt.  

Naturskyddsföreningen framför att “Raka vägen" kommer dras något genom "Rådasjöns 

naturreservat" och “Yxsjöns naturreservat". Därför är det nödvändigt att järnvägen dras som 

tunnel för att minimera påverkan på dessa områden. 

Föreningen föreslår gröna passager på ett flertal platser för att möta djurens behov att korsa 

järnvägen utan att komma nära människor. Föreningen framför att Dalgångarna är särskilt 

viktiga att beakta med sina större vattendrag, ekologiska samband, betydande 

grundvattenmagasin och värdefulla odlingslandskap. Möjliga föroreningar vid byggskedet 

som kan påverka vattenområden inom dalgångarna behöver beskrivas.  

Bullernivån kommer vara en konstant variabel under stambanans livstid och behöver därför 

utredas grundligt. 

Ställningstagande till ett investeringsprojekt som detta är komplicerat då byggprocessen för 

med sig en större mängd koldioxidutsläpp i en tid präglad av klimatkris. Samtidigt som 

föreningen står bakom satsningar för mer kollektivtrafik behöver stambanan mellan 

Göteborg och Borås planeras med ambitionen att i största möjliga mån hålla nere 

miljöpåverkan. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:957. 

Trafikverkets kommentar: 

I ett första steg har ett flertal olika alternativ utvärderats utifrån 

hållbarhetsbedömningar där alternativens möjlighet att uppnå målen inom social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet utgjorde underlag för bortval av alternativ. I 

ett andra steg har miljöbedömningen, som regleras i miljöbalken och utgör ett 

viktigt beslutsunderlag vid val av alternativ, varit en av sex bedömningsgrunder 

som samtliga utgjort underlag för utvärdering och rangordning av kvarvarande 

alternativ. Konsekvenserna av kvarvarande alternativ bedöms i 

lokaliseringsutredningen och MKB. Trafikverket förordar att gå vidare med 

korridoren Bollebygd Syd vilket innebär att järnvägen bitvis kan placeras i 

anslutning till väg 27/40.  

Gröna passager, föroreningar och buller hanteras i MKB. Även dalgångarnas 

betydelse för ekologiska samband, grundvatten och odlingslandskap ingår i MKB. 

Naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar för 

specifika platser har genomförts och ingår som underlag till MKB. Alla aktuella 

områden ur kommunernas naturvårdsplaner omfattas av 

naturvärdesinventeringen. 

För infrastrukturen ställer Trafikverket upphandlingskrav på leverantörer i 

investerings- och underhållsprojekt om att minska anläggningens klimatpåverkan. 

Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och 

framtida underhåll. Det långsiktiga målet är att infrastrukturen ska vara 

klimatneutral senast 2045. För att det långsiktiga målet ska kunna nås så gäller för 
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projekt Göteborg–Borås att de delar som färdigställs efter år 2030 ska uppnå 

minst 50 procents reduktion av växthusgasutsläpp (jämfört med 2015) och för 

delar som färdigställs efter 2035 ska reduktionen vara minst 80 procent. För att 

reducera utsläppen från anläggningen krävs optimering av bland annat det som är 

kopplat till byggnadsverk och masshantering, ökad materialeffektivitet, alternativa 

material samt aktiva produktval för stål, asfalt, betong och armering. För att nå 80 

procents reduktion eller mer krävs mer eller mindre transformativa åtgärder som 

innebär stora omställningar av stål- och cementindustrins tillverkningsprocesser 

samt en övergång till biobränslen och elektrifiering av tunga transporter och 

arbetsmaskiner. Arbetet som gjorts hittills har genomförts med den noggrannhet 

som krävs för att kunna ta ställning till val av lokaliseringsalternativ. Miljöfrågor 

kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet med framtagande av 

järnvägsplan. Detta beskrivs i MKB kapitel 12.  

 Naturskyddsföreningen i Härryda  

Naturskyddsföreningen i Härryda har tillsammans med Göteborgs Ornitologiska förening 

tidigare yttrat sig (2020-05-07). I de delar som synpunkter från tidigare yttrande inte 

beaktats så kvarstår dessa.  

Korridorer och stationsläge  

Föreningarna framför att en dragning längs väg 27/40 är det bästa alternativet ur miljö- och 

ekonomiska aspekter. Av korridoralternativen mellan Landvetter flygplats och Göteborg 

förordas Raka vägen som går norr om Yxsjön i tunnel från Björrödsområdet till 

Mölndal/Göteborg. Ett alternativ är dragningen norr om Yxsjön i kombination med korridor 

Mölnlycke, förutsatt att byggnation sker i tunnel. Föreningarna är starkt emot korridorerna 

Landvetter Öst och Tulebo. 

Korridorerna Raka vägen och Mölnlycke har en gemensam sträckning norr om Yxsjön. 

Området här ingår också i Yxsjöområdet och har mycket höga naturvärden och förekomst av 

skyddade arter. I området norr om Yxsjön för det nuvarande förslaget finns en tunnel 

inritad för en stor del av passagen, vilket bedöms som bra. Tunnelmynningen bör dock 

flyttas österut, närmare Björrödsvägen, för att undvika höga naturvärden. Sydväst om Stora 

Ristjärn finns ett område med nyckelbiotopskaraktär med flera rödlistade svampar och 

mossor. Föreningen förordar att tunnelmynningen flyttas österut. En tunnel hela vägen från 

Landvetter flygplats in till Göteborg/Mölndal vore att föredra. Byggs järnvägen i markplan 

krävs dock en ännu nordligare dragning för att undvika de höga naturvärdena. Korridoren 

bör därför utökas mot norr.  

Föreningarna lyfter fram att felaktiga bedömningar har skett för korridorerna Tulebo och 

Landvetter Öst rörande påverkan på naturvärden. Inom och i anslutning till dessa båda 

korridorerna förekommer ett stort antal skyddade och/eller rödlistade arter och värdefulla 

naturmiljöer. I området finns även två planerade naturreservat, Yxsjön söder och Hårssjön-

Rambo mosse. Föreningen redogör för naturvärden i detalj för områdena Yxsjöområdet – 

Benareby, Finnsjöområdet och Hårssjön-Tulebo.  

Korridor Hindås ger mycket stor miljöpåverkan på landskap, natur och hotade arter och 

passerar dessutom nära Klippans och Risbohult naturreservat som båda är Natura 2000-

områden. Även korridor Bollebygd Nord passerar nära Klippans naturreservat. 
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Korridorerna Rävlanda Syd och Rävlanda Nord ger också mycket stor miljöpåverkan på 

landskap, natur och hotade arter och passerar dessutom vid den mycket känsliga miljön vid 

Storån och Rävlanda. 

Föreningarna vill även framföra att områdena kring Finnsjön och Yxsjön är betydelsefulla 

för friluftslivet. 

Naturvärdesinventeringen  

Det lyfts fram omfattande brister i underlaget och i bedömningar, särskilt gällande befintliga 

miljöförutsättningar och miljövärden. Här lyfts de kommunala naturvårdsprogram fram 

som ett exempel. Vilket bedöms ha lätt till att bedömningar av de olika korridorernas 

miljöpåverkan i flera fall blivit felaktiga. Föreningarna pekar på att det begränsade val av 

inventeringsyta i naturvärdesinventeringen lätt kan bli missvisande för 

naturvärdesbedömningen. Detta eftersom många naturområden med höga naturvärden 

inom korridorytorna fortsätter utanför korridorerna. Föreningarna är undrande till varför 

kontakt kring artförekomster och naturvärden inte gjorts. Naturskyddsföreningen vill 

påpeka att information från miljöföreningar kring exempelvis naturvärdesarter ska beaktas 

och eftersökas i samband med naturvärdesinventeringar enligt använd SIS-standard. 

Föreningarna menar att Yxsjöområdet anses vara ett Natura 2000-område som ska ingå i 

EU:s nätverk av skyddade områden. Detta då området innehåller utpekade arter och en stor 

areal med EU-naturtyper. Särskilt intressant är förekomsten av starkt hotad naturtyp. 

Föreningen pekar särskilt på att Trafikverket som myndighet är skyldig att i beslut och i 

projekt följa EU:s miljölagstiftning och naturvårdsdirektiv.  

Samrådsprocessen 

Föreningen anser att samråden måste ges längre tid med allmänna fysiska möten för att 

möjlighet ska finnas att påverka. Med hänsyn till pågående pandemi har inga fysiska möten 

genomförts och ingen möjlighet till förlängd remisstid har getts vilket lett till en påskyndad 

och forcerad samrådsprocess utan transparens. Föreningen lyfter att de har ytterligare 

uppgifter att redovisa men anser att samrådet inte givit förutsättningar att dela dessa. Något 

som innebär att det skulle behövas ett ”omtag” i projektet med bedömningar utifrån nytt och 

bättre utredningsunderlag. Naturskyddsföreningen önskar åter hänvisa till den kritik som 

Riksrevisionen år 2019 gjorde i sin granskning av det aktuella projektet. 

Påverkan på miljön 

Byggnation av en ny järnväg ger en omfattande påverkan på områden där järnvägen går på 

ytan och inte i tunnel. Även byggnation i tunnlar kan ge miljöeffekter i form av påverkan på 

grundvatten och stomljud.  

Det tar troligen minst 30–40 år eller ännu längre tid innan resandet med det nya tåget 

kompenserat utsläppen som byggnationen orsakar. Sett ur miljö- och klimatsynpunkt bör 

samhällsresurserna i första hand användas på infrastrukturprojekt som innebär minskande 

koldioxidutsläppen inom de närmaste 10–20 åren. En utveckling och effektivisering bör 

därför ske av den regionala kollektivtrafiken och den regionala fordonstrafiken.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1004. 
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Trafikverkets kommentar:  

Avseende Korridorer och stationsläge har konsekvenserna av olika alternativ 

hanteras i lokaliseringsutredning och MKB. Alternativ Tulebo kvarstår som möjligt 

alternativ och rangordnas som nummer 2. Landvetter Öst och Raka vägen ingår 

inte bland de rangordnade alternativen. I området norr om Yxsjön är korridoren 

justerad för att ge större möjlighet att undvika de högsta naturvärdena.  

I ett första steg har ett flertal olika alternativ utvärderats utifrån 

hållbarhetsbedömningar där alternativens möjlighet att uppnå målen inom social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet utgjorde underlag för bortval av alternativ. I 

ett andra steg har miljöbedömningen varit en av sex bedömningsgrunder som 

samtliga utgjort underlag för utvärdering och rangordning av kvarvarande 

alternativ. Konsekvenserna av kvarvarande alternativ bedöms i 

lokaliseringsutredningen och MKB. Metoden beskrivs ytterligare under 

Trafikverkets kommentar till yttrande från länsstyrelsen, se avsitt 5.4. 

Trafikverkets förslag till lokalisering är alternativ Mölnlycke (M1 och L1) – 

Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). På den västra delsträckan rangordnas 

alternativ Tulebo som nummer 2 och på den östra delsträckan rangordnas 

alternativ Lusharpan (B4) som nummer 2. Motiv till Trafikverkets val framgår av 

utredningarna. 

För sträckan Landvetter flygplats – Borås innebär förslaget att järnvägen bitvis 

kan placeras i anslutning till väg 27/40. 

Avseende naturvärdesinventeringen har berörda naturskyddsföreningar och 

ornitologiska föreningar erbjudits ett (digitalt) möte i samband med samråd 

hösten 2020 där Trafikverket beskrev samrådsmaterialet och föreningarna hade 

möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Härryda naturskyddsförening 

har även ställt frågor till Trafikverket under våren 2021. Samtal har hållits mellan 

företrädare för föreningen, Trafikverket och konsultens naturmiljöansvarig med 

anledning av föreningens frågor främst kring hanteringen av artskyddade arter och 

hanteringen av dessa i projektet. 

Naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar för 

specifika platser har genomförts och ingår som underlag till MKB. En sådan 

delutredning är “Natura 2000-naturtyper i Klippan. Alla aktuella områden ur 

kommunernas naturvårdsplaner omfattas av naturvärdesinventeringen. 

Hänvisade rapporter och underlag har beaktats och tillräckligt underlag för 

utvärdering ingår i den Naturvärdesinventering och de delutredningar som 

genomförts. Kända förekomster av skyddade arter har särskilt analyserats och 

bidrar både till utformning och konsekvensbedömningar av korridorer. Ett 

tydliggörande kring metodiken i naturvärdesinventeringen har gjorts i MKB. För 

objekt inom naturvärdesinventeringen som noterats i en korridor har hela objektet 

redovisats även om det sträcker sig utanför korridoren. Inför samrådet våren 2021 

har även underlag kring ekologiska samband tagits fram. 

Korridoren är justerad vid Yxsjön för att undvika de högsta naturvärdena och 

möjliggöra en passage norr om naturreservatet. Inom Yxsjöns naturreservat 
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återstår endast järnväg i markplan i den fortsatta utredningen, men då i den 

undantagna korridoren från tidigare utredning, Mölnlycke-Bollebygd. 

Trafikverket delar inte föreningens uppfattning att avsaknad av färdigställd 

rapport för naturvärdesinventering till samrådet hösten 2020 gett upphov till 

felaktiga bedömningar avseende korridorernas miljöpåverkan. Processen för att 

identifiera tänkbara lokaliseringsalternativ har utgått från ändamål, projektmål 

samt styrande förutsättningar för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. 

Utvärdering och avgränsning av identifierade korridor- och stationsalternativen 

har skett stegvis. Metoden med stegvis avgränsning av alternativ innebär att 

kunskapen om tänkbara stations- och korridoralternativ successivt fördjupats i 

takt med att alternativ avgränsats bort. I det inledande avgränsningsarbetet har 

effekt- och miljöbedömning samt konsekvensanalyser gjorts på en översiktlig nivå. 

Efter den första avgränsningen har en fördjupad analys av de kvarvarande 

alternativen genomförts inför ett andra avgränsningsarbete. Resultaten av dessa 

båda avgränsningssteg har utgjort underlag för det samråd som genomfördes 

under hösten 2020. Efter samrådet hösten 2020 har ytterligare fördjupade 

utredningar utgjort grund för en jämförande utvärdering av de kvarvarande 

alternativen. De är med stöd av dessa fördjupade utredningar som 

miljökonsekvenserna för de kvarvarande alternativen bedömts.  

Att verka för att Yxsjöområdet borde ingå i Eus nätverk av Natura 2000-områden 

ingår inte i Trafikverkets roll. Konsekvensbedömningen för området har utgått 

från områdets naturvärden och arter oavsett områdets status i Eus nätverk. 

Angående att projektet tillåtlighetsprövas innebär inga extra krav på samråden. 

Det förändrar inte behovet av tillräckligt underlag, möjlighet att påverka, insyn, 

transparens, delaktighet och liknande. Omfattning och samrådstid förändras inte 

heller. Förfarandet i dessa delar är desamma som de skulle ha varit om projektet 

inte skulle tillåtlighetsprövas. I detta skede av processen finns inga krav på att 

hålla fysiska samrådsmöten. Samråden är inte forcerad som påstås utan ges 

tillräckligt med utrymme och tid såsom processen kräver och samrådstiden är 

redan är väl tilltagen.  

Angående riksrevisionens kritik från 2019 se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

4.10.3. 

Avseende påverkan på miljön så ingår en beskrivning av stomljud och grundvatten 

i MKB. Klimatkalkyl och sammantagen bedömning av växthusgasutsläpp har 

tagits fram på systemnivå. 

 Göteborgs ornitologiska förening  

Göteborgs ornitologiska förening (GOF) övergripande budskap är att anlägga järnvägen i 

anslutning till annan exploaterad mark eller kommunikationsstråk för att undvika 

habitatförluster och minimera barriäreffekter och fragmentering av naturlandskapet. GOF 

anser också att projektet ska minimera påverkan på kända naturvärden och artförekomster 

inom exploateringsområdet. Att bromsa förlusten av biologisk mångfald tillsammans med 

att minska klimatförändringarna är vår tids största utmaningar.  

147



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 142 (298) 

GOF förordar alternativet Raka vägen, under förutsättning att en nordligare dragning utreds 

vid dragning ovan mark alternativt en östligare placering av tunnelmynningen utreds i 

närheten av Björröd. Delar av sträckningen riskerar att komma i konflikt med område med 

högsta naturvärde samt flera arter med hög skyddsstatus. 

GOF förordar alternativ Bollebygd Syd. Att korridoren sammanfaller med väg 27/40 gör 

även att kraftiga barriäreffekter för djur och natur undviks. Korridoren står dock i konflikt 

med några våtmarkskomplex och ett antal sumpskogar, vilket bör utredas mer noggrant. I 

övrigt hänvisar GOF också till remissvaret från Västergötlands ornitologiska förening 

(VGOF). 

GOF anser att korridoren Mölnlycke är ett sämre alternativ för samhällsekonomi såväl som 

resurs- och klimatskäl då det bedöms medföra högre kostnad beroende på längre sträckning 

jämfört med alternativet Raka spåret. För korridorerna Tulebo och Landvetter Öst anser 

GOF att dessa alternativ är de sämsta då ytlig dragning sker i konflikt med värdefull natur 

och områden med stora kultur- och landskapsekologiska värden. Dessa områden kommer 

att påverkas negativt genom habitatförlust, fragmentering och ytterligare barriäreffekter. 

GOF delar inte Trafikverkets bedömning att alternativet Tulebo utgör det bästa alternativet 

kring ekosystemtjänster. Alternativet skär genom såväl opåverkat naturlandskap som 

områden med höga kulturvärden och landskapsekologiska värden. Skärning ovan mark är 

också klart längst i detta alternativ, vilket leder till stora habitatförluster samt 

barriäreffekter i ett landskap som saknar detta. 

Korridorerna Bollebygd Norra, Hindås och Hestra är mycket illa valda korridorer då dessa 

kommer i konflikt med ett stort antal våtmarkskomplex med högt eller mycket högt 

naturvärde. Dessutom utgör denna region mycket goda biotoper. Nybildade naturreservatet 

Pålsbo kommer i konflikt med korridor Hindås. 

GOF vill även påtala att det finns brister i underlagsmaterialet kring bedömningen av de 

olika förslagen på korridorer. Bland annat saknas bedömningarna i de kommunala 

naturvårdsprogrammen för Härryda, Bollebygd och Borås, resultat från 

våtmarksinventeringen, sumpskogar med mera. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:689. 

Trafikverkets kommentar: 

Konsekvenserna av olika alternativ hanteras i lokaliseringsutredningen och i MKB 

inför samrådet våren 2021. Trafikverkets förslag är att gå vidare med korridoren 

Bollebygd Syd, vilken bitvis kan samordnas med väg 27/40. Det innebär att de 

nordliga korridorerna inte har rangordnats. 

I ett första steg har ett flertal olika alternativ utvärderats utifrån 

hållbarhetsbedömningar där alternativens möjlighet att uppnå målen inom social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet utgjorde underlag för bortval av alternativ. 

Efter samrådet hösten 2020 har ytterligare fördjupade utredningar utgjort grund 

för en jämförande utvärdering av de kvarvarande alternativen. De är med stöd av 

dessa fördjupade utredningar som miljökonsekvenserna för de kvarvarande 

alternativen bedömts. Inom ramen för dessa fördjupade utredningar har även 
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påverkan på ekosystemtjänster utvärderats i MKB. I utvärderingen bedöms 

påverkan på reglerande ekosystemtjänster vid Tulebo som stor. 

Inför samrådet våren 2021 har miljöbedömningen, som regleras i miljöbalken och 

utgör ett viktigt beslutsunderlag vid val av alternativ, varit en av sex 

bedömningsgrunder som samtliga utgjort underlag för utvärdering och 

rangordning av alternativ. 

En naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar 

för specifika platser har genomförts och ingår som underlag till MKB. Alla aktuella 

områden ur kommunernas naturvårdsplaner omfattas av 

naturvärdesinventeringen. Hänvisade underlag har beaktats och tillräckligt 

underlag för utvärdering ingår i den naturvärdesinventering som genomförts 

enligt standard (SS 199000:2014). 

 Västergötlands Ornitologiska Förening (VGOF) 

VGOF:s övergripande hållning är att sträva efter att bygga på redan exploaterad mark. Att 

exploatera orörd natur finner föreningen djupt oetiskt, och att man därigenom äventyrar 

den biologiska mångfalden.  

Alternativen Hindås-Hestra: Är en sträckning över ett område som idag är i princip orört. 

Detta förslag kommer att ödelägga spel- och häckningsområden. Längs sträckningen har 

nyligen ett naturreservat inrättats vid Pålsbo. Sammantaget gör detta sträckningen helt 

orimlig. 

Alternativet Olsfors: Sträckningen är även denna oacceptabel då den bland annat kommer 

att spoliera häckningsområde. 

Alternativ Rydboholm: Förslaget som lägger järnvägen via Rydboholm innebär även det 

stora ingrepp på idag i stort sett orörda områden. Man tangerar naturreservatet vid 

Storsjön, som utvecklar sig till ett allt viktigare friluftsområde för boråsare. Detta tycker 

VGOF är högst olyckligt och dessutom mycket olämpligt. Häckningsområden påverkas 

också. 

Alternativ Bollebygd Syd: Med detta sagt återstår sträckningen längs väg 27/40. Denna 

alternativa sträckning finner VGOF vara den som minst drabbar områdets känsligare 

fågelfauna, eftersom skadorna redan skett. 

VGOF vill understryka vikten av att mildra barriäreffekter som det innebär för djurlivet. 

Detta kan uppnås genom att på biologiskt väl valda platser bygga viltbroar-/tunnlar, där 

viltet, även amfibier och reptiler kan korsa järnvägen. VGOF förordar även att den korridor 

som skapas på ömse sidor av järnvägen också används för att anlägga dammar som gynnar 

till exempel amfibier. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1229. 
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Trafikverkets kommentar: 

Konsekvenserna av olika alternativ liksom barriäreffekter hanteras i 

lokaliseringsutredningen och i MKB.  

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående påverkan på naturmiljö 

och biologisk mångfald vid bedömning av de studerade alternativen. I 

lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Som grund för bedömningen har bland annat en 

naturvärdesinventering genomförts inom utvärderade korridorer. För delsträcka 

Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget 

bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

Viltpassager hanteras övergripande i MKB och kommer att utredas vidare under 

framtagande av planförslag till järnvägsplan.  

 Gesebolssjön M.F.L sjöars FVO 

Under regnrika perioder sväller Gesebolsån ut och omformar Bastumaden till en egen lite 

sjö. Bastumaden vidsträckta och vattenrika våtmarker som följer åfåran har efter 

länsstyrelsen inventering fått högsta klassning när det gäller faunan. Bastumaden hyser 

också en imponerande mängd fågelarter. 

Betecknande för Gesebol är förutom sjöarna också den karga och säregna naturen som i 

många avseende påminner om Norrland. Inom byn finns också en hel del myrmarker som 

goda år ger eftertraktade hjortronskördar. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1499. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets förslag är att gå vidare med korridoren Bollebygd Syd, vilken bitvis 

kan samordnas med väg 27/40. Det innebär att de nordliga korridorerna som 

påverkade Gesebol och dess närområde inte har rangordnats.  

 Nordsjöns FVO 

Korridoralternativen Raka vägen och Mölnlycke har ingen eller ringa påverkan på 

biotoperna inom fiskevårdsområdet och förordas därför av Nordsjöns fiskevårdsförening. 

Alternativen Tulebo och Landvetter Öst medför påfallande många negativa konsekvenser för 

det ekologiska systemet inom fiskevårdsområdet. Föreningen avstyrker därför dessa 

alternativ. 

I ett ekologiskt system är livsformerna beroende av varandra och det är därför känsligt för 

små störningar som kan få hela systemet att kantra. Utifrån den utgångspunkten är därför 

de korridoralternativ som huvudsakligen innebär tunnlar att föredra. Vibrationer från tågen 

skulle kunna påverka utvecklingen av fiskens romkorn så att kläckningsfrekvensen minskar. 

Detta kan lösas genom att rälsen fästs i syllarna med vibrationsdämpande material. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1231. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter angående påverkan på 

ekosystemet och påverkan från vibrationer vid bedömningen av de studerade 

alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning 

vilken visar på att på delsträckan Almedal – Landvetter flygplats är korridor 

Mölnlycke Trafikverkets förslag och korridor Tulebo har rangordnats som 

nummer 2.  

 Lygnerns Vattenråd 

Eftersom projektet innebär långsiktiga och stora investeringar bör bästa placering ur miljö- 

och samhällssynpunkt väga tyngre än anläggningskostnader. Vattenrådet har lyft fram olika 

risker som behöver undvikas.  

Föreningen lyfter även fram att kumulativa effekterna, landskapsperspektivet och 

avrinningsområdesperspektiv krävs i MKB för att belysa vattenkvaliteten vid exploatering. 

Exploatering ska undvikas vid opåverkade våtmarksområden och järnvägen förordas att 

anläggas i redan bullerstörda områden. Även kulvertering av vattendrag och 

vandringshinder för vattenlevande organismer ska minimeras. De olika alternativen ska 

grundligt kunna jämföras med avseende på olika miljökonsekvenser. Det är viktigt att 

underlag och utredningar tas fram för samtliga alternativ av järnvägens dragning. Även 

redovisning av kort- och långsiktiga effekter samt kumulativa effekter för ekosystem och 

vatten.  

Under senare tid har dränering av våtmarker på torvmark som mossar, kärr och 

sumpskogar pekats ut som stora koldioxidkällor i paritet med trafikens utsläpp. 

Anläggningen av järnvägen innebär i sig utsläpp av koldioxid och det är viktigt att 

anläggningen inte långsiktigt späder på utsläpp av koldioxid ytterligare genom dränering av 

våtmarker.  

Lygnerns Vattenråd har uppmärksammat brister i underlaget som finns i de kommunala 

naturvårdsprogrammen för exempelvis Bollebygd och Borås kommuner. Här pekas 

områden ut med högsta naturvärden som inte alls syns i aktuellt underlag. Det framkommer 

inte heller om SLU:s Artportal har använts.  

Det är viktigt att planeringen av järnvägen sker öppet och i dialog med människor och 

aktörer som bor eller verkar inom området genom möten och att alla synpunkter tas in, 

redovisas och öppet övervägs. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:787. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende de ekologiska värdena 

vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas 

en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. För 

delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 
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Konsekvenserna av olika alternativ hanteras i lokaliseringsutredning och MKB. 

Rörande hanteringen av översvämningar och miljökvalitetsnorm för vatten ingår 

de frågorna i MKB. Även kompensationsåtgärder för områden där stora 

miljökonsekvenser kan uppstå trots omfattande miljöanpassningar och 

skyddsåtgärder hanteras översiktligt i detta läge. Risken för påverkan på yt- och 

grundvattenförekomster vid bygg- och driftsskede ingår i MKB och gäller samtliga 

vattenförekomster som finns inom utredningsområdet.  

En naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar 

för specifika platser har genomförts inom de studerade korridorerna. 

Inventeringen ligger till grund för de bedömningar som redovisas i MKB. I det 

fortsatta utredningsarbetet kommer kunskapsunderlaget att fördjupas. 

I MKB redovisas klimatkalkylberäkningar och de alternativ som ger upphov till 

högst klimatpåverkan respektive lägst klimatpåverkan. Bullerpåverkan utreds 

översiktligt och redovisas i MKB och ger en uppfattning om påverkan utmed 

järnvägen och används för bedömning av intrång i vissa känsliga miljöer såsom 

boendemiljö, rekreations- och friluftsområden samt känsliga naturområden. 

Beskrivning över hur samrådsprocessen gått till i projektet finns att läsa ovan 

under kapitel 2 i samrådsredogörelsen. 

 Mölndalsåns vattenråd  

Synpunkterna som lämnades vid samråd 1 gäller fortsatt. 

Mölndalsåns vattenråd vill framhäva att våtmarkernas/vattenlandskapets renande och 

flödesutjämnande förmåga vilken är viktig att bevara för minskad översvämningsrisk och för 

bättre vattenstatus. Kompensatoriska åtgärder är viktiga för att reducera/helt få bort risk för 

bestående skador/försämringar på Mölndalsåns vattenmiljöer/vattensystem. Mölndalsåns 

vattensystem är av regionalt intresse och Rådasjön är huvudvattentäkt för Mölndal och 

reserv för Göteborg och Härryda. Rådasjön ingår i beslut om riksintresse för 

vattenförsörjning. Det är viktigt att järnvägen inte försämrar den ekologiska statusen enligt 

Vattendirektivet. Mölndalsåns status bör uppdateras i underlaget.  

Vid val av korridor ska en sträckning som minimerar negativ påverkan genom att låta långa 

sträckor gå i tunnel förbi känsliga områden. Särskilt viktigt är det i Mölndals och Härryda 

kommuner där markanspråken är stora. 

Mölndalsåns vattenråd saknas viktig information om kända dokumenterade miljövärden. 

Känd kunskap ska redovisas och det bör även göras en bristanalys som redovisar brister i 

kunskapsunderlag. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:954. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat föreningens synpunkter avseende de ekologiska värdena 

vid bedömning av de studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas 

en sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. För 

152



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 147 (298) 

delsträcka Almedal-Landvetter flygplats bedöms korridor Mölnlycke vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

Översvämning, naturvärdesinventering och påverkan på miljökvalitetsnorm vatten 

hanteras i MKB. Även kompensationsåtgärder hanteras översiktligt i detta läge och 

fokus är på den lagstadgade kompensationen. Påverkan på Rådasjöns 

huvudvattentäkt hanteras i MKB och möjliga skyddsåtgärder definieras både för 

driftsskede och byggskede. Konsekvenserna av olika alternativ hanteras i 

lokaliseringsutredning och MKB. 

Om synpunkten avser uppdatering av miljökvalitetsnormer i kapitel 10 i MKB och 

Mölndalsåns ekologiska status så är det Vattenmyndigheten/länsstyrelsen som 

avgör och uppdaterar statusklassificeringen. 

För Trafikverkets tidigare kommentar på Mölndalsåns vattenråd i tidigare samråd 

hänvisas till avsnitt 4.10.8 samt avsnitt 4.6.2. 

 Övriga vattenvårdsförbund 

Följande vattenvårdsförbund har yttrat sig men har inga synpunkter i detta skede: 

• Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och vattenråd 

5.10. Övriga 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län avstår från att yttra sig i denna samrådsomgång. 

Länsstyrelsen önskar dock delta i det fortsatta samrådet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:618. 

Trafikverkets kommentar: 

Synpunkten noteras. 

 Region Halland 

Det är av mycket stor betydelse för Halland att det blir ett stationsläge i Mölndal. Det har 

tidigare pekats ut i positionspapperet för nya stambanor (Trafikverket, 2018). För 

tågresenärer från norra och mellersta Halland är detta den snabbaste vägen till Landvetter 

och vidare mot Stockholm. Region Halland förutsätter att alternativet Raka vägen inte blir 

aktuellt, då detta alternativ viker av från Västkustbanan norr om Mölndal.  

I beskrivningen av tänkt referenstrafik är det inga långväga tåg som har uppehåll i Mölndal. 

Region Halland önskar att det går att resa till Jönköping, Östergötland och Stockholm med 

byte i Mölndal för de resenärer som kommer via Västkustbanan söderifrån.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:650. 
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Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för 

delsträcka Almedal–Landvetter flygplats bedöms vara korridor Mölnlycke med 

station i Mölndal. Korridor Tulebo rangordnas som nummer 2. 

Enligt den antagna referenstrafiken kommer byte till regionala tåg mot Jönköping 

att kunna göras i Mölndal. För resor till Östergötland och Stockholm kommer 

ytterligare ett byte att krävas.  

 Region Jönköpings län 

För Landvetter och Borås uppnås bäst totala effekt genom så centralt stationsläge som 

möjligt. För Landvetter bedömer Region Jönköpings län att alternativ L1 i tunnel under 

terminalbyggnad är bästa lösningen som ger bäst resandeutbyte. För Borås bedöms att 

alternativen B1A eller B1C bör väljas som stationsläge. Närheten till intermodalt resande via 

befintliga kommunikationer på Borås C är av största vikt. Likaså närheten till Högskolan i 

Borås och flera företag med stora kontor varav några som är huvudkontor. Dessa 

stationslägen har även bra förutsättningar för den nya stambanans fortsättning mot 

Jönköping, vilket starkt bör beaktas. 

Region Jönköpings län önskar en bana som minimerar restiden maximalt. Regionen ser 

positivt på en station i Mölndal vilket underlättar byten och kortar restiden för de som reser 

i relationen syd och öst eller omvänt. 

Den nya stambanan långa livslängd gör att väl valda lösningar kan ge stora positiva 

samhällseffekter under lång tid framöver. Att skapa snabba transporter med centrala 

stationslägen med närhet till målpunkter och intermodala möjligheter är en grundpelare 

som skapar mer intäkter på många sätt genom det samhällsbyggnadsprojekt som detta är. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:943. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen. Trafikverkets förslag till lokalisering är 

alternativ Mölnlycke (M1 och L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). På den 

västra delsträckan rangordnas alternativ Tulebo som nummer 2 och på den östra 

delsträckan rangordnas alternativ Lusharpan (B4) som nummer 2. 

Fortsatt sträckning österut mot Ulricehamn kommenteras i Länsstyrelsens avsnitt 

5.4. Trafikering av regionala tåg från Göteborg C mot Jönköping kommenteras i 

Borås avsnitt 5.5.2. 
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 Ulricehamns kommun 

Kommunen anser att stationen i Borås ska lokaliseras på huvudbana i gynnsamt centralt 

läge. Olika bibanelösningar ses som betydligt sämre alternativ som missgynnar regionalt 

resande.  

Av de kvarvarande förslagen för stationsläge i Borås avfärdar Ulricehamns kommun 

alternativen B4, Lusharpan och B11, Osdal och tillhörande korridoralternativ. Alternativ B4 

avfärdas med hänsyn till att stationen placeras på bibana. B11 avfärdas då stationen ligger 

för långt bort från viktiga målpunkter i Borås samt tåg österifrån riskerar att utestängas från 

nuvarande Borås C. Restiden mellan Göteborg och Borås, med mellanliggande stationer i 

Mölndal och vid Landvetter flygplats, bör inte överstiga 35 minuter. Med en kort restid avses 

hela resan och därmed är ett centralt stationsläge i Borås en avgörande faktor. 

Den nya stambanans dragning genom Borås ska göras med sikte på en framtida station i 

Ulricehamn. En väl vald utgång ur Borås möjliggör att järnvägen kan lokaliseras i anslutning 

till väg 27/40, redan etablerade barriärer och intrång i värdefulla och ostörda miljöer kan då 

undvikas. En station i Ulricehamn bidrar till att vidga den starka västsvenska 

arbetsmarknadsregionen, minska den nya stambanans sårbarhet vid förseningar, olyckor 

och banunderhåll då snabb omlastning kan ske till väg 27/40. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1331. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatt sträckning österut mot Ulricehamn kommenteras i länsstyrelsens avsnitt 

5.4. Trafikering av regionala tåg från Göteborg C mot Jönköping kommenteras i 

Borås avsnitt 5.5.2 

 Miljöpartiet de gröna i Härryda  

Följande järnvägskorridorer innebär mycket stor miljöpåverkan, stor påverkan på 

kulturbebyggelse, skapar nya barriärer, nya bullerkällor, hotar ekologiska och sociala 

hållbarheten och bör uteslutas: Tulebo, Landvetter Öst, Hindås till Knalleland, Olsfors, 

Rävlanda Nord och Rydboholm.  

Utifrån tillgängligt underlag drar Miljöpartiet slutsatsen att de tre nedan uppräknade 

korridorerna inte innebär lika stor påverkan på miljö och kulturbebyggelse som ovan 

nämnda korridorer: Raka vägen - efter tunneln blir det stor miljöpåverkan vid Björröd, 

dragningen bör gå närmare nuvarande Landvetter tätort. Mölnlycke - efter tunneln blir det 

stor miljöpåverkan vid Björröd, dragningen bör gå närmare Landvetter tätort. Bollebygd Syd 

- bör följa så nära väg 27/40 som möjligt.  

MKB beskriver inte de höga naturvärden som finns på många av de föreslagna 

järnvägskorridorerna och det saknas hänvisning till naturvärdesinventeringar.  

Hur påverkar stationsorter och järnvägsdragning höga naturvärden? Varför finns inte 

genomförda naturvärdesinventeringar redovisade i samrådshandlingarna? Hur säkerställer 

Trafikverket att korridorerna i områdena Tulebo, Landvetter Öst, Hindås till Knalleland, 

Olsfors, Rävlanda Nord och Rydboholm inte påverkar höga naturvärden och rödlistade 

arter? Hur säkerställer Trafikverket att korridorerna söder om nuvarande Landvetter 
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(mellan Långenäs och Landvetter flygplats) inte påverkar höga naturvärden och rödlistade 

arter?  Hur kommer EU:s beslut om artskyddsförordningen att påverka det fortsatta 

arbetet? Varför går inte Raka vägen och Mölnlycke i tunnel hela vägen fram till Landvetter 

flygplats?  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:956. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Miljöpartiet de gröna tar upp i sitt yttrande. 

Alternativen beskrivs som korridorer. En korridor är en yta inom vilken ett stort 

antal möjliga linjesträckningar för järnvägen kan möjliggöras. Korridorernas 

bredd varierar med hänsyn till dels angränsande bebyggelse och/eller 

miljöintressen, dels till behovet av att i kommande skede av planläggningen kunna 

välja en optimal linjesträckning. Illustrerade korridorer är betydligt bredare än 

själva järnvägsanläggningen och järnvägen kommer således bara att ta en liten del 

av korridoren i anspråk. 

För respektive korridor beskrivs de huvudsakliga anläggningstyperna bergtunnel, 

bro och bank eller skärning enligt avsnitt. Bro och bergtunnel anges som 

anläggningstyp där kringliggande intressen och topografi omöjliggör en annan 

anläggningstyp. På dessa delar är alltså bro eller bergtunnel en förutsättning och 

den anläggningstyp som använts vid konsekvensbedömning. Anläggningstypen 

bank eller skärning innebär att järnvägen placeras i markplan. Kortare broar och 

tunnlar har inte illustrerats men kan ingå vid till exempel passage av vägar. 

En naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar 

för specifika platser har genomförts inom de studerade korridorerna. 

Inventeringen ligger till grund för de bedömningar som redovisas i MKB. I det 

fortsatta utredningsarbetet kommer kunskapsunderlaget att fördjupas. 

Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen bedöms 

vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i tunnel under 

Landvetter flygplats (L1) samt korridor Bollebygd Syd. För delsträckan Almedal-

Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som nummer 2. 

 Miljöpartiet i Bollebygd  

I samrådsdokumenten läggs stort fokus på att beskriva de värden som tillmäts de 

tätortsnära rekreationsområdena. Dock nämns ingenting om de rekreationsvärden som 

skapas i tyst och från buller ostörd natur – på naturligt avstånd från tätorter. 

Miljöpartiet anser att samrådshandlingarna saknar referens till FN:s Barnkonvention, som 

sedan 2020 är lag i Sverige. Vidare anser Miljöpartiet att en barnkonsekvensanalys, som 

hittills saknas i samrådshandlingarna, också kommer att peka utpeka en samlokalisering 

med väg 27/40 som den enda tänkbara korridoren för en ny järnväg. 
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Miljöpartiet anser att det enda korridoralternativ som ska utredas vidare och/eller 

projekteras är det som direkt ansluter till befintliga väg 27/40. Samtliga övriga 

korridoralternativ ska strykas. 

Miljöpartiet anser att MKB:n saknar ett flertal väsentliga delar avseende de föreslagna 

korridorerna runt Gesebol. Bland annat det faktum att det finns 57 rödlistade arter 

rapporterade inom området. Därav är 45 rödlistade fågelarter varav 20 häckande i området. 

Vidare finns 17 prioriterade fågelarter som enligt EU:s fågeldirektiv är rapporterade inom 

området. 

Miljöpartiet anser att konsekvenserna i de nordliga korridoralternativen står i direkt 

motsats till riksdagens miljökvalitetsmål, Generationsmålet, internationella rödlistningar 

samt EU:s fågeldirektiv och anser att detta behöver understrykas tydligt i den vidare 

utredningen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:798. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Miljöpartiet tar upp i sitt yttrande. 

I PM Social konsekvensanalys refereras till FN:s Barnkonvention och gjorda 

konsekvensbedömningarna omfattar ett barnperspektiv. I MKB bedöms rekreation 

och friluftsliv ur ett barnperspektiv. 

En naturvärdesinventering har genomförts inom de studerade korridorerna. 

Inventeringen ligger till grund för de bedömningar som redovisas i MKB. I det 

fortsatta utredningsarbetet kommer kunskapsunderlaget att fördjupas. 

För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms korridor Bollebygd Syd vara det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

 Moderaterna Bollebygd 

Moderaterna förordar alternativ Bollebygd Syd och ser att med detta alternativ ges 

möjlighet till en framtida koppling i Bollebygds kommun, mellan den nya järnvägen och 

Kust till kustbanan. Därmed skapas en möjlighet att utveckla ett centralt stationsläge i 

Bollebygd. De nordliga alternativen omöjliggör en sådan förbindelse i framtiden. Samtliga 

nordliga alternativ riskerar att påverka vattentäkterna inom detta område negativt under 

både bygg- och driftskede, vilket påverkar kommunens vattenförsörjning negativt.  

Alla alternativen medför att en bro kommer behöva byggas för att ta sig över Nolåns 

dalgång. Moderaterna anser att en sådan bro ska utformas så att inte buller kan spridas över 

ett för stort område i dalgången alternativt att tågbanorna på bron blir inbyggda för att 

motverka bullerspridningen i området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1152. 
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Trafikverkets kommentar: 

En framtida kopplingspunkt i Bollebygd kommenteras i anslutning till Bollebygds 

kommuns yttrande, se avsnitt 5.5.1. 

En bro över Nolåns dalgång kommer att utformas med hänsyn till såväl 

vattentäkter som buller från tågtrafiken. 

Trafikverket bedömer att det sammantaget bästa alternativen för lokalisering av 

den nya järnvägen på delsträckan Landvetter flygplats–Borås är korridor 

Bollebygd Syd. 

 Sverigedemokraterna Härryda  

Sverigedemokraterna anser att några aspekter av klimatpåverkan, resandeflödes- eller 

ekonomiska kalkyler saknas i underlaget för samråd hösten 2020 och ser fram emot att 

dessa presenteras i samråd våren 2021. Sverigedemokraterna ifrågasätter kalkyler och 

antaganden gällande resande med tåg och anser att med en så låg beläggning går det inte 

räkna hem järnvägsinvesteringen. 

Sverigedemokraterna ifrågasätter beskrivningar och redogörelser av konsekvenser, passager 

och begreppsanvändning som berör Benareby och Hindås tätort. Vidare anser de att 

Trafikverket inte tillräckligt har belyst och analyserat konsekvenserna vad gäller de gamla 

kulturbygderna. MKB förminskar betydelsen av de enorma konsekvenserna för enskilda 

byar, äldre kulturbygd, landskap och människor, särskilt ovan mark. 

Sverigedemokraterna anser att det mänskliga perspektivet inte belysts tillräckligt, eller har 

förminskats och ska få större utrymme i samråd våren 2021.  

Sverigedemokraterna anser att nollalternativet ska utgå ifrån ett realistiskt framtidsscenario 

där sannolik ny teknik 2040 nyttjas, där man stärker upp de korta sträckor motorväg som är 

hårdare belastade, andra åtgärder som till exempel självkörande metrobuss och 

pendelparkeringar vid infarter, incitament för att resa mer än en i bilen, att absoluta 

merparten bilar i fordonsflottan är självkörande elbilar etcetera nyttjas.  

Under 1.6.3 Projektmål för Göteborg–Borås kan man läsa ”Den nya järnvägen ska bidra till 

överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på 

sträckan Göteborg–Borås.” Sverigedemokraterna anser att målet är felaktigt formulerat då 

partiet inte känner till mixen elbilar/fossilbilar under järnvägens livslängd. Redan till 2030 

är elbilar energieffektivare än spårbunden regiontrafik enligt samrådshandlingen. 

Sverigedemokraterna anser att Trafikverket bör göra scenario för om exempelvis 95 procent 

av vägfordon är eldrivna och hur det inverkar på livscykelanalysen för tänkt järnväg. 

Sverigedemokraterna anser samråd våren 2021 ska göras på ett tydligare sätt så att alla 

människor oavsett ålder och kunskaper i digital teknik kan ta till sig av handlingar och att 

handlingar distribueras på ett sådant sätt att fler kan tillgodogöra sig informationen. 

Handlingarna i samråd våren 2021 ska även göras tydligare så att exemplifierade 

otydligheter elimineras. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:955. 
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Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningen och MKB:n har efter samrådet hösten 2020 

kompletterats med utförliga konsekvensbeskrivningar samt förslag till 

rangordning av de studerade alternativen, vilket ger svar på flera av de frågor som 

Sverigedemokraterna tar upp i sitt yttrande. 

Hållbarhetsbedömning har uppdaterats och ingår i Lokaliseringsutredningen. 

Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och 

Transportstyrelsen har gemensamt tagit fram en Strategisk plan för omställning av 

transportsektorn till fossilfrihet. I det arbetet konstateras att en omställning av 

enbart fordon och drivmedel inte räcker för att nå klimatmålen på ett hållbart sätt. 

För att lyckas med det krävs också att trafikarbetet med energiintensiva trafikslag 

som personbil, lastbil och flyg minskas. Därför har Trafikverket lagt till 

energieffektivitet som ett av projektmålen. Enligt diagrammet som redovisades i 

den digitala kartan under fliken sammanfattning av MKB:n ligger eldriven 

personbil något under regionaltåg i energianvändning, men har en större 

energianvändning än höghastighetståg. Dessutom är persontrafik på järnväg mer 

yteffektiv än på väg.  

Den samhällsekonomiska analys som ska göras för järnvägen kommer att göras 

med Trafikverkets nya basprognos för trafikutveckling fram till 2040 och 2065. 

Sveriges klimatmål ingår som förutsättning i den och antas nås genom bland annat 

en kombination av höjd reduktionsplikt, åtgärder för att öka elektrifieringstakten 

av personbilar, samt aviserade bränsleskattehöjningar. 

Under rådande omständigheter med spridning av coronaviruset har en noggrann 

planering genomförts till samrådet våren 2021. Synpunkterna om tydligare 

samrådsmaterial som alla kan ta till sig oavsett ålder och kunskaper har i beaktats 

i planering och i samrådsmaterialet till samrådet våren 2021.   

 Borås Näringsliv AB 

Borås Näringsliv vill betona vikten av ett centralt stationsläge i Borås för att främja och 

skapa den större arbetsmarknadsregion som Borås tillsammans med Göteborg kan skapa 

med förbättrade kommunikationer. Borås Näringsliv anser att tre av de nu aktuella 

stationslägena uppfyller kravet på att vara centralt eller centrumnära, Borås C, Knalleland 

eller Lusharpan. Dessa bör utredas vidare. Det är av stor vikt för Borås att skapa en 

arbetsmarknadsförstorning och positiv regional utveckling och där är god och lättillgänglig 

kommunikation en viktig del. Endast ett centralt stationsläge kan uppfylla detta.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:899. 

Trafikverkets kommentar: 

Lokaliseringsutredningens projektmål avseende regional och lokal utveckling är 

definierat som: Stationslägen på sträckan Göteborg–Borås ska stödja en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för en stark 

arbetsmarknadsregion.  
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I hållbarhetsbedömningen i lokaliseringsutredningens kapitel 7 utvärderas 

utredningsalternativens möjligheter att uppfylla projektmålet. 

Hållbarhetsbedömningen utgör en av bedömningsgrunderna vid utvärdering 

enligt metoden i lokaliseringsutredningens kapitel 2. Trafikverkets förslag till 

lokalisering av station i Borås är alternativ Osdal/Borås C (B11A) med alternativ 

Lusharpan (B4) som nummer 2. 

 Business Region Göteborg (BRG) 

BRG förordar att Trafikverket, i nära samverkan med Swedavia, säkerställer ett attraktivt 

stationsläge i tunnel under Landvetter flygplats i direkt anslutning till terminalerna. 

Centralt stationsläge Borås: I Borås är det är viktigt att stationen hamnar centralt så att 

resande har bekvämt gångavstånd till viktiga målpunkter i centrala staden och har nära 

koppling till befintlig station för att underlätta byten mellan olika tåg. Tillgängligheten till 

Borås som regionens andra stad och möjligheterna att i Borås snabbt och bekvämt byta från 

exempelvis regiontåg till höghastighetståg är av stor vikt för regionens utveckling. 

BRG anser att stationslägen som ger stadsutvecklingsmöjligheter ska vara en förutsättning 

för den fortsatta planeringen. Det är viktigt att en station och passage anpassas efter goda 

möjligheter till stadsutbyggnad och inte enbart efter järnvägens optimala förutsättningar. 

BRG delar den bedömning som Trafikverket tidigare gjort i att den nya stambanan fortsatt 

ska planeras utifrån stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. BRG anser att 

restiden mellan Göteborg–Borås inte bör överstiga 35 minuter. En snabb utbyggnad är 

nödvändig för att inte bromsa samhälls- och näringslivsutvecklingen i regionen. 

Det är av stor vikt att Trafikverket i samverkan med Göteborgs Stad och Mölndals stad tar 

fram åtgärdsförslag för att minska barriäreffekterna i Mölndalsåns dalgång och möjliggöra 

goda kopplingar för primärt gång- och cykeltrafik, under byggskedet och på längre sikt. 

Utvecklingen av Landvetter Södra är en viktig del i såväl Härryda kommuns som regionens 

utveckling genom tillkomsten att framförallt många nya bostäder. BRG anser att kommande 

korridorval bör tas fram för att möjliggöra en framtida koppling till Landvetter Södra för att 

infria de stora nyttor som det medför. 

BRG anser att det är viktigt att genomföra en tydlig analys, beskrivning och tät dialog för 

bland annat hur godshantering och parkering för näringslivet som verkar inom området ska 

tillgodoses, både under byggtiden och när området är färdigställt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:865. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av de alternativa stationslägenas förutsättningar för 

regional och lokal utveckling redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till 

grund för den sammanvägda bedömningen och förslag till rangordning av 

alternativen. 
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Trafikverket samverkar med Göteborgs Stad och Mölndals stad angående 

möjligheterna att förbättra kopplingarna för tvärgående trafik i samband med 

utbyggnad av järnvägen i Mölndalsåns dalgång.  

Ytterligare stationsorter kommenteras i anslutning till länsstyrelsens avsnitt 5.4. 

En framtida station vid Landvetter södra kommenteras i anslutning till Härryda 

kommuns avsnitt 5.5.4 

Påverkan på omgivningen under byggnadstiden och efter färdigställandet kommer 

att analyseras och beskrivas i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen. 

 Citycon Mölndal Galleria Fastighets AB 

Citycon anser att en station på sträckan Göteborg–Borås ska ligga i Mölndal. Citycon och 

deras hyresgäster är beroende av handel och verksamheter i levande stadsmiljö, med starka 

flöden som naturligt skapas genom närhet och tillgänglighet till kollektivtrafiken. En station 

i Mölndal kommer stärka hela regionen från norr till söder. Det kommer att stärka navet och 

skapa möjligheter till ett mer hållbart resande för alla som bor och arbetar inom regionen 

och på så sätt knyter samma företagsnätverk på ett mer hållbart och effektivt sätt.  

Citycon menar att ett stationsläge i Mölndal kommer att stödja en hållbar och långsiktig 

samhällsutveckling och arbetsmarknadsutveckling, både lokalt och regionalt. Citycon 

hänvisar även till att Mölndal är en kommun med mycket in- och utpendling samt att några 

av de största arbetsgivarna i regionen finns i Mölndal. I Mölndal finns även ett stort antal 

företag med internationell koppling vilka är i behov av en snabb koppling mot Landvetter 

flygplats. 

I anslutning till att man bygger ut järnvägsnätet och möjliggör för en linje mellan Göteborg–

Stockholm (höghastighetsbana), så tycker Citycon att man i Mölndal ska bygga perronger 

som är 400 meter långa, för att möjliggöra ett stopp för resandeutbyte i detta läge. Det 

knyter samman trafiken även söderifrån. 

Citycon ställer sig positiva till koppling mot Västlänken och Västkustbanan och tycker det är 

mycket positivt att man tänker att en station i Mölndal ska utformas med en koppling mot 

både Västlänken och Västkustbanan. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1382. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av vilken betydelse en station i Mölndal samt en direkt 

förbindelse med Landvetter flygplats har för den regionala och lokala utvecklingen 

redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till grund för den sammanvägda 

bedömningen och förslag till rangordning av alternativen. 

Avseende beslut om 250 meter långa plattformar se avsnitt 5.8.1 Swedavia. 

161



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 156 (298) 

 Fastighets AB Forsåker, Ikano Bostad 

Fastighets AB Forsåker, Ikano Bostad anser att alternativet Raka vägen begränsar 

utvecklingen av Mölndal till en hållbar stad med goda kommunikationer. Att välja detta 

alternativ hämmar utvecklingen av hela regionen. 

Fastighets AB Forsåker, Ikano Bostad är positiva till föreslaget stationsläge M1 i Mölndal. 

Ser gärna att den utvidgas söderut om det behövs för att möjliggöra längre tåg. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:847 och 849. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av de alternativa korridorernas förutsättningar för 

regional och lokal utveckling redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till 

grund för den sammanvägda bedömningen och förslag till rangordning av 

alternativen. 

Avseende beslut om 250 meter långa plattformar se avsnitt 5.8.1 Swedavia. 

 Fastighetsägarna Borås 

Ett centralt läge för att underlätta den dagliga pendlingen är av stor vikt för en 

arbetsmarknadsförstoring och positiv regional utveckling. Alternativen för stationsläge i 

Borås centrum med station i tunnel, Knalleland samt Lusharpan med station på bibana som 

de alternativ som kan möta ett krav på centralt läge. Fastighetsägarna ser det mycket 

angeläget att en korridor och ett stationsläge i Borås med centralt läge beslutas under våren 

2021. Flera parallella korridorer riskerar att stoppa upp utveckling i Borås under lång tid.  

Enligt Fastighetsägarna är det angeläget att valet av korridor och stationsläge inte 

förhindrar framtida exploatering av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Frågor 

som trafik och buller måste hanteras av Trafikverket och planeras så pass väl att det inte 

hindrar exploatering i närhet av vald korridor. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:652. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av de alternativa stationslägenas förutsättningar för 

regional och lokal utveckling redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till 

grund för den sammanvägda bedömningen. De sammantaget bästa alternativen 

för lokalisering av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med 

stationer i Mölndal och i tunnel under Landvetter flygplats, korridor Bollebygd Syd 

samt korridor Osdal/Borås C med stationslägen vid Osdal och vid Borås C (B11A). 

För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är alternativ Tulebo rangordnat som 

nummer 2 och för delsträckan genom Borås är alternativ Lusharpan med 

stationsläge (B4) på bibana rangordnat som nummer 2. 

I PM Social konsekvensanalys som tagits fram inom projektet finns mer att läsa 

om sociala konsekvenser i utredningsområdet.  
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 Forsnacken AB 

Forsnacken AB motsätter sig att fastighet Bollebygd, Hedgärde 1:8 tas i anspråk avseende 

järnvägsdragning Göteborg–Borås, på delsträckan Hindås-Borås. Vidare utredning av 

korridor Hindås bör omedelbart avslutas. 

Bolaget äger dämningsrätten för Buadamm, Gösjön, Gissletjärn och Gesebols sjö. 

Verksamheten består av koldioxidfri elproduktion genom vattenkraft. Forsnacken AB:s 

verksamhet är en mycket viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Om järnvägen 

skulle dras i korridor Hindås ser Forsnacken AB allvarliga produktionsstörningar både på 

kraftverken och i vattenreservoarerna. 

Forsnacken AB förutsätter att Trafikverket beaktar synpunkterna då det i högsta grad är 

myndighetens uppgift att genomföra så klimatsmarta projekt som möjligt, vilket Forsnacken 

AB menar att man inte görs om koldioxidfri elproduktion genom vattenkraft hämmas eller 

helt omintetgörs. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1383. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat Forsnacke AB:s synpunkter angående påverkan på 

företagets verksamhet vid bedömning av de studerade alternativen. I 

Lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms 

korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av 

den nya järnvägen. 

 GoCo Development för Ventura, Tingshuset 13, Next Step Group och 

 GoCo Health Innovation City med flera 

Alternativet med station i Mölndal är nödvändigt för en omställning till hållbara resor, i 

fråga om kompetensförsörjning genom regionförstoring samt för nationella och 

internationella kontakter. Effektivare resor till Landvetter flygplats, Borås och andra 

storstadsregioner i Norden är nyckelfaktorer för ett innovativt och växande Sverige. Det 

forskningsdrivna företagande som finns i Mölndal är viktig för Sverige och den ökade 

tillgänglighet som en station i Mölndal ger är viktig för fortsatt gynnsam utveckling av 

expansiva företag och nya etableringar med hög regional, nationell och internationell 

betydelse.  

Vid utbyggnad av järnvägsnätet och en linje mellan Göteborg–Stockholm 

(höghastighetsjärnväg), anser GoCo Development med flera att det är väsentligt att bygga 

400 m långa perronger i Mölndal, för att möjliggöra ett stopp för resandeutbyte. Station 

Mölndal knyter då samman trafiken även söderifrån, till strategiskt viktiga platser. Det har 

också potential att ge goda effekter i överflyttning från flyg till tåg, vilket är mycket positivt. 

Utöver vad som yttrats ovan tillägger GoCo Development för Ventura, Tingshuset 13 och 

Next Step Group att efter samråd för Detaljplan Tingshuset 13, Mölndal Stad, gjordes på 

begäran av Trafikverket 2018 en kompletterande beskrivning av buller orsakad av planerat 

snabbtåg genom Mölndal, med tre olika alternativ. GoCo Development för Ventura, 
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Tingshuset 13 och Next Step Group menar att enligt denna skulle deras område, i jämförelse 

med nollalternativ, inte bli sämre i avseende bullerpåverkan, utan i vissa delar förbättras. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:898, 900 och 

902. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av vilken betydelse en station i Mölndal samt en direkt 

förbindelse med Landvetter flygplats har för den regionala och lokala utvecklingen 

redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till grund för den sammanvägda 

bedömningen och förslag till rangordning av alternativen. 

Avseende beslut om 250 meter långa plattformar se avsnitt 5.8.1 Swedavia.   

Påverkan av buller från den planerade järnvägsanläggningen redovisas översiktligt 

i MKB. Påverkan på enskilda fastigheter kommer att analysers och beskrivas i det 

fortsatta arbetet med järnvägsplanen. 

 Jernhusen 

Jernhusen vill se mer detaljerad och bredare utredning över stationsläget i Mölndal. 

Kopplingar till både kommande övrig infrastruktur samt inte minst till nuvarande och 

befintliga stadsstrukturer bör göras djupare. Syftet är att bättre visa på hur ny infrastruktur 

kommer knyta an till den omkringliggande staden. Genom att göra detta inför finjustering 

av stationsläget kommer de sammanlagda effekterna av olika val att tydligt belysas bättre.  

Det finns många olika alternativ för hur dragningen för Borås ska lösas. Jernhusen vill till 

kommande samråd se en sammanställning vad de olika alternativen har för kostnad på en 

aggregerad nivå. Med det menas att utöver kostnaderna för Trafikverket vill Jernhusen även 

se de uppskattade kostnaderna för kommunen, regionen och de privata aktörerna som 

förväntas göra investeringar för att få en god lösning för resenärens hela resa.  

Projektet handlar om den nya banan som del av morgondagens stambana. Jernhusen ser det 

som viktigt att detta projekt tydligt hänvisar var bilden för de övriga frågorna kring resande 

Göteborg–Borås finns bäst sammanställt och uppdaterat så att andra får en bättre total bild, 

inte minst av uppgraderingen av Kust till kustbanans västra del, inför nästa 

samrådsyttrande.   

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1005. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har en pågående dialog med Mölndals stad om utformningen av 

stationen och förutsättningar för angränsande stadsutveckling. En bedömning av 

förutsättningarna för lokal och regional utveckling av stationsalternativet 

redovisas i lokaliseringsutredningen. Stationens utformning och kopplingar till 

omgivande stadsbebyggelse kommer att studeras närmare i det fortsatta arbetet 

med järnvägsplanen. 
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Behov och finansiering av kommunala investeringar i anslutning till stationslägena 

diskuteras i samråd med berörda kommuner. I det fortsatta arbetet kommer 

avsiktsförklaringar att tas fram i samarbete med berörda parter. 

Trafikverket arbetar med en ÅVS Stråket Göteborg–Borås i syfte att klarlägga vilka 

åtgärder som kan genomföras längs befintlig Kust till kustbana för att stärka 

stråket. Hänvisning till denna ÅVS finns i lokaliseringsutredningen tillsammans 

med andra angränsande utredningar och projekt. 

 Landvetter Södra Utveckling AB  

Landvetter Södra Utveckling står bakom Härryda kommuns yttrande, Dnr 2020KS196, och 

vill förstärka kommunens inriktning kring val av korridor för att inte omöjliggöra en station 

i Landvetter Södra. Landvetter Södra har med sitt strategiska läge och framtida invånarantal 

en stor möjlighet att bli en framgångsrik del av Västsverige och stärka Härryda kommuns 

utveckling.  

Att möjliggöra ett helt nytt stationssamhälle som Landvetter Södra, ger en unik möjlighet 

utveckla ett samhälle som föregångsexempel där innovativa och hållbara lösningar 

implementeras och synliggörs. Näringsliv, arbets- och fritidspendling gynnas och regionen 

stärks. Att inte planera för en station nu vore att missa en chans som kan bli svår att rätta till 

för framtida generationer. Trafikverket har som myndighet ett stort ansvar i att fortsätta 

ambitionsnivån från regeringen. En av de avgörande pusselbitarna för att skapa ett 

långsiktigt hållbart samhälle är våra transporter och resor. Det är mot denna bakgrund 

oerhört viktigt att både region och Trafikverk medverkar till att planera för hållbara och 

långsiktiga kollektivtrafiklösningar, Landvetter Södra Utveckling vill tydligt understryka 

vikten av att möjliggöra för hållbar stadsutveckling genom att planering av en station i 

Landvetter Södra fortsätter. Samhällsnyttan med ett stationssamhälle väger klart tyngre än 

en försening på 3 minuter på sträckan enligt Landvetter Södra Utveckling. För att 

byggföretagen som skrivit på avsiktsförklaringen i Landvetter Södra ska kunna planera, 

bygga och leverera en hållbar tillväxt krävs både god framförhållning i planeringen och 

satsningar från kommunen, regionen och staten. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:797. 

Trafikverkets kommentar: 

Möjligheten till ett stationsläge vid Landvetter Södra kommenteras i anslutning till 

Härryda kommuns yttrande, se avsnitt 5.5.4. 

 MölnDala Fastighets AB 

MölnDala ställer sig liksom Mölndals stad frågande till den hållbarhetsbedömning som 

gjorts och ser att dessa bör ta hänsyn till flera aspekter såsom det beskrivs i Mölndals stads 

yttrande.  

MölnDala önskar att Stationsläge Ml Mölndal C ska ingå i den fortsatta utredningen. 

Korridor Raka vägen bör däremot inte utredas vidare då det alternativet innebär så stora 

negativa konsekvenser för Mölndals stad. Övriga korridorer innebär för samtliga alternativ 

att stationen i Mölndal byggs ut och påverkar Forsåkerområdet i likvärdig omfattning. 
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MölnDala står i sin helhet bakom det yttrande som Mölndals stad har översänt till 

Trafikverket (Dnr PEU 25/20) men vill komplettera med följande: Vid planeringen av en ny 

järnväg och stationsanläggning så måste hänsyn tas till pågående stadsutvecklingsarbete för 

Forsåkerområdet. De fysiska ingreppen och störningarna i området måste minimeras. Det är 

av största vikt att en ny station i Mölndal planeras med perronger anpassade för tåg på 400 

meter. Detta ger en större flexibilitet över tid. Spårföring avseende transporter av farligt 

gods bör planeras så att de genomförs i spårläge längst bort ifrån Forsåkerområdet. För att 

minska intrånget i Forsåker bör MölnDala och Trafikverket fortsätta pågående dialog om 

möjliga skyddsåtgärder för att säkerhetsavstånd till bebyggelse ska kunna minskas. 

Mölndalsån är en unik resurs som rinner genom Forsåkerområdet. I dagsläget finns en 

gällande miljödom för vattenverksamhet (2019-01-31) för flytt och ombyggnad av 

betongåränna och anläggande av "bypass-rör" med mera. Projektering och förberedelse för 

genomförande av dessa åtgärder pågår och arbete beräknas starta under 2021. Ytterligare 

ansökan om miljödom avseende ombyggnation samt drift av vattenkraftverk med mera i 

Forsåker pågår. Samråd har skett. Ytterligare ansökan kopplat till ombyggnation av intag till 

vattenkraftverk planeras att lämnas in i senare skede. I östra delen av området flyter 

Mölndalsån snabbt i anlagda betongrännor. Därefter övergår ån i en mer naturlig fåra där 

vattnet flyter fram långsammare. Mölndalsån och intilliggande område omfattas av flera 

biotop- och artskydd. Området utgör även en del av det framtida grönområde som kommer 

ge boende inom området tillgång till natur och rekreation. Det är därför mycket viktigt att 

intrånget i Forsåkerområdet minimeras då detta område ligger närmast spårområdet.  

Lokaliseringsutredningen med utökat spårområde påverkar stadsutvecklingen i Forsåker 

genom utökat markintrång som innebär att antalet planerade bostäder och 

verksamhetslokaler kommer att minska. Fortsatta utredningar och framtagande av åtgärder 

för att minska intrånget är därför av väsentlig vikt för utvecklingen av området. 

Forsåkerområdet planeras utifrån minskat bilinnehav och hållbarhetsmål tas fram där bland 

annat anges att uppemot 90 procent av alla persontransporter ska vara hållbara (gång, 

cykel, kollektivtrafik, tåg) på längre sikt. En station i Mölndal stödjer det målet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:195 och 

2020/119740:87. 

Trafikverkets kommentar: 

MölnDala Fastighets AB hänvisar till Mölndals stads yttrande vilket kommenteras 

under avsnitt 5.5.6. 

Trafikverkets bedömningar av konsekvenser för Mölndalsån och Forsåkerområdet 

redovisas i MKB:n och lokaliseringsutredningen. 

Avseende beslut om 250 meter långa plattformar se avsnitt 5.8.1 Swedavia  

Fortsatta samråd kommer att hållas med Mölndals stad och MölnDala Fastighets 

AB. 
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 NCC Property Development 

NCC framhåller om man i samrådet läser de övergripande målen för projektet med 

sträckningen Göteborg–Borås, framgår det att en station i Mölndal är inom ramen för detta. 

NCC anser att ett stationsläge i Mölndal kommer att stödja en hållbar och långsiktig 

samhällsutveckling i närområdet och det skapas en starkare nod för utvecklingen av 

arbetsmarknaden, både lokalt och regionalt. Samrådshandlingen visar att Mölndal redan 

idag, är en stark marknad för bland annat tjänstesektorn och inom industrin. När man tittar 

på pendlingsmönster och arbetsmarknaden, figur 4.19, så är det en kommun med stor in- 

och utpendling. Några av de största arbetsgivarna i regionen finns i Mölndal (bland annat 

Essity, Astra, Mölndals sjukhus). I Mölndal finns även ett stort antal företag med 

internationell koppling som är i behov av en snabb koppling mot Landvetter flygplats. 

En framtida utveckling av en station i Mölndal, bör också möjliggöra ett stopp för sträckan 

Göteborg–Stockholm (höghastighetsbana). Genom att anlägga perrongerna med 400 m 

längd från början kan det möjliggöra ett stopp för resandeutbyte i detta läge. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:430. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av vilken betydelse en station i Mölndal samt en direkt 

förbindelse med Landvetter flygplats har för den regionala och lokala utvecklingen 

redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till grund för den sammanvägda 

bedömningen och förslag till rangordning av alternativen. 

 

Avseende beslut om 250 meter långa plattformar se avsnitt 5.8.1 Swedavia. 

 Peab Borås Exploatering AB 

Trafikverkets tidigare järnvägsutredning satte stopp för arbetet med detaljplanen för 

fastigheten Osdal 3:4 under flera år. För att komma vidare med området fördes en tät dialog 

med bland andra Trafikverket och Borås Stad. Detaljplanearbete för etapp 2 har pågått 

sedan 2019. De nu presenterade korridorer- och stationslägena påverkar återigen de 

pågående planerna över hela området mycket negativt och får stora konsekvenser för Peab i 

genomförande av en ny attraktiv stadsdel i Borås. 

Oavsett de korridor- och stationsläge som väljs är det viktigt att framtida exploatering av 

bostäder inom fastigheten Osdal 3:4 inte förhindras. Frågor som trafik, buller och annat 

måste hanteras av Trafikverket och planeras så pass väl att det inte hindrar exploatering i 

närhet av vald korridor. En stationsplacering nära Regementsstaden kan vara till fördel för 

området såvida det inte hindrar Peab från att utveckla området. Peab ser det mycket 

angeläget att en korridor bestäms under 2021 för att arbetet med detaljplaner inte ska 

hindras under lång tid. Om den korridor som slutligen väljs, berör fastigheten Osdal 3:4, är 

det av absolut högsta angelägenhet att den korridoren placeras på ett sätt som ändå 

möjliggör exploatering i stor grad inom fastigheten Osdal 3:4, om nu inte till fullo enligt 

plan.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:785. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat Peabs synpunkter vid bedömning av de studerade 

alternativen. De sammantaget bästa alternativen för lokalisering av den nya 

järnvägen bedöms vara korridor Bollebygd Syd och stationsläge Osdal med 

säckstation vid Borås C (B11A). Genom Borås rangordnas alternativ Lusharpan 

(B4) som nummer 2. 

Samråd med enskilda som särskilt berörs kommer ske i nästa skede av 

planläggningsprocessen då en exakt sträckning och utformning av järnvägen ska 

fastställas. 

 Skanska Industrial Solutions AB 

Skanska bedriver täktverksamhet som är belägen inom utredningskorridor för planerad ny 

järnväg Göteborg–Borås. Skanska har ett gällande täkttillstånd och pågående 

tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen för utökad täktverksamhet med mera. 

Skanska förutsätter att sträckningen av järnvägen planeras så att den inte utgör något 

hinder för den pågående eller planerade täktverksamheten. Skanska förutsätter att 

Trafikverket i handlingarna till järnvägsplanen beräknar erforderliga säkerhetsavstånd till 

täktverksamheten. Skanska uppmanar till att kontakt tas vid behov av särskild information 

kring sprängning i täkten. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1007. 

Trafikverkets kommentar: 

Fastigheterna Härryda Bugärde 1:2, 11:1 och Fäxhult 1:2 ligger korridor Bollebygd 

Syd som Trafikverket studerat och utvärderat i Lokaliseringsutredningen. 

I Lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. För delsträcka Landvetter flygplats–Borås bedöms 

korridor Bollebygd Syd vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av 

den nya järnvägen. 

 Terraproject 

Planerad bergtäkt vid Brämhult: Terraproject planerar bergtäkt inom område som anges 

med svart rektangel i en till yttrandet bifogad karta (södra sidan om väg 40, cirka 800 meter 

rakt österut från Kyllaredsmotet).  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:326. 

Trafikverkets kommentar: 

Fastigheten ligger öster om Borås och utanför de rangordnade korridorerna. I 

Lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Genom Borås bedöms korridor Osdal/Borås C (B11A) 

vara det sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen. 

Genom Borås är korridor Lusharpan med stationsläge (B4) rangordnat som 

nummer 2. 
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 Västsvenska handelskammaren 

Centrala eller centrumnära stationer är en förutsättning för en gemensam arbetsmarknad. 

Ur regionförstoringssynpunkt är det även viktigt att behålla de stationsorter som är 

relevanta för näringslivet och som pekats ut av Sverige-förhandlingen (SOU 2017:107) och i 

Trafikverkets positionspapper (2018-10-05). 

Handelskammaren anser att alternativet Raka vägen bör väljas bort då det omöjliggör 

direktresor mellan Mölndal och städer/stationer längre österut. Raka vägen bidrar i mindre 

utsträckning än alternativen till den av näringslivet önskade regionförstoringen. 

Stationsalternativet öster om flygplatsen bör väljas bort. Med ett avstånd från 

terminalbyggnaden på mer än en kilometer kommer många potentiella resenärer att välja 

bort tåget.  

Handelskammaren kan inte nog betona hur viktigt det är att Landvetter flygplats får en 

järnvägsstation. Inom ramen för ett regeringsuppdrag (I2020/01828/TP) skissar 

Trafikverket även på nya stambanor där Landvetter flygplats av besparingsskäl inte får en 

station (TRV 2020/85985). En sådan lösning vore synnerligen olycklig och skulle innebära 

sämre/försvårad internationell tillgänglighet för stora delar av det västsvenska näringslivet. 

Handelskammaren förordar ett alternativ som innebär att Borås får en central eller 

centrumnära järnvägsstation. Handelskammaren anser att tre av de nu aktuella 

stationslägena uppfyller kravet på att vara centralt eller centrumnära, Borås C med station i 

tunnel, Knalleland samt Lusharpan med station på bibana. Dessa bör utredas vidare. Med 

ett centralt stationsläge blir restiden i regel kortare, resenärerna slipper byten och stationen 

upplevs som tryggare. Sammantaget innebär det att fler reser kollektivt. Därutöver är det 

positivt ur stadsutvecklingssynpunkt då en centralt belägen järnvägsstation bidrar till fler 

bostäder och verksamheter i närområdet.  

Alternativet Osdal med säckstation vid Borås C innebär i sin nuvarande form att resenärerna 

österifrån med målpunkt i centrala Borås måste byta i Osdal. Det blir det då mindre 

attraktivt att pendla och resa mellan Borås och orter längre österut och därmed begränsas 

den regionförstoring som järnvägen bland annat syftar till. Med ett triangelspår eller en 

kopplingspunkt skulle säckstationen vid Borås C även kunna trafikeras av tåg österifrån. 

Handelskammaren önskar därför att Trafikverket utreder hur säckstationen vid Borås C kan 

anslutas till nya stambanans östra del. Givet att ett sådant uppdrag inkluderas i det fortsatta 

arbetet anser Handelskammaren att även Osdalalternativet bör utredas vidare. Ett slutligt 

val av Osdalalternativet förutsätter, enligt Handelskammaren, att Trafikverket presenterat 

en lösning som möjliggör en koppling mellan Borås C och orterna österut. 

Handelskammaren anser att Trafikverket genom val av korridorer inte ska omöjliggöra en 

framtida anslutning av Ulricehamn, då troligtvis via bibana. 

Handelskammaren ser positivt på det så kallade Förstärkningsalternativet som innebär att 

det byggs en kopplingspunkt mellan Kust till kustbanan och nya stambanan strax öster om 

Mölndal. Trafikverket får vid genomförandet av de nya stambanorna inte omöjliggöra en 

sådan kopplingspunkt. 

Med externa stationslägen blir investeringskostnaden lägre. Samtidigt urholkas den 

regionala nyttan om stationerna placeras så att det blir oattraktivt att pendla mellan orter 
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som Borås – Jönköping – Linköping. Stationernas placering riskerar att lägga en våt filt över 

den regionförstoring som de nya stambanorna var avsedda att åstadkomma. 

Handelskammaren ser en risk att ingen tar ansvar för att helheten blir så bra som möjligt 

utan att alltför stort fokus läggs på att hålla nere kostnaden för delprojekten. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:703. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverkets bedömning av de alternativa stationslägenas förutsättningar för 

regional och lokal utveckling redovisas i lokaliseringsutredningen och ligger till 

grund för den sammanvägda bedömningen och förslag till rangordning av 

alternativen. Trafikverkets förslag till lokalisering är alternativ Mölnlycke (M1 och 

L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). På den västra delsträckan 

rangordnas alternativ Tulebo som nummer 2 och på den östra delsträckan 

rangordnas alternativ Lusharpan (B4) som nummer 2. 

Fortsatt sträckning österut mot Ulricehamn kommenteras i anslutning till 

länsstyrelsens avsnitt 5.4. Trafikering av regionala tåg från Göteborg C mot 

Jönköping kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 5.5.2. Av 

lokaliseringsutredningen framgår att samtliga kvarvarande stationslägen i Borås 

möjliggör en fortsatt sträckning österut norr eller söder om Åsunden. Sträckning 

via Ulricehamn är därmed inte alternativskiljande. 

Kopplingspunkt öster om Mölndal kommenteras i anslutning till Borås avsnitt 
5.5.2. 

 
Regeringsuppdraget kommenteras i anslutning till Göteborg Stads avsnitt 5.5.3 
 

5.11. Ledningsägare 

 Borås Elnät AB 

Med hänsyn till korridorernas utbredning menar Borås Elnät att det är svårt att i nuläget 

bedöma konflikter med befintliga anläggningar i nätområdet. Borås Elnät emotser fortsatt 

samråd och dialog med Trafikverket. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1329. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Borås Elnät AB. 

 Ellevio 

Ellevio äger två 130kV-ställverk med tillhörande kraftledningar som beroende på val av 

lösning enligt de redovisade utredningskorridorerna kan komma att påverkas. De båda 

ställverken har en stor betydelse för elförsörjningen i området och deras fortsatta 

användning måste vara säkerställd i en järnvägsplan. Eventuella åtgärder som krävs för en 

järnvägsplans genomförande såsom flytt av ledningar och ställverk bekostas av Trafikverket. 
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Om planens genomförande förutsätter åtgärder på Ellevios anläggning måste en skriftlig 

överenskommelse finnas mellan Trafikverket och Ellevio innan planen kan godkännas.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1873. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Ellevio. Trafikverket kommer att utreda 

vilka åtgärder som krävs för att genomföra järnvägsplanen samt att bekosta de 

åtgärder som krävs. 

 Gryaab 

Sedan tidigare samråd framför Gryaab den nya synpunkten att det inte enbart är 

underjordsanläggningar som riskerar att beröras utan även kritiska marknära delar av 

Gryaabs anläggningar. Gryaab ser därför även fortsättningsvis ett behov av fördjupat 

samråd för informationsutbyte kring specifika lägen och känslighet i konstruktion. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1047.  

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Gryaab. 

 Göteborg Energi 

Göteborgs Energi hänvisar till gällande bestämmelser vid markarbeten för de fall där 

schaktningsarbeten kan vara aktuella i närheten av markförlagda ledningar för el-, 

fjärrvärme- och fjärrkyla samt optofiber och gasledningar, vilka tillhör Göteborg Energi eller 

dess dotterbolag. 

Göteborgs Energi Gasnät (GEGAB) uppger att de har både driftsatta och gasledningar och 

ledningar som inte är i drift inom utredningsområdet och att inmätta lägen kan hämtas via 

Ledningskollen. Gasledningarna måste beaktas i det framtida arbetet och Bestämmelser vid 

markarbeten samt senaste utgåvan av Energigasnormer (EGN) ska följas. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:638. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Göteborg Energi 

 Härryda Energi 

Samtliga korridorer inom Härryda kommun kommer att korsa Härryda Energis ledningar 

och kablar. Härryda Energi förutsätter att det alternativ som blir aktuellt samordnas 

tillsammans med ledningsägare i ett senare skede. 

Sträckan Almedal – Landvetter flygplats: Korridor Mölnlycke och korridor Raka vägen har 

båda en dragning som innefattar området där Härryda Energi har en fördelningsstation. Att 

flytta denna är ett stort projekt som Härryda Energi vill undvika av många skäl, bland annat 

på grund av tiden för planering, tillståndsprocess och byggnation. Av samrådshandlingarna 
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framgår att sträckningen planeras i tunnel så problematiken beror på hur byggnationen av 

järnvägen planeras. 

Sträckan Landvetter flygplats – Borås: Korridor Hindås och korridor Hestra har båda en 

dragning som innefattar området där Härryda Energi har en mottagarstation. Att flytta 

denna är ett stort projekt som Härryda Energi vill undvika av många skäl, bland annat på 

grund av tiden för planering, tillståndsprocess och byggnation. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1330. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Härryda Energi. 

 Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

Utbredningsområdet ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Det är viktigt att råvattnet 

skyddas mot utsläpp, föroreningar och sådan användning av mark och vatten som på sikt 

kan påverka vattenkvaliteten negativt. Kring Göta älv, Delsjöarna, Rådasjön, Kallebäcks 

källa och Nedsjöarna finns därför skyddsområden där speciella regler och skyddsföreskrifter 

gäller.  

Gränser och föreskrifter i de nya förslagen på vattenskyddsområden för Rådasjön och 

Nedsjöarna bör ligga till grund för planering av järnvägen. Det viktigt att ta hänsyn till att 

ytvatten och grundvatten påverkas i en så liten omfattning som möjligt. Vatten som idag inte 

används som vattentäkt, eller skyddas av vattenskyddsföreskrifter kan bli viktiga som till 

exempel nödvatten i framtiden. 

Vid vattentäkter vilka är klassade som vattenskyddsområden ska extra stor försiktighet 

beaktas, och vattenskyddsföreskriftera ska följas, både under byggfas och drift. Under 

byggfas får till exempel inte länsvatten eller vatten från arbetsområdet släppas ut orenat och 

heller inte direkt till vattendrag, utan att infiltreras. Byggnation av tunnel kräver injektering 

i processen för att täta berget från inkommande vatten. Förvaltningen påpekar att det måste 

belysas hur hantering av detta ska ske. Urlakning av injekteringsmedel får inte påverka 

omkringliggande vattendrag negativt. När lokaliseringsutredningen är klar och en 

järnvägslinje är beslutad ska denna fråga fördjupas. 

Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vatten få 

möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för 

markarbeten” på Göteborg Stads hemsida. I det fortsatta arbetet med 

lokaliseringsutredningen kommer detaljfrågor kring ledningar att dyka upp och behöver då 

utredas vidare tillsammans med förvaltningen. 

Kretslopp och vatten har ett befintligt stomnät inom området. Ledningen är en vital del av 

dricksvattendistributionen i regionen och måste vara i drift under Trafikverkets arbeten. 

Förvaltningen har ett pågående projekt att fördubbla dessa ledningar och lägga nya. En tidig 

grov tidplan för utbyggnaden av denna etapp är 2024–2026. Förvaltningen önskar att 

Trafikverket medverkar till samordning i utförande av en ledningsutbyggnad i den grad det 

finns möjlighet.  
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I det fortsatta utredningsarbetet bör projektet kompletteras med en dagvattenutredning. 

Utredningen ska redogöra för hur förorenat dagvattnet är och till vilken grad det kan renas, 

tillräckligt ytbehov för rening och fördröjning samt kommande påverkan på 

miljökvalitetsnorm för vatten. 

Trafikverkets projekt får inte medföra en försämrad situation för Göteborgs Stad med flera 

ur ett skyfall- och höga vattennivåer-perspektiv.  

De olika lokaliseringsalternativen ligger i närheten av en berganläggning. Arbeten ska 

utföras så att skador inte uppkommer på berganläggning eller i dess installationer. 

Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i planeringsskedet, minst 6 månader innan arbetet 

ska utföras. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1230. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har beaktat risker för påverkan vattentäkter och övriga 

vattenförekomster vid byggande och drift av järnvägsanläggningen vid 

identifiering och urval av korridorer samt vid konsekvensbedömningen av 

kvarvarande korridor- och stationsalternativ. Behovet av skyddsåtgärder kommer 

att studeras djupare i kommande skede av planläggningsprocessen. 

Även dagvattenhantering och risker för översvämning kommer att studeras 

närmare i kommande skede av planläggningen. 

Trafikverket kommer så långt som möjligt att medverka till att utbyggnaden av 

järnvägen kan samordnas med planerad utbyggnad av ledningsnätet. 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Kretslopp och vatten. 

 Mölndal Energi AB 

Mölndal Energi AB är innehavare av områdeskoncession och har flera samhällsviktiga 

kunder inom området. Mottagningsstation XT11 Krokslätt ligger inom korridor Raka vägen 

och Mottagningsstation XT12 Rävekärr ligger inom korridorerna Mölnlycke, Landvetter Öst 

och Tulebo. Vid mottagningsstation XT12 (Möbelgatan) har en geoteknisk undersökning 

utförts (2005) som konstaterar att markstabiliteten inte uppfyller gällande normer kring 

Kålleredsbäcken och att det finns en pågående sättning vilket bör beaktas vid eventuellt 

arbete i närheten av stationen. 

Det är önskvärt att underjordiska ledningar inte hamnar inom spårområdet. Det gäller både 

elledningar och fjärrvärmeledningar. Korsande ledningar läggs i kanalisation så det enkelt 

kan bytas. En eventuell flytt av mottagningsstation skulle omfatta många moment i form av 

ny detaljplan, omläggningar av ledningar och linjekoncessioner samt hitta en plats som tar 

hänsyn till topologisk placering i elnätet, elektromagnetisk strålning i närhet till människor, 

tillgänglighet, översvämningsrisk, utrymmen för ledningar med mera. 
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Båda mottagningsstationerna har ett strategiskt läge utmed E6/20 och järnvägen vilket 

innebär en risk avseende farligt gods. En urspårning med till exempel farligt gods kan 

medföra problem för elförsörjning. Ett haveri får inte störa eldistributionsverksamheten. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:651. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Mölndals Energi angående påverkan på 

mottagarstationerna och behov av ledningsomläggningar. Trafikverket är 

medvetna om den process påverkan på mottagarstationerna medför. 

Risker för olyckor med farligt gods kommer att beaktas vid utformning av 

järnvägsanläggningen. 

 Svenska Kraftnät 

Svenska kraftnät har i samråd 1 daterat 2020-04-28 lämnat yttrande i rubricerat ärende och 

detta yttrande kvarstår, se yttrande samråd 1. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:1868.  

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att samråda med Svenska Kraftnät i kommande skede av 

planläggningsprocessen. 

 Vattenfall  

Vattenfall menar att det är svårt att i ett enskilt yttrande redogöra för befintliga 

anläggningar och projekt i berört område. Berörda anläggningar är både lokalnät och 

regionnät. Vattenfall upplyser om att regionnätet är koncessionspliktigt, vilket innebär att 

processen vid en nätombyggnad på grund av järnvägsanläggningen är både kostsam och 

tidskrävande. Vattenfall önskar en fortsatt dialog.   

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2020/119740:642. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har inhämtat underlag om Vattenfalls ledningar utanför stadsmiljö 

(Göteborg–Borås) via Ledningskollen för att skapat klarhet i vilka ledningar som 

faller under koncessionslagstiftningen. Samråd kommer att hållas med Vattenfall 

när det finns en preliminär sträckning för järnvägen och en klarhet i vad som 

kommer att hända med eventuellt berörda anläggningar i Mölndal. 

5.12. Allmänheten  

Under samrådstiden för samråd hösten 2020 inkom totalt 3 060 synpunkter från 

allmänheten, varav cirka 96 procent kom in via den interaktiva kartan och cirka 4 procent 

via brev. Det digitala samrådet för hösten 2020 beskrivs närmare i avsnitt 5.3. 
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Utöver synpunkter som inkommit från enskilda medborgare har det under samrådet bildats 

ett antal tillfälliga sammanslutningar där medborgare/boende gått ihop och skrivit under 

gemensamma synpunkter genom namnlistor eller lämnat enskilda synpunkter men med 

likartade formuleringar. Detta har varit aktuellt i bland annat Tulebo, Bolås och Hasslerås-

Sundet-Östbydal/Benareby och i Gesebol. Sammanfattningsvis handlar dessa synpunkter 

om en oro kopplat till privata fastigheter, naturmiljö, buller och påverkan i 

vardagslivsmiljöer.  

I följande avsnitt sammanfattas innehållet i de inkomna synpunkterna uppdelat per 

ämnesområde. För svar på många av de frågor som framförts i synpunkterna avseende 

värden i boende-, rekreations-, kultur- och naturmiljöer hänvisas till 

lokaliseringsutredningens kapitel 7 och 8 som redovisar konsekvensbeskrivningar och 

bedömningar som gjorts inom arbetet.   

 Rekreation och friluftsliv  

Många synpunkter som kommit in har koppling till rekreation och friluftsliv. Områden som 

lyfts upp som viktiga är bland annat Hårssjön, Tulebo och Tulebosjön, Finnsjön, Örtjärn, 

Björröd, Hindåsgården och Klippan, Rammsjön, Nolån, Gesebols sjö, Vannasjön, Vatthulta 

sjö, Viaredssjön, Sandared, Backabo och Nordtorp, Rya åsar och Kransmossen. Även 

vandringslederna Sjuhäradsleden och Knalleleden pekas ut. Områdena uppges bland annat 

användas för motion och idrottsaktiviteter, bad, fiske, fågelskådning, svamp- och 

bärplockning samt övernattning i tält/camping. På många håll finns till motionsspår och 

ridvägar i anslutning och inom rekreationsområdena. De utpekade områdena nyttjas året 

runt av besökare i alla åldrar. Flera synpunktslämnare framför en önskan att tysta områdena 

får förbli bullerfria och ostörda.  

Verksamheter med koppling till rekreation och friluftsliv som lyfts fram som viktiga att 

beakta är ridverksamheter på flera håll, skogsområden som används för 

orienteringsverksamhet och mountainbikecykling, idrottsanläggningar som fotbollsplaner, 

skid- och löparspår samt golfbanor. Många efterfrågar information om hur områdena 

kommer att påverkas och hur det blir att vistas i järnvägens närhet.  

Trafikverkets kommentar:  

Identifierade rekreationsvärden i de olika miljöerna inom och i anslutning till 

korridoralternativen har varit ett viktigt underlag i utredningsarbetet. Underlaget 

har beaktats i lokaliseringsutredningens sammanvägda bedömning, bortval och 

förslag till rangordning av alternativen.  

Val av anläggningstyp längs olika sträckor har anpassats för att begränsa intrång. 

Anläggningstyp påverkar även bullerutbredning, som kan komma att påverka 

upplevelsen av områden där järnvägen går i markplan och på bro. Utöver de 

sociala hållbarhetsaspekterna så vägs också ekologiska och ekonomiska aspekter 

in i bedömningen för val av korridorer för fortsatt utredning. I arbetet har det 

bland annat genomförts en naturvärdesinventering, en kulturarvsanalys samt en 

social konsekvensanalys.  
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Planeringsarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och först när en korridor är 

beslutad är det möjligt att påbörja arbetet med att begränsa påverkan på 

närmiljön. 

5.12.1.1. Finnsjön  

Särskilt många synpunkter berör området kring Finnsjön som viktigt rekreationsområde, 

framförallt för boende i närområdet men även för mer långväga besökare. Finnsjön och 

området kring sjön omnämns som mycket bevarandevärd och att området används för 

friluftsliv både av allmänheten, organiserade föreningar och av skolor i närområdet.  

Finnsjön är vattentäkt och försörjer boende i Härryda kommun med vatten. Många 

synpunktslämnare uttrycker därför oro kring föroreningar i vattnet och en placering av 

järnväg ovan mark i nära anslutning till Finnsjöområdet. En oro för att en dragning genom 

Benareby ska skapa föroreningar i sjöar och vattendrag som hänger samman med Finnsjön 

lyfts också i synpunkterna. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har beaktat inkomna synpunkter angående de korridorer som 

passerar norr eller söder om Finnsjön vid bedömning av de studerade alternativen. 

Korridor Mölnlycke innebär att järnvägen kommer att gå i bergtunnel norr om 

Finnsjön, vilket inte bedöms påverka friluftslivet och bullernivåerna i området 

samt ha begränsad påverkan på Finnsjöns vattentäkt. Korridor Tulebo innebär att 

järnvägen kommer gå i markplan söder om Finnsjön vilket medför en liten negativ 

konsekvens för vattentäkten Finnsjön.  

De delar av korridor Tulebo där anläggningen ligger i markplan berör Finnsjöns 

vattenskyddsområde perifert och möjlighet finns att inom korridoren helt undvika 

sjöns avrinningsområde. Eventuell effekt på avvattningen mot Finnsjön under 

driftskedet kan ske i korridorens sydliga del men bedöms som försumbar både 

avseende effekt på vattentäktens vattenkvalitet och -kvantitet. 

Rekreationsområdena lokaliserade öster och söder om Finnsjön kan få sämre 

tillgänglighet, attraktivitet och risk för fragmentering. Konsekvensen bedöms som 

liten. För mer detaljerad information hänvisas till MKB och PM Social 

konsekvensanalys. 

Inkomna synpunkter rörande påverkan på området kring Finnsjön tas med i det 

fortsatta arbetet med planeringen av den nya stambanan.  

 Kulturmiljö  

Flera synpunkter handlar om Hindås och dess kulturmiljövärden med anor från 1700-talet. 

Även kulturmiljön runt Mölndals Kvarnby, som är av kulturhistoriskt riksintresse, liksom 

miljön runt fornminnena på Ekekullen anses påverkas negativt av en breddad järnväg.  

Många synpunkter handlar om kulturmiljön i och omkring Benareby, med en historia som 

går tillbaka till 1400-talet. I flera synpunkter framkommer att synpunktslämnarna anser att 

informationen om området i lokaliseringsutredningens samrådshandling är bristfällig. 

Vidare önskas en redogörelse för hur kulturmiljön ska bevaras för framtiden.  

176



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 171 (298) 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har beaktat synpunkterna avseende kulturmiljö vid bedömning av de 

studerade alternativen. I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd 

bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Som grund för 

bedömningen har bland annat en naturvärdesinventering, en kulturarvsanalys 

samt en social konsekvensanalys genomförts inom utvärderade korridorer. 

Kulturmiljö kommer utredas vidare i det fortsatta arbetet med framtagande av 

järnvägsplan. 

 Naturmiljö  

5.12.3.1. Naturreservat och strandskydd  

Flera av de synpunkter som inkommit med koppling till naturmiljö belyser bland annat 

vikten av att värna Storåns och Nolåns dalgång samt naturreservaten vid Klippan, Yxsjön 

och Risbohult. Vidare nämns att delar av Storåns dalgång och Klippans naturreservat är 

Natura 2000-områden. I synpunkterna nämns även att Hårssjön och Rambo mosse är 

föreslaget för bildande av naturreservat och att det i direkt i anslutning till korridoren 

Hindås planeras för en utvidgning av Pålsbo naturreservat. I flera synpunkter nämns att 

sjöarna vid Benareby och Bolås har strandskydd.  

Trafikverkets kommentar:  

Påverkan på befintliga och planerade naturreservat ingår i miljöbedömningen, 

vilket är en av flera delar som sedan ingår i den sammanvägda bedömningen. 

Skyddsåtgärder och alternativa utformningar kan bli aktuellt för alternativ som är 

intressanta ur andra aspekter i den sammanvägda bedömningen. Gällande 

påverkan på Natura 2000-områden så har fördjupade underlag tagits fram 

avseende vissa aspekter vilket tydliggjorts i MKB. Sjöarna vid Benareby och Bolås 

har hanterats på så sätt att konsekvenser för naturmiljö, rekreation och friluftsliv 

ingått i miljöbedömningen och legat till grund för val av lokalisering. Formell 

hantering av strandskyddsfrågan sker inom ramen för framtagandet av 

järnvägsplan. 

5.12.3.2. Flora och fauna  

Många synpunktslämnare uttrycker en oro över hur järnvägen kommer påverka 

naturmiljöer och strandskyddade vattendrag inom utredningsområdet. Områden som 

nämns i flertalet synpunkter är Hårssjön och Rambo mosse, Finnsjön, Gesebol och Yxsjön. 

Ett antal rödlistade och andra skyddsvärda arter uppges växa i dessa områden.  

Ett antal rödlistade arter lyfts fram att de finns inom utredningsområdet. Utöver detta 

beskrivs även att det finns flera olika arter av fladdermöss, groddjur och ödlor inom 

utredningsområdet. Synpunkterna önskar att Trafikverket tar hänsyn till dessa vid byggande 

av järnvägen. 

Utöver de ovan nämnda arterna finns ett flertal rödlistade arter av både flora och fauna 

inom utredningsområdet. Synpunkterna handlar i huvudsak om att järnvägens dragning 

kan komma att störa dessa arter. 

177



Samråd hösten 2020 
 

 
 
  Sida 172 (298) 

Trafikverkets kommentar:  

Naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) samt delutredningar för 

specifika platser har genomförts och ingår som underlag till MKB. Kända 

förekomster av skyddade arter har särskilt analyserats och bidrar både till 

utformning och konsekvensbedömningar av korridorer. Inför samrådet våren 2021 

har även underlag kring ekologiska samband tagits fram. 

Inkomna synpunkter rörande djurliv och bevarandevärda växt- och djurarter tas 

med i det fortsatta arbetet med utredningen.  

 Landskap 

Flera synpunktslämnare önskar en tydligare bild över hur broar och andra delar av 

anläggningen är tänkta att se ut för att ge en bättre förståelse för hur de kommer påverka 

landskapet. 

En del skogs- och jordbruksverksamheter och betesmarker inom utredningsområdet befaras 

påverkas av den nya järnvägen. Detta gäller bland annat verksamheter vid Nya Långenäs 

och Sundshult, norr om Sandared.  

Vidare nämner synpunktslämnarna att flera av korridoralternativen skulle medföra en 

negativ påverkan på odlingslandskap och lantbruk. 

Trafikverkets kommentar:  

I det fortsatta arbetet och efter att en korridor beslutats kommer broar och övriga 

delar av järnvägsanläggningen att studeras mer i detalj. Då kan tydligare 

illustrationer och visualiseringar av anläggningen i landskapet göras med 

utgångspunkt i den landskapskaraktärsanalys och det getsaltningsprogram som 

tagits fram inom projektet. 

 Korridor- och stationsalternativ 

I flera synpunkter tas det upp att järnvägen passerar flera orter utan att stanna, vilket inte 

anses medföra något positivt för boende på dessa orter. Synpunktslämnarna menar att det 

är ett intrång som inte medför någon direkt nytta. Det efterfrågas en redogörelse över vilka 

nyttor de orter får som passeras av den nya järnvägen utan att en station anläggs och hur 

ytterligare stationslägen i framtiden kan kopplas på järnvägen. Vidare önskas ett 

resonemang om hur coronapandemin påverkar framtida resande och om projektet är 

ekonomiskt försvarbart om tågresande minskar.   

Utöver synpunkter på de förslag som presenterats i lokaliseringsutredningen har det 

inkommit egna förslag på järnvägens placering och dragning. I synpunkterna har inga 

specifika dragningar angetts, enbart generella exempelvis "Bör gå längs väg 40". Detta 

handlar även om förslag på korridorer som inte blivit utredda. Förslagen gäller framförallt 

möjliga korridorer mellan Göteborg och Landvetter flygplats.  

I vissa synpunkter uttrycks en oro över hur den nya järnvägen kommer att påverka 

kommunala planer. 
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Ett stort antal synpunkter berör de olika korridor- och stationsalternativen som presenteras 

i lokaliseringsutredningen. I följande avsnitt sammanfattas de synpunkter som rör specifika 

dragningar och stationslägen. 

Trafikverkets kommentar:  

I lokaliseringsutredningen för ny järnväg mellan Göteborg–Borås arbetar 

Trafikverket aktivt med att skapa förståelse för planeringsprocessen och skapa 

forum för dialog mellan berörda kommuner och Trafikverket. Läs mer om 

pågående mötesserier i kapitel 3. I dessa mötesserier hanteras 

stadsutvecklingsfrågor och påverkan på kommunala planer.  

I en lokaliseringsutredning ska alla rimliga alternativ som uppfyller den nya 

järnvägens ändamål prövas. Därför har olika korridoralternativ mellan Göteborg–

Borås utretts och bedömts. För att möjliggöra hastigheter upp till 250 kilometer i 

timmen krävs det att järnvägen utformas med stora radier och små lutningar. 

Detta ger en relativt rak och plan järnväg. Det föreslagna alternativet Bollebygd 

Syd följer delvis väg 27/40, men järnvägen kommer aldrig att fullt ut kunna följa 

vägens sträckning. 

5.12.5.1. Dragning längs väg 27/40 

Det har kommit in många synpunkter avseende att nya stambanan bör förläggas längs med 

väg 27/40. Argument som framförs är att järnvägen bör samförläggas med befintlig 

infrastruktur för att minska negativ påverkan på naturmiljöer, boendemiljöer, landskapsbild 

samt av ekonomiska skäl. Flera synpunkter behandlar frågan om varför denna sträckning 

inte pekas ut som huvudalternativ och önskar en tydligare beskrivning kring detta. Många 

förordar också en samförläggning med väg 27/40 för att koncentrera bullerstörningarna, 

medan andra menar att det redan är en för hög bullernivå utmed vägen och att denna inte 

bör öka.  

Trafikverkets kommentar:  

Se Trafikverkets kommentar i avsnitt 5.12.5. 

5.12.5.2. Mölndal 

Flera synpunktslämnare förordar en station i Mölndal. De menar att upptagningsområdet 

blir stort då resenärer söder om Mölndal och Göteborg kan få ökad tillgänglighet till 

järnvägen, utan att behöva passera centrala Göteborg och således kan även trängsel minska 

där. Vidare nämner flera att då kommunen växer (Mölndals stad) och har flera stora 

arbetsplatser behöver tillgängligheten med järnväg vara god, inte minst till Landvetter 

flygplats. Detta för att gynna regional utveckling och även utveckling i de orter som 

stambanan endast passerar (utan station).   

Andra synpunktslämnare menar att Mölndal har god kollektivtrafik till både Landvetter 

flygplats och Göteborg, vilket anses det vara tillräckligt. De finns också de 

synpunktslämnare som inte vill att stationsområdet i centrala Mölndal blir större och många 

uttrycker också en oro för ökat buller.  
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Trafikverkets kommentar:  

Ett stationsläge för den nya stambanan i Mölndal för med sig flera fördelar och 

inverkar positivt på den regionala utvecklingen. När det gäller buller vid 

stationsområdet så har Trafikverket utrett buller, vibrationer och stomljud inom 

ramen för MKB och enligt Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer. 

Lämpliga skyddsåtgärder där gällande riktvärden överskrids kommer att 

övervägas i det fortsatta arbetet 

Valet av korridor som passerar Mölndal eller enligt alternativ Raka vägen har 

bedömts utifrån flera perspektiv, se vidare kommentar i yttrande till Länsstyrelsen 

i Västra Götaland för beskrivning av metoden se avsnitt 5.4. Det sammantaget 

bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen bedöms vara korridor 

Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i tunnel under Landvetter flygplats 

(L1). För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är alternativ Tulebo rangordnat 

som nummer 2. 

5.12.5.3. Landvetter flygplats 

Vissa synpunkter handlar om att en station vid Landvetter flygplats är nödvändig för att öka 

pendlingsmöjligheterna både till flyget och kringliggande orter. Vissa synpunktslämnare 

menar även att en station vid Landvetter flygplats kan minska trafiken på väg 27/40 som ska 

till Landvetter flygplats. I dessa kommentarer förespråkas ett stationsläge nära 

flygplatsterminalen.  

Vidare menar flera synpunktslämnare att om en station vid Landvetter flygplats blir den 

enda stationen i Härryda kommun behöver kollektivtrafiken från stationen förbättras. Vissa 

vill att stationen förläggs i anslutning till det planerade utbyggnadsområdet Landvetter 

Södra.  

Trafikverkets kommentar:  

Landvetter flygplats är idag en stor arbetsplats i regionen och tillgängligheten 

skulle öka markant med ett stationsläge vid flygplatsen. Detta skulle även bidra till 

att fler resor, både arbetspendling och fritidsresor, skulle kunna göras med tåg 

istället för personbil vilket är fördelaktigt för miljön.  

I utredningen föreslås en bytespunkt i anslutning till stationsläget vid Landvetter 

flygplats, vilket möjliggör för en förbättrad kollektivtrafik till och från Landvetter 

flygplats. Ytterligare stationsorter kommenteras i länsstyrelsens avsnitt 5.4. En 

framtida station vid Landvetter södra kommenteras i Härryda kommun 5.5.4. 

5.12.5.4. Borås 

Flera synpunktslämnare anser att en station utanför centrala Borås inte kan anses attraktiv 

då tillgängligheten till stationen minskar och fler tenderar att välja bil istället för 

kollektivtrafik. I flera synpunkter önskas att det nya stationsläget lokaliseras vid befintlig 

station i centrala Borås med resecentrum för att underlätta kopplingen till övrig 

kollektivtrafik men även för gångavstånd till högskola och arbetsplatser. 

Andra synpunktslämnare vill istället att stationen förläggs utanför centrum, söder om Borås, 

för att möjliggöra pendelparkeringar och god kommunikation. Det skulle också minska 
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intrånget i stadskärnan och frigöra yta i centrala Borås för andra ändamål. Kostnadsskäl 

läggs också fram som argument, då tunnel under Borås anses vara mycket kostsamt. Frågan 

om hur befintlig bebyggelse i Borås tätort skulle påverkas av en lång tunnel under tätorten 

lyfts även upp som ett orosmoment. 

Trafikverkets kommentar:  

Genom Borås har de fem kvarvarande korridorerna inklusive stationslägen 

konsekvensbedömts och utvärderats mot varandra utifrån utredningens sex 

bedömningsgrunder: hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, 

investeringskostnad, acceptans för alternativ, samhällsekonomisk nytta och 

projektmålsuppfyllelse. Metoden redovisas i lokaliseringsutredningen. Utifrån den 

sammanvägda bedömningen är Trafikverkets förslag till lokalisering alternativ 

Osdal/Borås C (B11A) och alternativ Lusharpan (B4) rangordnat som nummer 2.  

 Teknik  

Flera synpunkter handlar om järnvägens framtida funktion. Det efterfrågas en redogörelse 

om varför just den valda tekniken används och varför det till exempel inte möjliggörs för 

ännu snabbare tåg. Vissa menar att andra framtida transportalternativ som eldriven 

buss/bil kommer att vara billigare, mer effektivt och hållbart och att det därför inte bör 

investeras i ny stambana. 

Trafikverkets kommentar:  

Teknikvalet bygger till stor del på kostnad och vilken nytta det kommer att göra. 

Att möjliggöra för ännu högre hastigheter ställer högre krav på spårgeometrin 

vilket också är kostnadsdrivande.  

Hur Trafikverket bygger järnväg styrs av lagen om byggande av järnväg (Lag 

1995:1649) som säger att järnvägen ska ”ges ett sådant läge och utformas så att 

ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig 

kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och 

kulturvärden”. 

 Bergvärme 

Inom utredningsområdet förekommer bostäder med bergvärmeanläggning och flera 

fastighetsägare uttrycker en oro för påverkan på dessa om järnvägen förläggs i bergtunnel 

under fastigheten. Fastigheterna är inte anslutna till centralvärme och i flera fall saknas 

kommunala planer på anslutning. Fastighetsägarna efterfrågar information kring hantering 

av bergvärmeanläggningar och ersättning i samband med intrång. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tar med sig frågan om påverkan på bergvärme i det fortsatta arbetet 

med utredningen och återkommer med information till fastighetsägare som 

berörs. 
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 Grundvatten 

En oro finns över hur den nya stambanan kommer att påverka vattentäkterna Finnsjön, 

Backa samt ny ytvattentäkt i Nedsjöarna, i utredningsområdet. Vidare finns en oro över hur 

den nya järnvägen kommer att påverka grundvattennivåerna längs sträckan. Särskilt bland 

människor med egen brunn. Frågor har även inkommit om hur förändringen av 

grundvattennivån påverkar markens egenskaper, till exempel i områden där marken till 

största del utgörs av lera.  

Vattenskyddsområde Nedsjöarna nämns som viktigt att bevara utan påverkan från 

järnvägen då där planeras för ny ytvattentäkt, som även ska tjäna som reservvattentäkt för 

Göteborg Stad.  

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har identifierat vattenfrågorna som en viktig aspekt i arbetet med 

MKB och kommer att arbeta vidare med dessa. 

 Fastighetsvärden och ersättningsfrågor 

Vissa synpunktslämnare uttrycker en oro att fastigheter kan tappa i värde om den nya 

stambanan dras i närheten av den egna fastigheten. En del är oroade över skador på 

byggnader, som exempelvis sättningsskador orsakade av vibrationer i samband med 

byggnation av stambanan. Särskilt om det finns stabilitetsproblem kopplat till exempelvis 

mossmark. Det finns också de som oroas av att buller ska påverka fastighetens värde. Flera 

fastighetsägare efterfrågar information om hur fastighetsinlösen fungerar. 

Trafikverkets kommentar:  

Det finns ingen generell ersättning för alla fastigheter i närheten av järnvägen 

kopplat till eventuellt minskat fastighetsvärde. Utgångspunkten vid nybyggnation 

av ny väg och järnväg är att störningen inte ska överskrida de riktvärden för buller 

som är fastlagda av riksdagen. Trafikverket får dock ta hänsyn till vad som är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I det kommande arbetet med planförslag 

till järnvägsplan kommer det finnas förslag till skyddsåtgärder mot buller och 

vibrationer. Skyddsåtgärderna kan vara bullerplank, byte av fönster eller 

fasaddelar eller stabilitetsåtgärder. Om Trafikverket bedömer att det inte är 

möjligt att åtgärda en fastighet som störs av buller eller vibrationer kan det 

föreslås att fastigheten ska förvärvas till fastighetens marknadsvärde. 

Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk 

vid ett väg- eller järnvägsbygge och för de flesta skador som uppstår i samband 

med byggandet. Även den som har nyttjanderätt eller någon annan särskild rätt till 

en fastighet kan ha rätt till ersättning. Om det i järnvägsplanen visar sig att 

marken från en fastighet behövs för järnvägen så kommer marken bli inlöst. Vid 

inlösen så eftersträvar Trafikverket att komma överens med berörda 

fastighetsägare. I det kommande arbetet med planförslag till järnvägsplan kommer 

Trafikverket veta vilka som kommer bli berörda och att då kontakta dessa. 

Trafikverket ersätter sedan ett oskadat fastighetsvärde med tillägg, det vill säga det 
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värde som fastigheten hade haft om inga planer på järnvägen hade funnits, med ett 

tillägg på 25 procent.  

 Vardagsliv och livskvalitet  

Människor som kan komma att påverkas av den nya stambanan undrar hur de ersätts om 

deras livskvalitet försämras. En oro finns också att järnvägen kommer att skapa en barriär i 

mindre bebyggelseområden. Ett område som särskilt utmärker sig i kommentarerna är 

Benareby.  

Trafikverkets kommentar:  

Se Trafikverkets kommentar i avsnitt 5.12.9. 

 Buller och luftmiljö 

En oro uttrycks kring att förorenade utsläpp kommer att öka, framförallt under byggtid med 

försämrad luftkvalitet för närboende. Av denna anledning anser vissa synpunktslämnare att 

det inte är hållbart att genomföra projektet. 

Det finns en oro kring bullerpåverkan och bullerexponering nära den nya järnvägen både i 

boende- och rekreationsmiljöer, ur ett folkhälsoperspektiv, och i naturmiljöer för djurlivet. I 

kommentarer från synpunktslämnarna efterfrågas information om hur stomljud kommer att 

påverka ovanpåliggande bebyggelse då järnvägen går i tunnel. En del uttrycker också oro för 

buller under byggskedet, speciellt där järnvägen passerar nära skolor och bostäder.  

I vissa kommentarer nämns även att de bor och vistas i områden som redan är utsatta för 

buller, och att nivån inte bör öka då det skulle förvärra situationen ytterligare. Områden 

kring Hasslerås-Sundet-Östbydal nämns som exempel. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har utrett buller, vibrationer och stomljud inom ramen för MKB och 

enligt Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer. Lämpliga skyddsåtgärder 

där gällande riktvärden överskrids kommer att övervägas i det fortsatta arbetet. 

 Genomförande av samråd 

I flera kommentarer framförs att informationen från Trafikverket under samrådet varit 

bristande. En del synpunktslämnare har även uttryckt en önskan om att samrådet skulle 

förlängas. Den interaktiva kartan har inte fungerat med vissa webbläsare och vidare har 

frågan ställts om användandet av den interaktiva digitala kartan är en laglig arbetsmetod.  

Det råder en uppfattning hos en del att arbetsmetoden är åldersdiskriminerande då 

framförallt äldre människor kan ha svårt att orientera sig på kartan och förstå hur de lämnar 

en synpunkt. En del önskar också kvittens på sin inlämnade synpunkt.  

Vidare har gränssnittet på den interaktiva kartan ifrågasatts och synpunktslämnare menar 

att den bör designas om för att bli tydligare. Någon anser även att informationen kring 

Trafikverkets samråd har varit mycket bristfällig och att samråden våren 2020 och hösten 

2020 därför bör göras om. 
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Det finns också synpunktslämnare som menar att det är finns fel i kartunderlaget och att fler 

områden borde kategoriseras som viktiga för friluftslivet.  

Trafikverkets kommentar:  

Att arbeta med ett digitalt samråd är ett relativt nytt arbetssätt och en lärande 

process för Trafikverket. Kartmaterialet har setts över och möjligheterna att 

förändra gränssnittet är något Trafikverket tar med i fortsatt arbete. Läs mer om 

statistik från samrådet i avsnitt 5.3 Digitalt samråd där det framgår att cirka 2 900 

synpunkter kom in via den interaktiva kartan och att åldersfördelning av de som 

lämnat synpunkter är väl spridd. 

Lagen om byggande av järnväg som reglerar samrådsprocessen medför inget 

juridiskt hinder för att genomföra digitala samråd och de samråd som genomförts 

inom lokaliseringsutredningen uppfyller gällande krav på samråd och följer 

Trafikverkets process för samrådsförfaranden. Under nästa fas, framtagande av 

planförslag, finns krav att ett samrådsmöte genomförs på orten. Digitala samråd 

ger möjlighet att genomföra samrådet trots den rådande situationen i samhället 

med coronapandemin. 

Att genomföra samrådet digitalt innebär att vissa grupper i samhället har sämre 

förutsättningar att ta del av informationen samt att lämna synpunkter på förslaget 

men samtidigt att andra grupper får större möjlighet delta. Övergripande så har 

deltagandet i samrådet varit mycket stort. De som har efterfrågat fysiskt material 

har fått hjälp av Trafikverket. 

Det digitala samrådet har analyserats och utvärderats. Under rådande 

omständigheter med covid-19 har en noggrann planering genomförts till samrådet 

våren 2021. Synpunkterna om tydligare samrådsmaterial som alla kan ta till sig 

oavsett ålder och kunskaper har i beaktats i planering och i samrådsmaterialet till 

samrådet våren 2021.   

 Frågor från allmänheten 

Projektet har kontinuerligt tagit emot och svarat på frågor från både allmänhet och 

verksamheter. Frågorna har handlat om hur processen för lokaliseringsutredningen ser ut. 

Det har även ställts frågor om fastighet/er man äger eller är spekulant på riskerar att 

påverkas av järnvägen och vad som händer om fastigheten blir inlöst. Vidare uttrycks en oro 

kring hur Trafikverket kommer att hantera buller. Det har även kommit frågor på vad som 

händer med den befintliga Kust till kustbanan.  
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6. Samråd våren 2021 

Samrådstillfället under våren 2021 omfattade lokaliseringsutredningen med MKB 

(samrådshandling för val av alternativ). Under perioden 19 april – 11 juni 2021 

presenterades samrådshandlingen som bestod av följande handlingar: 

• Lokaliseringsutredning samrådshandling daterad 2021-04-19 

• Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling daterad 2021-04-19 

• Kulturarvsanalys, bilaga till miljökonsekvensbeskrivning daterad 2020-09-09 

• Naturvärdesinventering, bilaga till miljökonsekvensbeskrivning daterad 2021-04-19 

• Landskapskaraktärsanalys samrådshandling daterad 2020-09-09 

• Social konsekvensanalys 2021-04-19 

• Gestaltningsprogram 2021-04-19 

Följande handlingar fanns också tillgängliga:  

• Samrådsredogörelsen från samråden våren 2020 och hösten 2020 daterad  

2021-04-19  

• Planläggningsbeskrivning daterad 2021-04-16  

Samrådet våren 2021 syftade till att samråda konsekvent bedömda korridorer 

och stationslägen samt den sammanvägda bedömningen av lokaliseringsalternativ. I 

samrådet ingick även Trafikverkets förslag till rangordning av lokaliseringsalternativ för ny 

järnväg mellan Göteborg och Borås som är korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) 

och station i tunnel under flygplatsterminalen (L1) i kombination med Bollebygd Syd och 

Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). På den västra 

delsträckan finns dessutom ett näst bästa alternativ i form av korridor Tulebo. På den östra 

delsträckan finns ett näst bästa alternativ i form av korridor Lusharpan med stationsläge B4. 

Till detta samråd redovisades även hela MKB:n med miljöbedömningar av effekter och 

konsekvenser. Som bilaga till MKB fanns en kulturarvsanalys och naturvärdesinventering. 

Även en landskapskaraktärsanalys, social konsekvensanalys och gestaltningsprogram ingick 

i samrådet.   

Under denna tid kunde kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter, organisationer och 

allmänheten lämna synpunkter på föreslagna korridorer och stationslägen samt komplettera 

de beskrivna förutsättningarna inom utredningsområdet. På grund av coronapandemin 

hölls även samrådet våren 2021 helt digitalt. 
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Figur 19. Översiktlig planering av fasen lokaliseringsutredning med MKB (samrådshandling för val av 
alternativ) med tre större samrådstillfällen. Samrådstillfällena illustreras med ett öra. Samrådstillfället 
som ägde rum våren 2021 är inringat i rött. 

6.1. Samrådskrets 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fattat beslut om att projektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Samrådskretsen ska därmed utökas för samråd om lokaliserings-

utredningen. Samråd ska då även ske med de övriga statliga myndigheter samt den 

allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samrådskretsen har i detta skede av projektet identifierats utifrån en intressentanalys och 

kompletterats med de som yttrat sig under samrådet våren 2020 och hösten 2020. 

Samrådskretsen stämdes även av med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med 

berörda kommuner innan utskick till samrådet våren 2021.  

Projektets samrådskrets vid samråd för val av lokaliseringsalternativ utgörs av:  

Tabell 5. Samrådskrets för samråd våren 2021. 

BERÖRD LÄNSSTYRELSE BERÖRDA STATLIGA MYNDIGHETER 

Länsstyrelsen i Västra Götalands Arbetsmiljöverket 
 Bergsstaten 

BERÖRDA KOMMUNER Boverket 

Bollebygds kommun Elsäkerhetsverket 

Borås Stad Energimyndigheten 

Göteborgs Stad Fortifikationsverket 

Härryda kommun Försvarsmakten 

Marks kommun Havs- och vattenmyndigheten 

Mölndals stad  Jordbruksverket 
 Kammarkollegiet 

BERÖRD REGION, 
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET OCH 
KOMMUNALFÖRBUND 

Kemikalieinspektionen 

Lantmäteriet 

Livsmedelsverket 

Västra Götalandsregionen Luftfartsverket 

Göteborgsregionens kommunalförbund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) Borås regionen- Sjuhärads kommunalförbund 

Räddningstjänsten Storgöteborg Naturvårdsverket 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Polisen 
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BERÖRDA STATLIGA MYNDIGHETER Sportfiskarna 

Post- och telestyrelsen Svensk cykling 

Riksantikvarieämbetet Västergötlands Botaniskaförening 

Skogsstyrelsen Västsvenska entomologklubben 

Socialstyrelsen  
Statens Geotekniska Institut (SGI) Väg- och samfällighetsföreningar 

Statens fastighetsverk Grankärrsvägens Samfällighetsförening 

Strålsäkerhetsmyndigheten Hyltans samfällighetsförening 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Hyltans vägsamfällighet 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 
Institut (SMHI) 

Nabbauddens väg- och stugförening 

Näsets vägförening 

Transportstyrelsen Nässlehults samfällighetsförening 

Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt Råbergets vägförening 

 Solhallsgatans Vägsamfällighet 

BERÖRD STATLIGT BOLAG Sundshults vägförening 

Swedavia  Svenska Jägareförbundet 

 Tränningstorps Vägsamfällighet 

ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR 
SOM KAN ANTAS BLI BERÖRDA 

Åbydalens samfällighetsförening 

 

 Naturskyddsföreningar 

Intresse och aktivitetsföreningar Mölndals Naturskyddsförening 

Benareby Aktivitetsförening Naturskyddsföreningen i Borås 

 Borås Flygplatsförening Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Botaniska föreningen i Göteborg Naturskyddsföreningen i Härryda 

Friluftsfrämjandet Mölnlycke Naturskyddsföreningen i Mark 

Funktionsrätt Västra Götaland  
Gesebols byalag och bygdegårdsförening Fågelföreningar 

Göteborgs astronomiska klubb Göteborgs ornitologiska förening 

Hestrafors Idrottsförening Marks Fågelklubb 

Hindås skidklubb Sveriges Ornitologiska Förening 

Hulta Bollebygd Golfklubb Västergötlands ornitologiska förening 

Järnvägsfrämjandet  
Klimatomställning Borås Fiskevårdsförbund 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Borås-Öresjö fvof 

Mellersta Götalands Jordägareförbund Bosjöns fvof 

Mölndals Kvarnby Gesebolssjön m.f.l sjöars fvo 

Nabbavägens intresseförening Ingsjöarna & Oxsjöns fvo 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF) 

Mölndalsåns fiskevårdsförening 

Nordsjöns fvo 

Odlingsföreningen Tillsammans Sandsjön-Buasjöns fvof 

Rävlanda Samhällsförening Storån övre fvof 

Sandareds Intresseförening Surtans övre fvof 

Sjövalla FK Viaredssjöns fvof 

Skid- och orienteringsklubben 68 i Sandared 
(SOK 68) 

Västra Nedsjöns fvof 

 Östra Nedsjöns fvof 
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Vattenvårdsförbund Jernhusen 

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund och 
vattenråd 

Knallelandsgruppen 

Landvetter Södra Utveckling AB 

Lygnerns vattenråd MölnDala Fastighets AB 

Mölndalsåns vattenråd NCC Property Development 

 Säveåns vattenråd Näringslivets Transportråd 

Viskans vattenråd Peab Borås Exploatering AB 

Ätrans vattenråd Skanska Industrial Solution AB 

 Svenskt Näringsliv 

ÖVRIGA Terraproject 

 Sveriges åkeriföretag 

Övrig länsstyrelse, region och kommun Viared Företagsförening 

Länsstyrelsen Jönköping Västsvenska handelskammaren  

Region Halland  
Region Jönköpings län Ledningsägare 

Ulricehamns kommun Borås Energi och Miljö 

 Borås Elnät AB 

Politiska partier Ellevio AB 

Miljöpartiet de gröna i Härryda Gryaab 

Miljöpartiet i Bollebygd Göteborg Energi 

Moderaterna Bollebygd Härryda Energi 

Kristdemokraterna Mölndal Härryda Vatten och Avfall AB 

Sverigedemokraterna Härryda Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

 Mölndal Energi 

Näringsliv och 
näringslivsorganisationer Sandhults-Sandareds Elektriska Ekonomiska 

förening 
Akademiplatsen AB 

Borås City Skanova 

Borås Näringsliv AB Svenska Kraftnät 

Borås TME Nordion Energi, (fd Swedegas) 

Branschföreningen Tågföretagen Vattenfall 

Business Region Borås  
Business Region Göteborg  
Citycon Mölndal Galleria Fastighets AB  
Fastighets AB Forsåker, Ikano Bostad  
Fastighetsägarna Borås  
Företagarna Borås  
Forsnacken AB  

GoCo Development för Vectura AB, Next Step 
Group AB  

 

 

GoCo Development för GoCo Health 
Innovation City m.fl.  

 

 
GoCo Development för Tingshuset 13  
Handelskammaren i Jönköpings län  
Högskolan i Borås  
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6.2. Inbjudan till samråd 

Inbjudan till samrådet våren 2021 har annonserats i 

lokalpressen, Göteborgs-Posten, Mölndals-Posten, 

Lokalpressen Härryda, Borås Tidning, AnnonsMarknan och 

Post- och Inrikes Tidningar (se figur 20), på projektets 

webbsida, i sociala medier och i det digitala nyhetsbrevet Nytt 

från projekt Göteborg–Borås. Nyhetsbrevet kommer ut några 

gånger per år och är en prenumerant-tjänst som alla kan 

anmäla sig till på projektets webbsida.  

Även informationsblad om utredningen i pappersformat, har 

delats ut till samtliga brevlådor inom utredningsområdet, 

både till boende och företag (se figur 21). I dessa har 

Trafikverket informerat om läget i hur synpunkter kan lämnas 

och om tidplan. Både nyhetsbreven och informationsbladen 

finns även tillgängliga på projektets webbsida.

Från den 24 november 2020 gällde att allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar anordnas med 

max åtta deltagare för att motverka spridningen av 

coronaviruset. På grund av dessa omständigheter ställdes de 

fysiska samråden in även för våren 2021 och samrådet genomfördes helt digitalt, likt 

samråden våren 2020 och hösten 2020.  

Figur 20. Inbjudan till samrådet hösten 
2021. 
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Brev till fastighetsägare 

Under samrådet fick även berörda fastighetsägare inom de rangordnade korridorerna 

mottaga ett riktat brev med information om det pågående samrådet och med upplysning att 

deras fastigheter ligger inom en rangordnad korridor. 

6.3. Digitalt samråd 

Ambitionen att hålla allmänheten och intressenter uppdaterade och välinformerade är hög 

och det har under utredningens gång funnits flera kanaler för information. Projektet 

använde följande digitala verktyg i samrådet under våren 2021: 

• Interaktiv karta 

• Digital presentation 

• Projektsidan 

• Digital tillgänglighet 

I följande stycken ges en beskrivning av respektive digitalt verktyg. 

Figur 21. Informationsblad från april 2021. Bladet informerar om det kommande samrådet under våren 
2021 hur man kan lämna synpunkter, tidplanen i korthet, föreslagen lokalisering och en intervju med 
Västra Götalandsregionen. 
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Interaktiv karta 

För att nå ut till berörda målgrupper utan att träffas fysiskt uppdaterades den interaktiva 

kartan som använts under samrådet våren 2020 och hösten 2020. Kartan hjälpte till att på 

ett överskådligt sätt ge information om aktuellt skede för projektet, förutsättningar i 

området samt presentera de rangordnade korridorerna. Den möjliggjorde även för 

allmänheten att lämna synpunkter direkt i kartan. Kartan fanns att nå på projektets 

webbsida och gick att öppna på en dator, men även i mobiltelefon och på surfplatta. 

Den interaktiva kartan hade sju huvudflikar.  

• Under Inbjudan till samråd presenterades vilket skede projektet befann sig i och 
vilka skeden som följer. 

• Under Göteborg–Borås, en del av nya stambanor följde en beskrivning av hela 
projekt Göteborg–Borås.  

• Under Rangordning presenterades Trafikverkets förslag på rangordning.  

• Under tre olika flikar presenterades utvärderingen på respektive delsträcka Almedal 

- Landvetter flygplats, Landvetter Flygplats - Borås och Delsträckan genom Borås.  

• Under sista fliken Lämna din synpunkt kunde synpunkter lämnas direkt i kartan (se 
Figur 23).  

 

Figur 22. Utdrag ur synpunkter från den interaktiva samrådskartan från samrådet våren 2021. De 
gröna prickarna visar de inkomna synpunkterna. På kartan syns även de rangordnade korridorerna 
som kvarstår i lokaliseringsutredningen med bedömd huvudsaklig anläggningstyp. 
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Figur 23. Utdrag ur den interaktiva kartan med fliken där synpunkter kunde lämnas. Här beskrivs i text 
och med en film kring formalia för samrådet och hur en synpunkt kan lämnas. 

Den interaktiva kartan var under samrådsperioden våren 2021 välbesökt med över 20 600 

visningar på första sidan. I kartan har det lämnats 2 250 synpunkter. Dessa synpunkter är 

inte alla unika synpunktslämnare då flera synpunkter har lämnats av samma person eller för 

att vissa synpunkter lämnats och undertecknats av en större grupp. Flest inkomna 

synpunkter har lämnats av invånare i Härryda kommun, framför allt i trakterna kring 

Mölnlycke och Benareby (se Figur 22). Varje synpunkt har kategoriserats av 

synpunktslämnaren. Den vanligaste kategorin var Boendemiljö med en andel på 38 procent 

efterföljt av Korridor på 20 procent och Rekreation och friluftsliv på 14 procent. 

  

Figur 24. Inlämnade synpunkter fördelat på kategorier. 

Bland synpunktslämnarna har könsfördelningen varit näst intill jämnt fördelad mellan män 

och kvinnor. Rörande åldersfördelningen har personer mellan 40–59 år lämnat flest 

synpunkter och personer under 19 år har lämnat minst antal synpunkter.   

 

Figur 25. Köns- och åldersfördelning. 
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Digital presentation 

Filmer fanns tillgängliga på YouTube under hela samrådet och även efter. Den första filmen 

Därför behövs en ny järnväg mellan Göteborg och Borås beskriver varför det behövs en ny 

järnväg. I den andra filmen Förslag på lokalisering av den nya järnvägen presenteras 

Trafikverkets förslag på lokalisering av den nya järnvägen. I den tredje filmen Frågor och 

svar samråd 3, svarar Trafikverket på de vanligaste frågorna om projektet. I den fjärde 

filmen Så här planerar vi, beskrev Trafikverket processen. Halvtid in i samrådet gjordes en 

ny film med svar på de vanligaste frågorna som kommit in under samrådets första veckor.   

Projektsidan 

På projektets webbsida www.trafikverket.se/goteborg-boras finns information som 

kontinuerligt uppdateras om hela projekt Göteborg–Borås. Här publiceras också aktuella 

dokument för det skede projektet befinner sig i, se redovisade handlingar i inledningen av 

kapitel 6 Samråd våren 2021.Under samrådstiden fanns också svar på vanliga frågor tydligt 

publicerade på första sidan under rubriken Frågor och svar.   

För att säkerställa att information om projektets webbsida nått allmänheten har statistik 

förts bland annat över besöksantal på sidan. Under samrådet våren 2021 har cirka 8000 

unika besökare varit inne på projektets webbsida. De fyra filmerna besöktes olika mycket 

under samrådstiden, utredningsfilmen hade flest besök med cirka 7300 visningar. Filmerna 

ligger kvar på webbsidan även efter samrådets slut, filmen Så här planerar vi har plockats 

bort. 

Digital tillgänglighet 

Medarbetare i projektorganisationen strävade efter att finnas än mer tillgängliga under 

samrådsperioden, via kontaktformulär på webben, telefon och sociala medier. På projekt 

Göteborg–Borås Instagramkonto, Twitterkonton @goteborg_boras och på Trafikverkets 

Facebook berättade Trafikverket i både ord och bild om den nya järnvägen mellan 

Västsveriges största städer. 

  

Figur 26. Tre av de inspelade filmerna som fanns tillgängliga på Youtube under hela samrådsperioden. 
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Introduktion till sammanfattade yttranden 

Trafikverket har sammanfattat yttranden och synpunkter som kommit in under samrådet 

våren 2021. I kommande avsnitt redovisas sammanfattningarna och Trafikverkets 

kommentarer. I kommentarerna till de inledande yttrandenas ges utförliga svar till vilka 

sedan hänvisningar görs i frågeställningar och synpunkter som återkommer i flera 

yttranden. 

Efter samrådet våren 2021 har justeringar och kompletteringar genomförts på 

lokaliseringsutredningen för att förtydliga den sammanvägda bedömningen av 

lokaliseringsalternativen. Det är bland annat metodiken för bortval som tydliggjorts. Det har 

också genomförts en kompletterande naturvärdesinventering samt fördjupning avseende 

bullerpåverkan på riksintresseområden och skyddad natur. Resultaten av dessa har varit 

grund för justeringar och kompletteringar i MKB. Även andra kompletteringar till följd av 

samrådsynpunkterna har gjorts, så som förtydliganden avseende artskydd och möjligheten 

att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten.  

För ökad läsbarhet har redovisningen av flera längre yttranden samt synpunkterna delats in 

med flera underrubriker. Ordningsföljden av sammanfattningen följder samrådskretsen, se 

tabell 3.   

6.4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

I aktuellt ärende bevakar länsstyrelsen allmänna intressen och bedömer om underlaget är 

förenligt med 2–4 kap miljöbalken (MB) och 5 kap 3–5§§ MB. Länsstyrelsen vägleder också 

om MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad. Aktuella handlingar kommer, när de är 

slutgiltigt färdigställda, att ligga till grund för en tillåtlighetsprövning hos regeringen. 

Lokaliseringsutredning: Länsstyrelsen bedömer att frågor rörande 

kulturmiljösynpunkter, hälsa och miljö redovisas tydligt i de förordade alternativen.  

Korridor- och stationsrelaterade synpunkter: Utifrån risksynpunkt kopplat till farligt gods 

och översvämningar behöver konsekvenserna för både befintlig bebyggelse och kommande 

utveckling i Mölndals dalgång förtydligas. En flytt av den befintliga järnvägen eller vägarna 

behöver förtydligas rörande vilka konsekvenser det får. Länsstyrelsen önskar även att 

utredningen utgår från deras riskpolicy rörande hantering av farligt gods.  

För stationsläge vid Landvetter flygplats önskas ett förtydligande angående att tågets 

attraktivitet som färdmedel minskar med avståndet för dem som flyger, men samtidigt är 

det svårt att utveckla bostäder/arbetsplatser nära flygplatsen. Avvägningar kring detta bör 

framgå tydligare, inklusive förhållandet till nationella respektive regionala behov. 

På sträckan Landvetter–Borås förordas korridor Bollebygd Syd. Länsstyrelsen bedömer ur 

naturvårdssynpunkt att korridoren ger minst negativ påverkan av de presenterade 

alternativen. 

Det förordade förstahandsalternativet för station i Borås (alternativ B11A med station vid 

Osdal/Bråt) riskerar att ge stora negativa konsekvenser för mycket höga naturvärden. Det är 

därför av stor vikt att intrång i detta område minimeras i så stor utsträckning som möjligt. 

194



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 189 (298) 

Ur naturvårdssynpunkt är därför andrahandsalternativet (B4 Lusharpan) för placering av 

stationen i Borås mindre negativt ur flera av områdets naturvärden.  

I Borås hade det varit bäst att ha stationen i anslutning till Borås C, men redogörelsen för 

kostnaden att dra in järnvägen är mycket mer kostsam än att lägga stationen utanför 

centrum och en bibana till och från stationen är största anledningen till att inte ta in 

järnvägen. Detta tillsammans med övrig problematik som hör till en tunnelutbyggnad visar 

varför förslaget med station utanför Borås är rimligt och motiverat, och länsstyrelsen delar 

därmed Trafikverkets bedömning. 

Ett förtydligande önskas vad som gäller kring riskaspekten kopplade till trappor och hissar 

till stationen i Borås C.  

Utifrån risksynpunkt anser länsstyrelsen att det är positivt att stationsalternativen i Borås C 

väljs bort och bedömer att det finns stora osäkerheter med de djupa och centralt belägna 

stationerna, både tekniskt och ekonomiskt. 

Länsstyrelsen menar att val av anläggningstyper behöver utvecklas i handlingen så att det 

framgår varför tunneln vid vissa tunnelavsnitt inte är inritad över hela korridorens bredd. 

Förtydligande önskas kring hur dessa förslag kommit fram och det skulle därför behöva 

motiveras samt förklaras bland annat utifrån ett topografiperspektiv, med tanke på att 

dalarna/bergen har en nord-sydlig sträckning. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang också 

framhålla att den inte helt och fullt kan ta ställning till föreslagen utformning (skärning, 

bank eller tunnel) inom de olika korridorerna. 

I avsnitt 3.2.3 anges omfattningen på ytan för uppställningsspår, men i kapitel 3 saknas i 

övrigt information om nödvändig plattsformslängd ur robusthetsperspektiv. Länsstyrelsen 

menar därför att handlingen bör kompletteras med sådan information. 

Metod- och bortvalsrelaterade synpunkter: Länsstyrelsen bedömer att underlaget överlag är 

genomarbetat men att det behöver kompletteras i vissa delar. Avgörande parametrar är 

belysta och hanterade men i vissa delar är det svårt att följa den röda tråden och tydligt se 

sambandet mellan underlag och slutsats. Ett förtydligande önskas kring hur stor vikt en 

parameter har i helhetsbedömningen. De önskas även en tydligare överblick av bortvalda 

och valda alternativ samt om hur olika sakområden viktas mot varandra. 

I avsnitt 5.3 finns otydligheter i resonemanget då hållbarhetsbedömningarna för de 

ytterligare bortvalen av stationsalternativen redovisades i materialet för samråd 2 

tillsammans med värderosor. Länsstyrelsen har önskat att det gick att jämföra bortvalda 

med kvarvarande alternativ, så som det gick att göra i underlaget för samråd 2. 

Länsstyrelsen önskar även ett förtydligande om hur olika sakområden viktas mot varandra 

samt huruvida alla har samma tyngd. 

Det är viktigt att underlagen för att ställa de olika korridoralternativen mot varandra är av 

motsvarande kvalitet så att värderingarna och jämförelserna blir rättvisande där olika 

naturtyper och arternas känslighet för den störning som en järnväg medför vägs in i 

bedömningarna om vilken korridor som får störst negativa konsekvenser för naturvärden 

och arter. 
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Bortval av korridor Raka vägen behöver motiveras bättre. Till exempel går den igenom 

mindre värdefull natur än resterande korridorer. Där hade det varit önskvärt med ett mer 

utarbetat ställningstagande till varför en station i Mölndal ger så stora vinster att det 

uppväger de negativa konsekvenserna för naturmiljön. Dessutom kvarstår korridor Tulebo 

som andrahandsalternativ med betydligt färre uppfyllda projektmål enligt värderosen, 

såsom påverkan på vatten.  

Påverkan på kommunikationer, till exempel godstransporter till Göteborgs Hamn på 

järnvägen och vägen genom Mölndals dalgång behöver belysas. Detta för att säkerställa att 

riksintresse för kommunikationer inte påverkas negativt eller skadas av projektets 

genomförande. 

Genom Borås är slutsatsen att tunnel under Borås C medför minst miljökonsekvenser. Detta 

alternativ är helt bortvalt medan Lusharpan som enligt miljöbedömningen har större 

miljöpåverkan, bland annat i området kring Pickesjön, är kvar. För Osdal och Lusharpan 

blir passagen söder om Borås aktuellt och där skriver Trafikverket att passage över 

Djupasjön blir en byggnadsteknisk utmaning och att ingrepp i sjön inte går att utesluta. 

Även risk för påverkan på den värdefulla Lindåsabäcken som utgör en vattenförekomst lyfts. 

Länsstyrelsen anser att det behöver vara tydligare vad som varit utslagsgivande vid bortval 

av Borås C. 

Utifrån naturvårdssynpunkt är det rimligt att de korridoralternativ som riskerar att påverka 

Natura 2000-områden på ett betydande sätt rangordnas lägre och i förlängningen väljs bort 

så det tydligt framgår på vilken grund områden valts bort. 

Det framgår av underlaget att jord- och skogsbruket innehar viktiga värden att ta hänsyn till, 

men det framgår inte hur dessa värden har viktats vid avvägningen mellan alternativen och i 

jämförelsen med andra värden. Ett förtydligande önskas i avsnitt 3.2.5 där inte 

produktionsskogen lyfts fram utan enbart skogsområden i stort. 

I lokaliseringsutredningen behöver ett förtydligande göras gällande klimatförändringar samt 

hur avvattningen sker från järnvägsanläggningen så att produktiv jord- och skogsmark inte 

ska skadas på grund av ändrade markförhållanden. 

Ställningstagandet att korridoralternativen uppfyller projektmålet för hållbart nyttjande av 

yt- och grundvattenförekomster behöver motiveras tydligare med hänsyn till projektets 

påverkan på aktuella vattenföreförekomster, som beskrivs i landskapskaraktäranalysen 

(ILKA). Förtydligande önskas i vad som varit utslagsgivande vid bortval av 

tunnelalternativen i Borås C kopplat till påverkan på vattenförekomster. Samt 

ställningstagandet om att korridoralternativen uppfyller projektmålet för hållbart nyttjande 

av yt- och grundvattenförekomster behöver motiveras tydligare. 

I lokaliseringsutredningens avsnitt 3.1.2 anges vilken referenstrafik som den nya järnvägen 

mellan Göteborg och Borås ska dimensioneras för. Detta avsnitt bör kompletteras med 

information om vad som ligger till grund för slutsatserna om referenstrafikens omfattning. 

Länsstyrelsen förutsätter att lokaliseringsutredningen tar del av och beaktar ÅVS:ens 

fortsatta utredningsarbete i den mån det fortfarande är möjligt i den kvarstående delen av 

processen. 
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Gestaltningsprogrammet: I underlaget nämns på flera ställen service-, tvär- och 

räddningstunnlar, brandgasventilation samt tryckutjämningsschakt. Konsekvenserna av 

dessa anslutande anläggningar är knapphändigt beskrivna när det gäller bland annat 

utrymmesbehov och påverkan på intilliggande byggnader. 

Under avsnitt 6.4.2 beskrivs järnvägsanläggningens anpassning till förändrat klimat. Där 

nämns Trafikverkets kvalitetsarbete men det framgår inte hur detta är kopplat till projektet. 

Där nämns också bränder som inte nämns någon annanstans i underlaget. Länsstyrelsen 

undrar vad det är för anpassningar som avses. För att skapa tydlighet bör inte avsnittet om 

klimatpåverkan ligga under avsnittet ”Klimatförändring”. 

I rapporten nämns att översvämningsåtgärder kan bidra till att minska problem som finns 

idag. Detta anser länsstyrelsen utifrån riskhänsyn är en viktig aspekt att ta med i arbetet 

framöver och att det med fördel kan förtydligas. 

Miljökonsekvensbeskrivning: Länsstyrelsen vägleder om MKB:ns omfattning och 

detaljeringsgrad. Synpunkterna på MKB:n har lämnats utifrån dokumentets respektive 

kapitel.  

Övergripande: Handlingen beskriver utredningsområdet och de olika korridorvalen på ett 

översiktligt och bra sätt som är lätt att ta till sig. Det finns dock behov av förtydliganden och 

komplettering i vissa specifika sakfrågor. 

För de fall Trafikverket avser att begära avsteg från miljökvalitetsnormer är det av största 

relevans att anläggningstyp, försiktighetsåtgärder, alternativa anläggningstyper och 

lokaliseringar utreds och framgår i aktuell MKB. MKB:n redogör inte tillräckligt tydligt för 

de olika sträckornas fysiska inverkan på de berörda vattenförekomsterna. För att 

Trafikverket ska kunna bedöma inverkan behöver metoden för anläggning, passage och drift 

ha en viss detaljnivå. 

Avgränsningen när det gäller risk och säkerhet bedöms vara rimlig och fokus ligger på 

alternativskiljande risker. Dragningen genom Mölndal innebär stora konsekvenser. Här 

finns till viss del ingen alternativ sträckning och det är inte helt klarlagt vilka konsekvenser 

korridoren och stationen innebär ur ett riskperspektiv, till exempel avseende påverkan på 

intilliggande fastigheter. Detta ska framgå i stora drag för att länsstyrelsen ska kunna 

bedöma om det är acceptabelt och att åtgärderna som måste vidtas inte får ohanterbara 

konsekvenser. 

Fortsatta inventeringar av skyddade arter och naturvärden behöver lyftas in och beaktas, då 

det skulle kunna påverka bedömningarna. Länsstyrelsen menar att Trafikverkets 

förhållningssätt till osäkerheterna i redan framtaget underlag också behöver framgå. Särskilt 

när det gäller strikt skyddade arter enligt art- och habitatdirektivet behöver skillnader 

mellan korridorer vara tydligare. 

Beskrivningen av projektets konsekvenser utanför utredningsområdet är bristfällig och 

behöver kompletteras, exempelvis gällande Göteborgs station. Det bör också framgå hur de 

föreslagna korridorerna påverkar den pågående ÅVS:en, det vill säga huruvida korridorval 

medför att det blir större miljökonsekvenser i ÅVS:en. 
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Begrepp: Länsstyrelsen kommenterar begreppen ”riskområden och säkerhet” samt 

”robusthet” och att dessa behöver utvecklas.  

Nedan presenteras länsstyrelsens synpunkter fördelat per kapitel i MKB:n.  

Den icke-tekniska sammanfattningen enligt miljöbalken är i nuläget inte komplett i 

förhållande till vad som avses i miljöbalken 6 kap 35 § punkt 7. Till exempel nämns 

ingenting om rådande och framtida miljöförhållanden i sammanfattningen. 

1. Inledning – Länsstyrelsen har inga kommentarer på detta kapitel.  

2. Avgränsningar och metoder: Det är positivt att kopplingen mellan miljöbedömning 

och hållbarhetsbedömning i projektet har beskrivits, då det förtydligar hur de 

förhåller sig till varandra. Det är också positivt att det nu framgår att 

hållbarhetsbedömningen görs i lokaliseringsutredningen. 

Det nämns i handlingen att fördjupade studier kan behöva göras på vissa 

delsträckor för vissa miljöaspekter. Trafikverket nämner att det behövs för 

skyddade arter, men länsstyrelsen bedömer att det inför godkännande av MKB:n 

även behövs för ras och skred, översvämning och miljökvalitetsnorm för 

ytvatten. 

Trafikverket bör översiktligt redogöra för vilka alternativ som utretts och valts bort 

innan MKB-skedet (sid 40). 

Trafikverket anger att influensområden kan vara olika stora för olika aspekter. Vilka 

influensområden som antas för olika aspekter framgår inte av handlingen (sid 41).  

Trafikverket behöver göra samtliga underlagsrapporter tillgängliga inför 

godkännandet av MKB:n. 

3. Framtida järnvägen: I avsnitt 3.3.4 står om säkerhetskoncept för broar. Där 

framgår att åtkomst för servicepersonal och räddningstjänst löses efter lokala 

förutsättningar. Om det finns några grundläggande krav som behöver beaktas bör 

dessa beskrivas, till exempel tillträdesväg som innebär att ytterligare mark måste tas 

i anspråk.  

På sidan 45 anges att den nya stambanan ”även kommer att ha viktiga regionala 

funktioner”. Det resonemanget bör utvecklas så att förståelse finns för vad som 

påverkar dess regionala funktion. 

Sidan 46 anger en bra beskrivning av konsekvensbeskrivningens avgränsning 

gällande stationer. 

Tydligare redovisning bör finnas kring vilka delar av projektet som räknas som en 

del av anläggningen och som behöver vara inom korridoren samt vilka delar som 

kan ligga utanför korridoren. Finns det några känsliga platser utanför korridoren 

som kan ligga i riskzon för påverkan så behöver det framgå nu. 
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4. Landskapets förutsättningar: En svaghet i utredningsmaterialet är att det inte 

framgår av MKB:n att äldre inventeringar av naturvärden i delar av 

utredningsområdet inte hade fokus på skyddade arter och därmed har förekomster 

av skyddade arter i regel inte heller noterats vid dessa inventeringar. Vid nyare 

inventeringar har förekomster av skyddade arter noterats vid identifieringen av 

naturvärdesobjekten. Denna olikhet i underlaget riskerar att ge en skev bild av 

förekomster av skyddade arter, där områden som omfattas av tidigare inventeringar 

ser ut att ha mindre förekomster av skyddade arter än nyare inventeringar. För att 

kunna värdera de olika korridoralternativens konsekvenser för skyddade arter krävs 

att det finns ett tillräckligt underlag om skyddade arters förekomster inom 

respektive korridor. Underlaget behöver vara på den nivån att det går att ställa 

korridorerna mot varandra med avseende på förekomster av och påverkan på 

skyddade arter. I nästa skede krävs en mer detaljerad inventering av vald korridor 

för att lokalisera lämplig dragning av järnvägen inom korridoren. 

5. Befolkning och markanvändning: I avsnitt 5.4.5 har följande tagits bort: 

”Hydrologiska förändringar, som kan försämra produktionsmöjligheterna både om 

det blir för torrt och om det blir för blött, är ett hot mot fortsatt jord- och skogsbruk. 

Detta är något som kan förvärras i och med klimatförändringar.” I och med att 

information har tagits bort bör ett förtydligande göras, inte bara med avseende på 

klimatförändringar utan även med avseende på hur avvattningen sker från 

järnvägsanläggningen. 

6. Byggnadstekniska förutsättningar – Länsstyrelsen har inga kommentarer på 

detta kapitel. 

7. Övergripande miljöförutsättningar: I avsnitt 7.2.1 Natura 2000 sista stycket står 

det ”Natura 2000-områden också alltid är riksintressen enligt 4 kap miljöbalken 

och ska därför vid motstående intressen avvägas som sådana.” Avvägningen för 

riksintresseanspråk enligt 4 kap har redan gjorts i lagtexten och det är därför 

otydligt vilken typ av avvägning som ska göras. Förtydligande behöver göras 

gällande formuleringen.  

8. Alternativ – Länsstyrelsen har inga kommentarer på detta kapitel.  

9. Miljöeffekter och konsekvenser:  

Bedömningskriterier: Värde- och effektbeskrivningarna i tabellerna 9.2–5 behöver 

förtydligas för att säkerställa att värderingen kan förstås och bli jämförbara mellan olika 

alternativ. Länsstyrelsen lämnar dels synpunkter av generell karaktär som att tabellerna 

behöver ses över så att det är tydligt vilka parametrar som behöver samverka för att ge ett 

visst utfall, dels synpunkter för specifika miljöintressen som natur- och kulturmiljö och hur 

dessa behöver förtydligas. 

Synpunkter på kapitel 9 utifrån sakområden:  

Geoteknik: Under Miljöeffekter och konsekvenser, kunde typisk påverkan till följd av 

geotekniska utmaningar med fördel beskrivas översiktligt för respektive alternativ. I 
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beskrivningen bör det framgå vilka typer av stabilitetshöjande åtgärder som krävs och vad 

det i sin tur får för påverkan. 

Riskhantering: Utifrån riskhanteringsperspektiv tar MKB:n, på en övergripande nivå, upp 

det som förväntas men det finns fortfarande delar som länsstyrelsen anser behöver 

utvecklas och förtydligas. Det är inte tydligt vilka nivåer som är acceptabla för översvämning 

inom riskområdet. Ett exempel är översvämning till följd av höga flöden. Både 200-

årshändelse och 100-årshändelse nämns i dokumentet. Länsstyrelsen utgår normalt från 

”Stigande vatten” i sin bedömning när det gäller höga flöden/vattennivåer och 

”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” när det gäller 

skyfall. Länsstyrelsen anser att Trafikverket behöver motivera varför en viss nivå har valts 

och i samband med det redovisa en konsekvensutredning. Det behöver också framgå om 

samma nivå ska gälla för alla delar av järnvägen eller om det till exempel är aktuellt att ha en 

högre skyddsnivå för tunnlar och underjordiska stationer. 

Det är fortsatt begreppsförvirring med ”riskområden och säkerhet”, ”risk och säkerhet” och 

hur begreppen hanteras i text och tabeller. Det hade underlättat om till exempel 

översvämning hade hanterats separat och inte under ”riskområden och säkerhet” eftersom 

det är hanterat som två olika delar i tabellerna. Om flera olika typer av risker ingår i ”risk 

och säkerhet” behöver det dock också tydligare framgå hur dessa bedömts och viktats mot 

varandra.  

I bedömningstabellen för ”risk och säkerhet” finns fem olika parametrar men det saknas en 

tydlig koppling till dessa fem i den löpande texten. Val och bedömning av dessa parametrar 

behöver förtydligas. 

Förtydligande önskas kring varför ras, skred och stabilitetsproblem främst har bedömts 

under byggskedet och hur frågan hanteras i övrigt, till exempel påverkan av framtida 

klimatförändringar. Om rasrisken inte ska bedömas så behöver det motiveras. 

Gällande riskhanteringsfrågorna generellt, exklusive översvämning, är det svårt att följa 

resonemanget bakom en viss slutsats och länsstyrelsen upplever att det ibland saknas en 

beskrivande text om kopplingen mellan bedömning och tillhörande slutsats. Det är viktigt 

att systematiken i beskrivningarna utvecklas eftersom det annars är svårt att förstå hur 

konsekvensen har bedömts och varför resultatet blir som det blir. 

Om befintlig bana med farligt gods i Mölndalsåns dalgång behöver flyttas behöver MKB:n 

även redovisa påverkan och konsekvenser avseende detta. 

Naturmiljö: Beskrivningen av miljökonsekvenser för naturmiljön bedöms överlag vara 

genomarbetad och den valda metoden är transparent samt gör det är möjligt att följa 

händelsekedjan påverkan-effekt-konsekvens. Enligt länsstyrelsens uppfattning ger MKB:n 

en förhållandevis god bild av alternativens huvudsakliga skillnader i konsekvenser på 

naturmiljön, med beaktande av den detaljeringsnivå som är rimlig i detta skede. 

Bedömningarna om konsekvenser för riksintressen inklusive Natura 2000, skyddade 

områden och värderingen av hur projektet uppfyller de generella hänsynsreglerna är av god 

kvalitet och bedöms vara tillräckliga för att kunna ställa alternativen mot varandra. 
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Frågan om påverkan på skyddade arter får ett visst utrymme i MKB:n. För de arter som tas 

upp bedömer länsstyrelsen att konsekvensbeskrivningen är tillräcklig för nuvarande fas i 

planeringen. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen av praxis på området under våren 

2021 kan det dock vara nödvändigt att göra bedömningar för fler skyddade arter som 

förekommer inom området, för de fall förekomster av arter bedöms bli påverkade av 

järnvägskorridorerna. Denna bedömning gäller framförallt arter skyddade av art- och 

habitatdirektivet. 

Inventeringarna och beskrivningarna av naturvärden ger en god övergripande bild av 

naturvärden som berörs av respektive korridor. Det är dock en utmaning att underlaget för 

bedömningen av korridorerna i vissa fall är av material från tidigare utredningar/ 

undersökningar (med olika skala/noggrannhet) och i vissa fall är nya inventeringar. Dessa 

olikheter introducerar en viss osäkerhet i bedömningarna. MKB skulle ytterligare kunna 

belysa hur dessa osäkerheter avses att hanteras i bedömningsunderlaget. 

Jord- och skogsbruk: I MKB:n anges generellt att skogsbruksfastigheter förväntas kunna 

bibehålla brukbar storlek, men samtidigt anges att påverkan på småskaliga jord- och skogs-

bruksfastigheter blir stor. Länsstyrelsen anser att det är något motsägelsefullt och bedömer 

att ett förtydligande behövs när det gäller påverkan på jord- och skogsbruksmarken. 

Kulturmiljö: MKB:ns hänvisning till påverkan och konsekvenser för kulturmiljö är på en 

översiktlig nivå och utifrån känd kunskapsbild. Nivån är rimlig i det aktuella processkedet. 

Den kulturarvsutredning som har legat till grund för bedömningarna och som har inarbetats 

i MKB:n anser länsstyrelsen vara gedigen och utgör ett fullgott underlag. 

Modellen för bedömning av miljökonsekvenser är tydlig och pedagogisk. Vad avser 

kulturmiljön torde den i stora drag spegla de olika korridorernas inbördes relation vad avser 

negativ konsekvens. 

Ytvatten och grundvatten: När det gäller miljöpåverkan för yt- och grundvatten är 

länsstyrelsens övergripande bedömning att nuvarande MKB inte i tillräckligt stor 

utsträckning redogör för de lokaliseringsalternativ som valts som första- och 

andrahandsyrkande. För de fall lokaliseringsalternativen Mölnlycke och Tulebo väljs 

framför Raka vägen och underlaget inte kompletteras inför regeringens tillåtlighetsprövning 

föreligger det risk att vattenmyndigheten motsätter sig ett eller fler undantag från icke 

försämringsförbudet. 

Eftersom flertalet av ingreppen i vattenmiljöerna i huvudsak påverkar de morfologiska 

förhållandena på platsen finns risk för försämring som bör göras tydlig. Länsstyrelsen 

påtalar ett fel i rubriksättningen för kolumnerna i tabell 10.2 och saknar rubriken ”norm att 

uppnå”. Länsstyrelsen önskar i tabell 10.2 en särskild kolumn för nuvarande status för 

kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd. 

När det gäller grundvattenförekomsten i Borås bedömer länsstyrelsen att det inte bara är 

fråga om grundvattnets värde som dricksvattentäkt som ska beaktas utan även 

miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten. Framtida uttag kan heller aldrig uteslutas. 

Dessutom kan ändrade grundvattennivåer orsaka sättningsproblematik. Länsstyrelsen 

bedömer mot denna bakgrund att föroreningsproblematiken i centrala Borås kopplat till 

byggskedet och risk för påverkan på miljökvalitetsnormer mer ingående bör beskrivas. 
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Vidare bör Trafikverket även utveckla ställningstagandet gällande att byggskedet för station 

B1A och B1C i centrala Borås medför liten risk för grundvattnet. Länsstyrelsen frågar också 

om bedömning av risk för påverkan av exempelvis miljökvalitetsnorm har tilldelat 

grundvattenförekomsten ett värde endast om den i nuläget används som täkt. 

Enligt Weserdomen får ett projekt, en åtgärd eller verksamhet som leder till en försämring 

av vattenförekomstens status inte tillåtas. Trafikverket har flaggat för att järnvägen kan 

behöva undantag från icke försämringsförbudet i 5 kap 4 § miljöbalken och EU-domstolens 

beslut C-461/13 (Weserdomen). Länsstyrelsen bedömer att för att prövningsmyndigheten i 

slutändan ska kunna bedöma och medge ett undantag från icke försämringskravet så 

behöver Trafikverket visa att alla andra alternativ uttömts, det vill säga att en järnväg inte 

kan komma till stånd på annat sätt och att ett undantag är enda utvägen. Alternativa 

utformningar och ingrepp i vattenförekomsterna behöver därför vara tydligt redovisade. 

MKB:n har i sin nuvarande form brister enligt länsstyrelsens bedömning när det gäller att 

redogöra för de olika utformningarna/ingreppen inom korridorerna men även för skillnader 

i ingrepp och magnituden av dessa mellan korridorerna. Det behöver framgå vilket 

alternativ som skulle innebära minst skada på de naturvärden som finns på platsen. Det bör 

också göras en värdering av skada utifrån möjlighet att utgöra kompensationsåtgärder samt 

om ingreppen är av mer temporär eller permanent karaktär. Detta är information som enligt 

länsstyrelsens bedömning behöver framgå av MKB:n för att de olika ingreppen i de berörda 

vattenförekomsterna ska kunna värderas, viktas och slutligen rangordnas i val av järnvägens 

lokalisering. Där undantag från icke försämringskravet är aktuellt behövs för varje korridor 

en mer ingående beskrivning av vilka alternativa utformningar som utretts. Det behöver 

också mer ingående framgå vilka ingrepp i vattenförekomsten som respektive utformning 

innebär och storleken på dessa ingrepp. I beskrivningen ska de olika korridorernas inverkan 

på naturvärdena vara tydlig. Dessutom ska det framgå om det endast avser påverkan i bygg- 

eller även i driftskede och vilka sätt och i vilken grad detta äventyrar miljökvalitetsnormer. 

Exempelvis anser länsstyrelsen att ingreppen som kan bli aktuella i Mölndalsån norr om 

Lackarebäcksmotet behöver utvecklas. Länsstyrelsen anser att underlaget behöver svara på 

om ingrepp i vattenförekomster för någon av korridorerna är oundvikligt, oavsett val av läge 

och konstruktion.  

Trafikverket skriver att det i Mölndalsån norr om Lackarebäcksmotet, kallad Åkroken, 

kommer att bli ingrepp och omgrävning om inte E6/E20 flyttas. Länsstyrelsen önskar att 

det tydliggörs om flytt av väg är ett möjligt alternativ och att det kan falla sig att undantag 

från miljökvalitetsnormer inte behövs i denna del. Avseende Kålleredsbäcken anser 

länsstyrelsen att det är viktigt att det framgår om ingrepp i vattenförekomsten är oundviklig 

oavsett anläggningstyp och att det är information som måste finnas inför 

tillåtlighetsprövningen av verksamheten. Information om miljökvalitetsnormer kan följas 

eller inte behöver finnas i MKB eftersom den blir avgörande för att bedöma de olika 

korridorernas lämplighet ur miljösynpunkt och möjliggör också viktning mellan 

korridorerna. Länsstyrelsen anser även att det av underlaget behöver framgå om järnvägen 

kommer innebära att beslutad miljökvalitetsnorm inte kan följas. 

Länsstyrelsen saknar en bedömd risk och slutsats kring risk för försämrad vattenkvalitet 

under byggtiden och anser inte att den fångas upp senare i de samlade bedömningarna om 

risk för påverkan på vattenförekomster och miljökvalitetsnormer. Detta gäller bland annat 

påverkan på miljökvalitetsnorm avseende utsläpp av länshållningsvatten från bergtunnlar. 
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10. Masshantering, förorenade områden, buller, vibrationer, stomljud, luft och 

elektromagnetiska fält: Beskrivningen av miljökonsekvenser med avseende på 

masshantering, förorenade massor, buller, vibrationer, stomljud, luft och 

elektromagnetiska fält bedöms överlag vara genomarbetade och tillräckligt 

omfattande med beaktande av den detaljeringsnivå som är rimlig i detta skede. 

Samlad bedömning: Vid urval och beskrivning av de sträckor valts, ska det tydligt 

framgå hur hänsyn tagits till natur/vattenmiljö och om någon faktor/aspekt varit 

mer utslagsgivande. För de fall de sträckor som inneburit minst ingrepp i vatten- 

och naturmiljöer valts bort på grund av andra skäl än den miljömässiga 

bedömningen, ska skälen tydligt framgå och vara transparent. Utslagsgivande faktor 

för val av korridor och beskrivning av detta behöver bli tydligare. Det är positivt att 

det genom den samlade bedömningen går att få den överblick som krävs för att se 

hur flera alternativa korridorer förhåller sig till varandra.  

11. Samråd: En redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram av 

dem har inte redovisats tillräckligt i MKB, det hänvisas istället till en annan 

handling. MKB:n bör kompletteras med en övergripande redogörelse på rimlig nivå. 

12. Fortsatt process: Det är positivt att Trafikverket redogör för hur det är tänkt att gå 

vidare i vissa sakfrågor och vilka parallella processer som behöver genomföras 

framöver. 

13. Sakkunskap som bidragit till miljökonsekvensbeskrivningen: MKB:n bedöms 

uppfylla kravet i 19 § miljöbedömningsförordningen. 

Fortsatta planeringsprocess: I det kommande järnvägsplaneskedet behöver det tas 

fram riskanalyser utifrån farligt gods, skyfallskarteringar och översvämningsbedömningar.  

I kommande järnvägsplaneskedet behöver Trafikverket beakta hur tillhörande 

fastighetsbildning kan komma att bidra till delning och fragmentering av jord- och 

skogsbruksfastigheter. En plan för markbyten inom området behöver tas fram, med syfte att 

säkerställa en god fastighetsbildning av jord- och skogsbruksfastigheterna. 

I det fortsatta arbetet bör fördjupade arkeologiska utredningar tas fram för att fastställa 

omfattningen av projektets påverkan på kulturmiljö. I ett första skede kan utredningarna 

vara byråmässiga och kompletteras med fältmässig inventering inom specifika områden. En 

byggnadsinventering behöver också göras över hela den valda korridoren. Gällande 

planerade nya broar behöver den visuella påverkan på kulturlandskap och landskapsbild 

analyseras och bedömas. När väl en järnvägsplan tas fram bör en fullskalig arkeologisk 

fältinventering kompletterad med utredningsgrävning genomföras, för att fastställa 

eventuell förekomst av dolda fornlämningar inom området. 

Det sociala perspektivet är övergripande beskrivet. Det är svårt att jämföra alternativen i det 

här skedet eftersom dessa frågor i flera avseenden påverkas av detaljlösningar, till exempel i 

förhållande till trygghetsfrågan. 

Med hänsyn till Mölndalsån och Kålleredsbäcken som båda har mycket höga naturvärden 

och är belägna i en redan exploaterad och påverkad miljö, bör intrång i dessa miljöer 

undvikas. Påverkan gäller både i bygg- och driftskede. Järnvägsplanens sträckning och 
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utförande behöver ta hänsyn till andra projekt och planer i närområdet som kommer 

påverka vattendragen, till exempel planerade uppställningsplatser och översvämningsskydd 

i Mölndal. Kumulativ påverkan på vattendrag gällande miljökvalitetsnormer kan leda till att 

planerade åtgärder inte kan tillåtas vid genomförande av järnvägsplan eller i prövning enligt 

11 kap. MB. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:557. 

Trafikverkets kommentar: 

Korridor- och stationsrelaterade synpunkter: Avseende risk för farligt gods och 

översvämning görs förtydliganden i lokaliseringsutredningens kapitel 6. Även 

länsstyrelsens riskpolicys har lagts till. Erforderliga åtgärder ingår i framtagen 

kostnad. En fördjupning har gjorts och arbetats in i handlingarna.  

Lokaliseringsutredningen har kompletterats rörande länsstyrelsens synpunkter 

om tågets attraktivitet för Landvetter flygplats.  

Texter rörande naturvärden vid Osdal och den nya järnvägens konsekvenser för 

dessa har förtydligats i MKB för korridorerna Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C 

(B11A). Vid skada på de mycket höga naturvärdena vid Osdal kan kompensation 

minska omfattningen av varaktig negativ påverkan vilket beskrivs i MKB kapitel 12 

Fortsatt arbete. 

Ett förtydligande görs att trapporna till Borås C enbart är till för utrymning. 

I lokaliseringsutredningen kapitel 6 har gränserna mellan anläggningstyperna 

setts över och ett tydliggörande har gjorts i teckenförklaringen att det är 

ungefärliga gränser. 

Avseende plattformslängd tydliggörs kopplingen till referenstrafiken enligt 

”Övergripande Programkrav för en ny generation järnväg (Trafikverket 2019d)”. 

Trafikverket har i dialog med externa parter kommit fram till att majoriteten av de 

höghastighetståg som kommer trafikera Göteborg–Stockholm är enligt 

referenstrafiken 250 meter långa. Det antas att det endast är i högtrafiktimmarna 

som 400 meter långa tåg kommer trafikera sträckan. Angående nödvändig 

plattformslängd ur robusthetsperspektiv så är bedömningen att det planerade 

systemet med plattformlängder kan hantera till exempel tågvändningar och 

omhändertagande av passagerare vid störningar i systemet eller störningar vid 

stationer.   

Metod- och bortvalsrelaterade synpunkter: Parametrarna i helhetsbedömningen 

tydliggörs i lokaliseringsutredningens under kapitel 5 och i en ny text i avsnitt 7.5, 

som klargör bortval inför rangordning. Ingen uttalad viktning görs.  

Frågor rörande hållbarhetsbedömningen tydliggörs i texten i avsnitt 7.2 i 

lokaliseringsutredningen som klargör bortval inför rangordning. Det är svårt att 

redovisa jämförelse av tidigt bortvalda alternativ med de kvarvarande alternativ 

som har utvärderats, eftersom hållbarhetsbedömningen är en jämförelse mellan 

alternativ och resultaten därför blir olika. 
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Bortval inför rangordning tydliggörs i nytt kapitel 7 i lokaliseringsutredningen 

inför granskningen, då korridorerna har samråtts och förslagen ligger kvar. En 

station i Mölndal är av nationellt intresse enligt positionspapperet. En sträckning 

med en station i Mölndal bedöms skapa bättre förutsättningar för regional samt 

lokal utveckling och bidrar till de samhällsekonomiska nyttorna av investeringen. 

Vidare har samtliga kommunala och regionala samrådsparter förordat en 

sträckning som möjliggör station i Mölndal. Beaktat hållbarhetsbedömning, 

miljöbedömning, investeringskostnad samt acceptans för alternativ, bedöms en 

korridor som möjliggör ett stationsläge vid Mölndal sammanvägt vara ett bättre 

alternativ, än korridorer som innebär en sträckning via Raka vägen. Se vidare i 

avsnitt 7.5.1 i lokaliseringsutredningen. 

Avseende frågan om godstransporter till Göteborgs Hamn så kommer funktionen 

för befintliga riksintressen för kommunikation att tillgodoses under hela 

byggtiden.  

För att tydliggöra vad som varit utslagsgivande i bortvalen och rangordningen har 

lokaliseringsutredningen kompletterats med ett nytt avsnitt, 7.5. Rörande en 

tunnel under Borås bedöms kostnaden vara orimlig. Bland annat innebär 

grundvattenförekomsten under Borås en svår och kostsam byggnadsteknisk 

utmaning. 

Under gestaltningsprinciper i avsnitt 3.2.5 i lokaliseringsutredningen konstateras 

att gestaltningsavsikter avseende skogsbruket hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.  

Fördjupade studier avseende avvattning av järnvägsanläggningen kommer att 

göras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.   

Metoden för hållbarhetsbedömningen beskrivs i lokaliseringsutredningen avsnitt 

2.4 och i PM Metod för hållbarhetsbedömningar. Projektmålet avseende vatten 

kan anses uppfyllt även om enstaka vattenförekomster kan riskera 

statusförsämring. Texten om grundvattenförekomsten Borås har utvecklats i MKB 

och återfinns även i avsnittet om miljöbedömning i lokaliseringsutredningen. Den 

integrerade landskapskaraktärsanalysen har utgjort underlag till 

lokaliseringsutredningen och MKB. Underlaget uppdateras ej.  

Avseende frågor kring referenstrafik se Trafikverkets kommentar under avsnitt 

4.5.4 ovan. 

Lokaliseringsutredningen och ny stambana är en förutsättning för ÅVS Stråket 

Göteborg–Borås och en kopplingspunkt mellan ny stambana och Kust till 

kustbanan, se nytt avgränsningsavsnitt 2.1.3 i lokaliseringsutredningen. 

Gestaltningsprogrammet: Frågor rörande tunnlar kommer hanteras vidare i det 

fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Rörande länsstyrelsen synpunkt kring skrivning om särskilda anpassningar 

avseende bränder så är det inte aktuellt och meningen har tagits tas bort. 
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Avseende kapitlet om klimatförändring har det lyfts upp en rubriknivå. 

Beskrivningen kring översvämningsåtgärder tydliggörs i aktuella fokusområden.  

MKB: Underlaget för bedömning av miljökvalitetsnorm för vatten har 

kompletterats i handlingen. Bland annat har resultaten från den fördjupade 

utredning som gjorts för vattenförekomsten Kålleredsbäcken avseende om 

anläggningstyp kan påverka utfallet nu redovisats i MKB.  

När det gäller riskfrågor framgår nu av handlingen storleksordningen på hur 

många fastigheter som kan bli berörda när Västkustbanans spår med farligt gods 

flyttas. 

Resultat från kompletterande naturvärdesinventeringar har lyfts in och beaktats, 

vilket resulterat i en ny bedömning. Alternativ Mölnlycke bedöms efter att 

kompletterande uppgifter arbetats in ge en stor negativ konsekvens för naturmiljö. 

Alternativet är fortfarande bättre än Tulebo som redan tidigare bedömdes ge en 

stor negativ konsekvens för naturmiljö. Handlingen har förtydligats med 

förklaring kring förhållningssättet till osäkerheter i redan framtaget underlag. För 

strikt skyddade arter har skillnader mellan korridorer förtydligats där sådana 

finns. 

Projektets konsekvenser utanför utredningsområdet har förtydligats genom att en 

tabell för de olika miljöområdenas influensområden tagits fram, vilket redovisas i 

kapitel 2. Här ingår dock inte konsekvenser för Göteborgs central. I Trafikverkets 

”Övergripande Programkrav för en ny generation järnväg (Trafikverket 2019d)” 

framgår att Göteborgs central behöver anpassas för att klara av 400 meter långa 

tåg. Plattformslängder på Göteborgs central kommer att ingå i kommande 

”Åtgärdsvalsstudie för framtida utformning av Göteborg C”. Läs mer om denna 

ÅVS i lokaliseringsutredningens kapitel 1. 

Avseende begrepp som länsstyrelsen anser är otydliga har dessa förtydligats. Den 

icke-tekniska sammanfattningen har setts över för att motsvara lagkraven. 

Miljöbedömningens roll i tidiga bortval har redovisats. Inför godkännande av MKB 

har fördjupningar i Mölndalsåns dalgång gjorts för frågor som ras och skred, 

översvämning och miljökvalitetsnorm för ytvatten. Resultaten av dessa har förts in 

i handlingen där så bedömts relevant. Som nämnts ovan har en tabell för de olika 

miljöaspekternas influensområden lagts till. Handlingen har kompletterats med 

PM Buller, PM Stomljud, PM Vibrationer och PM Klimat. 

I den mån justeringar har gjorts efter synpunkter på avsnittet om den framtida 

järnvägen i lokaliseringsutredningen har dessa även gjorts i MKB. 

Angående en saknad formulering om hydrologiska förändringar i kapitel 5 så har 

den nu lagts tillbaka. Den felaktiga formuleringen om Natura 2000 i kapitel 7 är 

ersatt med korrekt text där det framgår att områden av riksintresse enligt 4 kap 

miljöbalken inte ska vägas mot motstående intressen. 
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Tabellerna med bedömningskriterier har förtydligats. Kriterierna för kulturmiljö 

har uppdaterats, då det visat sig att det var en äldre version som felaktigt kommit 

med i dokumentet. Detta har inte påverkat bedömningen, då den var gjord enligt 

den nya versionen som är gemensam med lokaliseringsutredningen för 

Hässleholm–Lund. Bedömningskriterierna för naturmiljö respektive rekreation 

och friluftsliv har kompletterats med skalor för bedömning av buller i känsliga 

miljöer. När det gäller länsstyrelsens fråga om inte den påverkan som beskrivs 

under rubriken ”liten negativ effekt” kan betraktas som stor eller måttlig om den 

omfattar miljöer med högt värde/hög känslighet, så är svaret att hög känslighet 

eller högt värde och liten negativ effekt blir det enligt matrisen måttligt negativ 

konsekvens. 

I kapitel 9 har stycket om generella effekter kompletterats med typiska 

stabilitetshöjande åtgärder. Texterna om översvämning och skyfall har 

kompletterats med i vilken grad anläggningen ska fungera vid 100- respektive 

200-års händelse. Texterna om översvämning har fått en egen rubrik och lyfts ut 

från risk och säkerhet. Texterna om risk och säkerhet har förtydligats, inklusive 

text om skredrisker i Mölndalsåns dalgång. 

Handlingen har kompletterats med bedömning av fler skyddade arter. Som 

beskrivits ovan har texterna om påverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och 

grundvatten utvecklats. Trafikverket bedömer att ingrepp i vattenförekomsterna i 

Mölndalsån och i Kålleredsbäcken är oundvikligt för de alternativ som går igenom 

Mölndal och att det blir ingrepp i en av vattenförekomsterna i Mölndalsån även för 

alternativen som inte går igenom Mölndal.  

Texterna i den samlade bedömningen har uppdaterats och förtydligats. Texten i 

kapitlet om samråd har utvecklats. 

Fortsatta planeringsprocessen: Frågor rörande riskanalyser, fastighetsbildning, 

arkeologiska utredningar och sociala perspektivet kommer hanteras vidare i det 

fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. De samrådsmöten som regelbundet hållits 

med länsstyrelsen under hela planeringsprocessen kommer att fortsätta i 

järnvägsplaneskedet.  

6.5. Berörda kommuner 

 Bollebygds kommun 

Rangordning av alternativ: Bollebygds kommun är fortsatt positiv till projektet 

Göteborg–Borås och till vald korridorsträckning, Bollebygd Syd, genom kommunen.  

Fortsatt arbete till nästa planeringsskede: Inför nästkommande planeringsskede 

önskar Bollebygds kommun att nedanstående punkter beaktas. Korridor Bollebygd Syd 

passerar rekreationsområde Bollekollen, vilket är ett viktigt rekreationsområde för 

vinteridrott och cykel. I samrådshandlingarna har det inte fastslagits om järnvägen ska 

förläggas i tunnel eller i marknivå direkt norr om backen. Den sociala konsekvensanalysen 

fastslår att endast förläggning i tunnel tillgodoser nuvarande användning. Utifrån att 

verksamheten vid Bollekollen riskeras att läggas ner och att aktiviteterna inte går att flytta 
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till annan plats inom kommunen anser kommunen att järnvägen bör förläggas i tunnel 

såvida det inte framkommer att nuvarande verksamhet kan fortsätta med järnvägen i 

markplan.  

Sedan samråd 2 har alternativ Bollebygd Syd smalnats av vid kommungränsen mot Borås, 

vilket kommunen ställer sig positivt för minskat markanspråk. Av samma anledning önskar 

kommunen att lokalisering norr om väg 27/40 i största möjliga mån undviks. 

Den planerade järnvägen skär igenom känsliga miljöer. Broar och tunnlar bör formges så 

diskret som möjligt och med höga arkitektoniska ambitioner för att leva upp till samma 

standard som det iögonfallande landskapet. Bollebygd önskar i ett tidigt skede detaljerad 

inblick i hur visuella förändringar kring Kullamotet hanteras (markanspråk, brohöjder, 

materialval, arkitektoniska uttryck med mera). 

Området mellan kommungränsen mot Härryda och Kullamotet är kuperat, vilket utifrån 

samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning föranleder lokalisering antingen norr eller 

söder om Källeberg/Ljungliden. Utifrån tidigare samrådsyttrande om att inte omöjliggöra 

en kopplingspunkt mellan nuvarande järnväg och nya stambanan väster om Bollebygds 

tätort vill kommunen trycka på att denna fråga fortfarande är aktuell inför kommande 

bearbetning av korridoren för sträckningen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:132 

Trafikverkets kommentar: 

Frågor rörande anläggningstyp vid Bollekollen, avsmalning av korridoren samt 

gestaltningen av broar och tunnlar kommer att hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

Avseende en framtida kopplingspunkt väster om Bollebygds tätort till den nya 

stambanan önskar Trafikverket förtydliga att uppdraget för ny stambana för 

höghastighetståg Göteborg–Borås inte planerar för en sådan kopplingspunkt. Den 

nya järnvägen planeras som ett separerat system med få kopplingspunkter mot det 

konventionella järnvägsnätet. Ytterligare behov i stråket har prövats i ÅVS:en 

Stråket Göteborg–Borås som slutfördes hösten 2021. Anslutning till ny stambana 

Bollebygd–Landvetter flygplats har avfärdats på grund av bland annat lågt 

resandeunderlag och hög kostnad. 

 Borås Stad 

Rangordning av alternativ: Borås Stad tillstyrker rangordnat alternativ 1 i sin helhet. 

Likt samrådsförslaget ställer sig Borås bakom hållbarhetsbedömning att Osdal/Borås C 

(B11A) är ett bättre alternativ än Lusharpan (B4).  

Alternativ B11A får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. Att banan når 

befintlig Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga stadsbebyggelsen och påverkar 

inte minst förutsättningarna för hur staden kan utvecklas i framtiden. Även tillgängligheten 

till staden som helhet påverkas. Utifrån ett klimatperspektiv finns all anledning att tillvarata 

ett bra kollektivtrafikläge med enkla bytesmöjligheter för att prioritera hållbara resor. Borås 
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Stad önskar en tät dialog med Trafikverket kring utformningen av de centrala spåren, med 

syftet att skapa en inkluderande och välkomnande miljö.  

Den kvarvarande korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd och väg 

27/40, och vidare till Borås skapar möjlighet till färre barriärer om lokaliseringen sker nära 

väg 27/40. Det är också positivt att korridoren smalnats av vid passagen av 

verksamhetsområdet Viared. 

Påverkan på stads- och landskapsbild: Borås Stad håller med om bedömningen att 

Osdal/Borås C (B11A) bör rangordnas som alternativ ett då det är ett bättre alternativ än 

Lusharpan (B4). Lusharpan innebär stora negativa konsekvenser på såväl stadsmiljö, 

vatten- och sandmiljöer, kulturmiljöer och måttliga förluster av rekreationsvärden och 

ekosystemtjänster.  

Utifrån de två lägen som presenteras i samråd 3 tycker Borås Stad att 

regionaltågsförbindelse till Borås C är det mest lämpliga alternativet utifrån påverkan på 

Borås stadsmiljö. Utifrån den MKB som tagits fram är den negativa påverkan större vid 

Lusharpan (B4) än Osdal/Borås C (B11A). 

En förbindelse till Borås C kommer att påverka såväl kultur- som naturmiljö mindre 

negativt än förslaget med bibana vid Lusharpan som även riskerar att skapa ytterligare 

barriäreffekter i staden. En bibana vid Lusharpan riskerar att skapa en barriär i 

friluftsområdet Pickesjön. Det skulle skada friluftsområdet mindre om bibanan förläggs 

parallellt med väg 40 norr om Pickesjön istället för söder om sjön. 

Huvudspåret på bro (Osdal) kommer att bli ett storskaligt landmärke, synligt på långt håll i 

landskapet och därför är en god gestaltning av bron extra viktigt. Med hänsyn till buller och 

barriärverkan är det bra att samlokalisera järnvägen med väg 27.   

Koppling till andra projekt: Borås Stad ser också att korridoralternativ Mölnlycke 

underlättar byggnation av en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och ny 

stambana. Som framgått i tidigare samråd är Borås Stad positiv till att Trafikverket inom 

ramen för pågående ÅVS Stråket Göteborg–Borås utreder förstärkningar på befintliga Kust 

till kustbanan mellan Göteborg–Borås, samt den koppling som föreslås mellan befintlig 

bana vid Mölnlycke och den nya stambanan öster om Mölndal. Förstärkningsalternativet 

skulle få stor betydelse för invånarna i de västra delarna av Borås samt för boende i de 

stationssamhällen som ligger utmed Kust till kustbanan fram till Mölnlycke. 

Båda alternativen (B11A och B4) ska inte utesluta möjligheten för vidare utbyggnad av ny 

järnväg till Jönköping via Ulricehamn. Detta innebär att de områden som nu är utpekade 

korridorer inom utredningsområdets östra del kommer finnas kvar som riksintresse för 

framtida järnvägsändamål till det utretts. Vid fortsatt dragning österut har Borås Stad spelat 

in möjligheten till ett triangelspår, som skulle innebära att den regionala trafiken kopplar 

ihop Ulricehamn, Jönköping med Borås på befintlig station i Borås C. Spåret skulle följa 

Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på huvudbanan sydost 

om Borås. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande korridoralternativ inom 

utredningsområdet östra del, men måste beaktas i det fortsatta arbetet. För att fortsatt 

utbyggnad österut till Jönköping ska vara möjlig vill Borås Stad trycka på vikten av att 

Trafikverket föreslår att det genomförs en lokaliseringsutredning mellan Borås och 
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Jönköping och utpeka sträckan som en brist. Detta kan med fördel föreslås i samband med 

Trafikverkets planprogram till regeringen vid revideringen av den nationella planen för 

transportinfrastrukturen. 

Bilaga: Bilaga från Miljö- och konsumentnämnden med dess kunskap har förts vidare inom 

det nuvarande arbetet med lokaliseringsutredning och till det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet med ny järnväg mellan Göteborg–Borås. Bilagan finns att läsa i sin 

fulla längd på TRV 2021/64422:640. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880: 949. 

Trafikverkets kommentar: 

Järnvägens sträckning parallellt med väg 27/40, utformningen av de centrala 

spåren och möjlighet till kollektivtrafikslägen kommer hanteras vidare i det 

fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Angående förstärkningsåtgärder (det så kallade förstärkningsalternativet) på den 

befintliga Kust till kustbanan samt frågan om en kopplingspunkt som innebär en 

anslutning mellan Kust till kustbanan och ny stambana mellan Göteborg–Borås 

(öster om Mölndal och väster om Mölnlycke); åtgärden ny stambana för 

höghastighetståg Göteborg–Borås inkluderar initialt inte att planera för eller 

genomföra åtgärder, såsom anslutning mellan Kust till kustbanan och ny 

stambana eller andra förstärkningsåtgärder på den befintliga Kust till kustbanan. 

Trafikverkets rangordnade alternativ 1 – föreslagen lokalisering, ger dock 

förutsättningar för en sådan anslutning. Västra Götalandsregionen har, vid möte i 

regionstyrelsen 2021-10-19, beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att påbörja 

planläggningsprocessen för att kunna etablera en anslutning mellan den befintliga 

Kust till kustbanan och den nya stambanan Göteborg–Borås, utan att på ett 

negativt sätt påverka framdriften och framtida trafikering för den nya stambanan. 

I ÅVS Stråket Göteborg–Borås, som avslutades hösten 2021, utreds bland annat 

kapacitetsförstärkande åtgärder som skulle krävas för att möjliggöra en utökad 

trafikering på Kust till kustbanan, dels till Mölnlycke och Landvetter Backa, dels 

vidare österut mot Borås. I Utpekad bristanalys Kust till kustbanan delen 

Göteborg–Borås summeras resultaten i ÅVS:en på den berörda sträckan. 

Trafikverkets sammantagna bedömning är att "prövning av mer omfattande 

åtgärder på Kust till kustbanan Göteborg–Borås kan komma att ske i framtida 

planrevideringar (ej pågående). Det behövs då en samsyn mellan berörda aktörer 

kring hur den regionala kollektivtrafiken i stråket ska utvecklas tillsammans med 

godstrafik och bedrivas i förhållande till den nya stambanan."  

För den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås föreslår Trafikverket 

lokaliseringsalternativ enligt lokaliseringsutredningens avsnitt 8.3, korridor 

Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 

flygplatsterminalen (L1) - Korridor Bollebygd Syd - Korridor Osdal/Borås C med 

station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). Station Osdal med säckstation vid 

Borås C (B11A) innebär att tåg till och från Jönköping kommer att stanna vid den 

externa stationen på huvudbanan. I lokaliseringsutredningen inom projekt 

Göteborg–Borås har möjligheten att trafikera Borås C med regionala tåg till och 
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från Jönköping, via ett triangelsspår, inte studerats och bedömts. Med alternativ 

B11A omöjliggörs dock inte en kommande planering för ett triangelspår för 

regional trafik öster om Borås. 

I Borås har en sträcka öster om Borås ingått i lokaliseringsutredningen, även om 

järnvägen i ett första skede byggs för att möjliggöra regionaltågstrafik mellan 

Göteborg och Borås. Sträckan öster om stationsläget ingår för att översiktligt visa 

konsekvenserna för den fortsatta sträckningen vid aktuellt stationsläge. Det 

innebär att för rangordnat alternativ 1 är det sträckan fram till stationen vid Borås 

C som tillåtlighetsprövas inom etappen Göteborg–Borås. Stationsläget i Osdal 

samt sträckningen öster om Osdal utreds vidare när planläggning av fortsatt 

utbyggnad av stambanan mot Jönköping påbörjas. För rangordnat alternativ 2 

tillåtlighetsprövas sträckan fram till stationen vid Lusharpan inom etappen 

Göteborg-Borås. Fortsatt bibana öster om stationen vid Lusharpan samt 

huvudbanan söder om Borås och vidare österut utreds vidare i nästa etapp av 

stambanan. I samband med fortsatt planläggning österut kommer Trafikverket 

både utreda hur och verka för att resor till och från Borås i östlig riktning kan ske 

så enkelt, smidigt och effektivt som möjligt. 

För närvarande pågår ingen formell planering av sträckan Borås–Jönköping. Det 

har gjorts en förberedande studie avseende området öster om Borås och den 

studien har genomförts i syfte att ge stöd åt lokaliseringsutredningen Göteborg–

Borås och kommande beslut om val av lokalisering av station Borås. Studien har 

kompletterat underlaget från ÅVS Linköping–Borås (Trafikverket, 2018) avseende 

olika fortsatta sträckningsprinciper öster om Borås. Det fördjupade 

kunskapsunderlaget ersätter inte några delar av en kommande formell 

planläggningsprocess för delen Borås–Jönköping. 

 Göteborgs Stad 

Rangordning av alternativ: Göteborgs Stad bedömer att Trafikverkets rangordning 1 av 

alternativen ligger i linje med den prioriteringen Göteborgs Stad framfört i tidigare 

samrådssvar. Staden ser också att de två tillkommande spåren mellan Almedal-Mölndal 

skapar bättre robusthet för järnvägssystemet söderut i pendlingsstråket till Kungsbacka. 

Staden är positiv till att Trafikverket inom ramen för pågående ÅVS Stråket Göteborg–Borås 

utreder förstärkningar på befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg–Borås, samt den 

koppling som föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och den nya stambanan öster om 

Mölndal. Korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnation av en kopplingspunkt. 

Staden ser att detta skulle möjliggöra en effektivare pendling från/till bland annat 

Mölnlycke med tåg, vilket i sin tur bidrar till att minska trängseln på väg 27/40 in mot 

Göteborg. Staden bedömer att det är viktigt att processerna mellan projekten hålls ihop. 

Kommande förslag till nationell plan, avseende utformning av och tidplan för utbyggnaden 

av nya stambanor, bör inkludera projekt Göteborg–Borås som helhet inom kommande 

planperiod 2022–2033, med en finansiering i enlighet med rangordning 1. I detta är en tidig 

byggstart prioriterad med en tydlig ambition att kunna färdigställa ny järnväg inom 

planperioden. 
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Miljökonsekvensbeskrivning: Göteborgs Stad ser positivt på att kvarstående alternativ 

som rangordnats högst också är den korridor som bedöms ge minst negativ miljöpåverkan. 

Utifrån aspekten partikelhalter i staden är det positivt att järnvägen bidrar till en 

överflyttning från vägtrafik till tågtrafik. Trafikverket bör i den fortsatta planeringen utreda 

vilken förstärkning av bullerskyddsåtgärder som är möjligt att vidta avseende såväl befintlig 

som tillkommande statlig infrastruktur i berört område i Göteborg. 

Fastighetsintrång och stadsutveckling: Staden ser bland annat att det finns en risk att 

intrånget vid ICA Maxi kan komma att påverka verksamheten. ICA Maxi är en viktig nod i 

området som behöver kunna fortsätta sin verksamhet på befintlig plats även efter 

järnvägens färdigställande. Staden hade önskat att Trafikverket i samband med samråd 3 

kunnat redovisa ett tydligt anspråk för de två tillkommande spåren, för att tydliggöra vilket 

intrång Trafikverket räknar med i befintliga fastigheter och därmed påverkan på de 

verksamheter som finns i området idag. 

Staden anser att Trafikverket behöver arbeta med åtgärder för att minska intrånget i 

befintliga fastigheter och påverkan på stadsutveckling på sträckningen Almedal – Mölndal. 

Det är samtidigt viktigt att tillskapa två spår i Mölndalsåns dalgång, för 

kapacitetsförstärkningen både söderut mot Kungsbacka samt den nya järnvägen mot Borås. 

Staden bedömer att staten generellt behöver ta ett större ansvar för att motverka negativa 

effekter och möjliggöra en förtätning av staden så att det går att planera för stadsutveckling i 

närhet av stora trafikleder. Staden ser fortsatt också ett behov av dialog mellan Göteborgs 

Stad och Trafikverket om åtgärder för minskade barriäreffekter för föreliggande projekt.  

Projektet behöver beakta och bidra till att möjliggöra den föreslagna gång- och cykelbron 

mellan Kallebäck och Grafiska vägen/Mölndalsvägen. Trafikverket behöver i ett tidigt skede 

beakta och föra en dialog med Staden avseende åtgärder för minskade störningar under 

byggskedet, för att skapa goda förutsättningar för temporära trafiklösningar samt goda 

förhållanden för befintliga verksamheter och boende i området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:932. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till kustbana och ny stambana 

se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2.  

Frågor rörande luftkvalitet och ljudmiljö kommer hanteras vidare i det fortsatta 

arbetet i järnvägsplaneskedet. 

En kontinuerlig dialog pågår mellan Göteborgs Stad och Trafikverket rörande 

fastighetsintrång och frågorna kommer även hanteras vidare i det fortsatta arbetet 

i järnvägsplaneskedet. 

Fortsatt samverkan och dialog kring stadsutveckling i närheten av stora trafikleder 

som berör ny järnväg mellan Göteborg–Borås kommer att fördjupas i det fortsatta 

arbetet i järnvägsplaneskedet.  
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Kopplingar över Mölndals dalgång i öst-västlig riktning, exempelvis den föreslagna 

gång- och cykelbron mellan Kallebäck och Grafiska vägen, kommer hanteras 

vidare i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

 Härryda kommun 

Nationell plan och Trafikverkets uppdrag: Härryda kommun säger nej till 

höghastighetsjärnväg genom kommunen och hänvisar till att det inte finns ekonomiska 

medel i gällande i nationell plan eller i den nyligen presenterade infrastrukturpropositionen, 

för att genomföra projektet. Härryda kommun uppger att den därför tolkat det så att 

Trafikverkets inriktning är att planera för byggnation av ny järnväg för pendel-/regiontåg, 

med två spår mellan Göteborg och centrala Borås, via Landvetter flygplats. Kommunen ser 

att det i nuläget planeras för en järnvägsdragning till Borås och att fortsatt dragning österut 

hanteras i ett senare skede och därför inte ingår i nuvarande nationell plan eller i 

infrastrukturpropositionen. Infrastrukturpropositionen talar endast om att färdigställa det 

som är med i nationell plan 2018. Inga ekonomiska medel är tillagda för en vidare 

utbyggnad. Med detta som bakgrund konstateras att järnvägsutbyggnaden syftar till 

utbyggnad för pendel-/regiontåg och inte höghastighetståg, vilket kommunen välkomnar 

och arbetat för. Detta ger möjlighet att utveckla det som varit kommunens vilja från början, 

att möjliggöra samhällsutveckling med pendel-/regiontåg mellan Göteborg och Borås via 

Landvetter flygplats, där Mölnlyckes nuvarande station ingår.  

Med utgångspunkt i kommunens antagande att det inte kommer gå några höghastighetståg 

utan istället efterfrågade pendel-/regiontåg, förordar Härryda kommun en återgång till 

tidigare utredd spårlinje med Mölnlycke station som utgångspunkt och vidare sträckning 

österut mot Landvetter flygplats. Österut från flygplatsen vill kommunen att spårdragningen 

följer väg 27/40. Detta skulle kunna ge en tidig byggstart och trafikering av pendeltåg 

mellan Göteborg och Landvetter flygplats via Mölnlycke station. Det minimerar negativ 

påverkan för många medborgare i kommunen och möjliggör förutsättningar för positiv 

samhällsutveckling för såväl Göteborgsregionen som Härryda kommun. Kommunen lyfter 

även att planeringen bör möjliggöra ett effektivt nyttjande av den nya järnvägen mellan 

Göteborg–Borås redan vid trafikeringsstart.  

Utveckling av tågtrafiken i regionen: Kommunerna längs sträckan mellan Göteborg 

och Borås har länge arbetat tillsammans för att åstadkomma en positiv samhällsutveckling i 

samband med järnvägsutbyggnaden. Arbetet har bland annat lyfts i Stråket Göteborg–

Borås Målbild 2035 som visar en gemensam inriktning för en framtida hållbar regional 

struktur. Härryda kommun vill betona vikten av att det så snart som möjligt skapas 

förutsättningar för en tillfredsställande pendeltågstrafikering på ny järnväg mellan Göteborg 

och Borås. Kapaciteten behöver tillgodose de lokala behoven av pendling, regionens behov 

av resor och koppling till flygplatsen. Härryda kommun har hela tiden framhållit Västra 

Götalandsregionens funktionsutredning för stråket som tar upp de kommunala och 

regionala utvecklingsbehoven och vilken funktion som skulle kunna ge nytta för 

medborgarna i kommunerna. Härryda kommun anser att det är viktigt att den utbyggnad av 

järnväg som planeras och om den genomförs, byggs så att det kan ske en utveckling i 

enlighet med funktionsutredningen. Härryda kommun framför även att sträckan är ett av 

Sveriges största resandetråk och är därför betjänt av kapacitetsstark spårbunden pendel-

/regiontågstrafik. Utbyggnaden av en ny järnväg är mer än ett nationellt 

infrastrukturprojekt - det är ett regionalt och kommunalt samhällsbyggnadsprojekt. Det är 
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viktigt att de åtgärder som görs för järnvägsutbyggnaden dels stödjer en fortsatt utveckling 

och förädling av befintliga orter, dels möjliggör ny tät och hållbar bebyggelse i nya 

stationsnära samhällen, som till exempel Landvetter Södra. Järnvägen ska även bidra till en 

utvidgning av befintliga arbetsmarknadsregioner och ett förtätat utbyte inom regionerna. 

Kommunen lyfter att Trafikverket genomför ÅVS Stråket Göteborg–Borås förstärkningar på 

befintliga Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås för att åtgärderna ska kunna ingå i 

kommande nationella plan för transportsystemet 2022–2033/2037. Med Mölnlycke station 

som utgångspunkt för ny järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, kan 

en effektiv pendel- och regiontågstrafik skapas. Tillsammans med Kust till kustbanan skulle 

detta innebära en betydande avlastning från den tungt belastade väg 27/40 och bidra till 

regional nytta i hela stråket.   

Bortval av korridorer: Kommunen noterar Trafikverkets bortval och att bortvalen av 

korridorer mellan Landvetter flygplats och Borås har stor acceptans i stråket. Korridor 

Bollebygd Syd bedöms ha minst negativ påverkan på människor och natur. Ett centralt 

stationsläge under terminalen vid flygplatsen samt ett centralt stationsläge i Borås ger goda 

förutsättningar för en omfattande ökning av antalet kollektivtrafikresor i stråket.  

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats: Kommunen framför att de föreslagna 

korridorerna Mölnlycke och Tulebo medför mycket stora negativa konsekvenser för 

medborgare, som inte står i proportion till nyttan. Härryda kommun anser att båda 

korridorerna ska avfärdas på grund av mycket stor negativ påverkan. Kommunen påtalar 

även vikten av att i fortsatt planering ta stor hänsyn till risken för negativ och långvarig 

påverkan på medborgarnas fastighetsvärden, boende-, livs- och skolmiljöer med 

omgivningar i avseenden som buller, befintliga kopplingar och samband, barriäreffekter och 

stadsutveckling för att minimera de negativa effekter järnvägen har. 

Kommunen anser att korridor Tulebo ska avfärdas som möjlig korridor då den medför 

betydande risk för negativ påverkan på kommunens vattentäkt Finnsjön. Korridoren skär 

igenom Benareby vilket ger stor påverkan på kulturvärden och lantbruk i området. Benareby 

utgör en välbevarad tät bebyggelsemiljö och det är angeläget att den bevaras. 

Odlingslandskapet bör hållas öppet och är en viktig del för förståelsen av området.  

En ny järnväg för pendeltågstrafik förväntas ha positiva effekter för en förstärkt 

arbetsmarknadsregion och hållbart resande. Ett centralt stationsläge i förhållande till 

flygplatsterminalen är en förutsättning för attraktiv spårbunden kollektivtrafik till 

Landvetter flygplats. Härryda kommun välkomnar Trafikverkets val av stationsläge vid 

Landvetter flygplats. Ett stationsläge i tunnel under terminalbyggnaden är det enda 

tänkbara för att tillskapa en attraktiv pendel-/regiontågstrafik till och från flygplatsen. 

Stationsläget möjliggör också den tilltänkta utvecklingen av flygplatsområdet och Airport 

City. Det är av yttersta vikt att fortsatt planering vid Landvetter flygplats sker i samverkan 

med Swedavia för att säkerställa ett attraktivt stationsläge för resenärer och för utvecklingen 

av flygplatsen.    

Korridor Bollebygd Syd: Inom korridor Bollebygd Syd förordar Härryda kommun att 

järnvägen samförläggs med väg 27/40 för att i så hög utsträckning som möjligt undvika 

tillkommande barriärer. I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2012) är området nordöst 

om flygplatsen och väg 27/40 utpekat som utvecklingsområde för verksamheter på lång sikt. 
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Kommunen uppmanar att i fortsatt planering av järnvägen undvika att skära av ytor 

utpekade som verksamhetsmark i detta område.  

Landvetter Södra/kommunal planering: Väster om Björröd har korridor Mölnlycke 

breddats norrut för att bland annat möjliggöra en dragning norr om Lilla och Stora Ristjärn. 

Breddningen av korridoren berör utvecklingsområdet Landvetter Södra där en 

centrummässig bebyggelse planeras nära en tilltänkt station sydost om Lilla och Stora 

Ristjärn. Placeringen av järnvägen inom korridoren Mölnlycke genom Landvetter Södra bör 

harmonisera med kommunens planer och möjliggöra en station i ett attraktivt läge i den nya 

staden. Härryda kommun efterfrågar en dialog i kommande järnvägsplansarbete gällande 

dragningen genom området.  

Härryda kommun arbetar med en kommunövergripande ÖP, med 2040 som målår. Ny ÖP 

är beräknad att ställas ut för samråd i slutet av år 2021, tillsammans med en fördjupning av 

översiktsplan (FÖP) för Landvetter Södra, som ligger inom utredningsområdet för ny 

järnväg Göteborg–Borås. Kommunen framför att Landvetter Södra ska utvecklas söder om 

nuvarande Landvetter samhälle och Landvetters Backa och planeras att bli en stad som 

rymmer 25 000 invånare. Landvetter Södra ska kopplas samman med befintliga orter som 

Mölnlycke samt med Landvetter Airport City och flygplatsen. Härryda kommun framför att 

de utgår från att korridorval och kommande spårdragning möjliggör ett framtida 

stationsläge med förbigångsspår vid Landvetter Södra. Kommunen lyfter att en station i 

Landvetter Södra skulle ha effekten att restiden blir tre minuter längre på sträckan 

Göteborg–Borås, för två regionaltåg i timmen, och skulle inte påverka en eventuell framtida 

nationell trafik. Kommun anser inte att det kan betraktas som en oacceptabelt stor störning 

för den genomgående tågtrafiken, med tanke på den samhällsnytta som Landvetter Södra 

ska bidra till.   

Samverkan: Det pågår eller planeras flera större projekt inom Härryda kommun gällande 

bland annat överföringsledningar, en ny 40 kV-ledning från Mölnlycke till Landvetter 

flygplats för att skapa redundans samt för anslutning till utvecklingsområdet Landvetter 

Södra. Samordning i den fortsatta processen är nödvändig. Dialog bör fortsatt föras med 

kommunen, Härryda Vatten och Avfall AB samt Härryda Energi AB.   

Riksintresse: Den nya järnvägen kommer att påverka kommunens samhällsplanering och 

medborgare under lång tid framöver. Det är angeläget att de korridorer som kvarstår så 

snart som möjligt smalnas av för att inte fördröja planerad utveckling i de delar inom 

korridorerna som inte kommer att beröras av järnvägen. Kommunen önskar också att det 

riksintresse som nu omfattar de korridorer som presenterades i samråd hösten 2020 snarast 

möjligt ytterligare preciseras. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:364. 

Trafikverkets kommentar: 

Under juni 2021 tog Trafikverket fram ett förtydligande kring uppdraget och 

förutsättningar för ny stambana för höghastighetståg Göteborg–Borås. 

Förtydligandet förmedlades till Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och 

Boråsregionen i ”Förtydligande angående uppdrag och förutsättningar för ny 

stambana för höghastighetståg Göteborg–Borås” daterat 2021-06-11, 
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ärendenummer TRV 2021/73026. Delar av förtydligandet har sammanfattats i 

bemötandet nedan. 

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av 

regeringen i maj 2018, ingår Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en 

namngiven investering. I regeringens proposition 2020/21:151, Framtidens 

infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige, betonas att utbyggnaden av 

nya stambanor för höghastighetståg ska genomföras, inom den ekonomiska ramen 

för utvecklingen av transportsystemet. I propositionen betonas även att den 

gällande nationella infrastrukturplanen ska kunna fullföljas. 

Efter att Trafikverket skickat förtydligandet gav regeringen i juni 2021 Trafikverket 

i uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för 

utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Trafikverket ska 

redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 november 2021. 

Regeringen förväntas fastställa ny nationell plan under första halvan av 2022. I 

direktivet för åtgärdsplaneringen för planperioden 2022–2033 framgår bland 

annat att regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska 

färdigställas och att utbyggnaden ska genomföras inom den ekonomiska ramen för 

utveckling av transportsystemet. De etapper av de nya stambanorna som ingår i nu 

gällande plan (Ostlänken, Göteborg–Borås och Lund–Hässleholm) ska 

genomföras och samtliga etapper av nya stambanor ska ingå i förslaget till 

nationell plan. Vidare framgår i direktivet att "Sammantaget bör Trafikverkets 

planförslag innefatta investeringar på de nya stambanorna till ett belopp av 107 

miljarder kronor."   

I förtydligandet beskrivs även att i enlighet med det samverkansdokument som 

tecknats mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen, ska parterna verka för 

att möjliggöra en byggstart av ny stambana för höghastighetståg Göteborg–Borås 

under perioden 2025–2027. Pågående lokaliseringsutredning och kommande 

skeden – däribland tillåtlighetsprövning, framtagning och fastställande av 

järnvägsplaner samt förberedelser inför byggstart – följer en detaljerad men 

samtidigt snäv tidplan för varje ingående aktivitet. De kommande åren fram emot 

byggstart kommer innehålla ett stort antal aktiviteter och processer som behöver 

samordnas, dels inom programmet Göteborg–Borås, dels mellan programmet och 

berörda kommuner. Bland annat är det av stor vikt att programmet och berörda 

kommuner kan ha en gemensam planering för framtagandet av järnvägsplaner och 

de detaljplaner som påverkas av järnvägsplanerna. Trafikverkets bestämda 

uppfattning är att ett omtag av den typ som yttrandet från Härryda kommun 

föreslår som en direkt konsekvens omöjliggör en byggstart under perioden 2025–

2027. Vidare är det Trafikverkets uppfattning att Härryda kommun drar en 

felaktig slutsats angående tider för byggstart. En återgång till tidigare utredd 

spårlinje med Mölnlycke station som utgångspunkt skulle inte innebära någon 

tidigareläggning, utan en senareläggning. Det bör också tydliggöras att en spårlinje 

genom Mölnlycke, med beskrivet syfte, inte betraktas av Trafikverket som en del 

av ny stambana för höghastighetståg. En förändring till denna inriktning innebär i 

så fall att ett nytt projekt föreslås för järnväg mellan Göteborg och Borås. Detta 

projekt är inte utpekat av regeringen och bedöms inte av Trafikverket som 

prioriterat, jämfört med mer angelägna utpekade och väl definierade projekt. Den 
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föreslagna lösningen skulle därmed sannolikt inte prioriteras i förslaget till 

nationell plan.  

Läs även mer om konsekvenser av ytterligare stationsorter på sträckan Göteborg–

Borås i avsnitt 4.4 och 5.4. Angående trafikering av Mölnlycke station så framgår 

det även av Trafikverkets PM ”Nya stambanor – ställningstagande delen 

Göteborg–Borås”, daterad 2020-03-04,  att ”Då befintliga och eventuellt 

tillkommande stationer på Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås, 

utöver stationer enligt Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-08, är 

möjliga att trafikera genom en framtida koppling strax öster om Mölndal gör 

Trafikverket bedömningen att detta ska fortsätta utredas och värderas inom 

ramen för pågående åtgärdsvalsstudie stråket Göteborg–Borås.” 

Angående utveckling av tågtrafiken i regionen har Trafikverket under de senaste 

åren dels bedrivit framdriften inom programmet Göteborg–Borås, dels arbetet 

med den separata men närliggande ÅVS Stråket Göteborg–Borås, i enlighet med 

det samverkansdokument som tecknades mellan Trafikverket och Västra 

Götalandsregionen i februari 2019. Den nya stambanan är en förutsättning för de 

åtgärder som föreslås i ÅVS:en. Trafikverket genomför även en ÅVS för delen 

Borås–Kalmar/Karlskrona. Kust till kustbanan är en enkelspårig, elektrifierad och 

fjärrblockerad bana som sträcker sig från Göteborg i väster till Kalmar och 

Karlskrona i sydost, via bland annat Borås. Järnvägen trafikeras både 

interregionalt, regionalt och lokalt. I den nationella planen för 2018–2029 pekas 

hela Kust till kustbanan ut som en brist avseende kapacitet, punktlighet och 

robusthet. Trafikverket har som mål att öka andelen kollektivtrafikresenärer som 

färdas med tåg samt att flytta över stora delar av godstrafiken till järnvägen. Med 

avseende på Trafikverkets mål och Kust till kustbanans låga kapacitet föreslås 

därför ett antal åtgärder för att kunna möta framtidens behov. Läs mer om 

förtydligande angående kopplingspunkt och åtgärder på Kust till kustbanan i 

avsnitt 6.5.2 ovan. 

Angående Härryda kommuns synpunkt på korridor Mölnlycke och dess nytta. 

Syftet med lokaliseringsutredningen är att säkerställa en lokalisering där 

ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet 

utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen. Läs mer 

om beslutade ändamål för Göteborg–Borås och för syftet med nya stambanor i 

avsnitt 1.6 i lokaliseringsutredningen.  

Processen för att identifiera tänkbara lokaliseringsalternativ har utgått från 

ändamål, projektmål samt de styrande förutsättningarna för den nya järnvägen 

mellan Göteborg och Borås. Till de styrande förutsättningarna hör valet av 

stationsorter som ska utredas inom ramen för lokaliseringsutredningen, men även 

krav i form dimensionerade hastighet och referenstrafikering. Läs mer om 

metoden och projektmålen i kapitel 2 i lokaliseringsutredningen.  

Den sammanvägda bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen har tydligt 

identifierat följande alternativ för lokalisering av den nya järnvägen mellan 

Göteborg–Borås korridoralternativ Mölnlycke med station i Mölndal i 

kombination med stationsalternativ i tunnel vid Landvetter flygplats, L1, 
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korridoralternativ Bollebygd Syd samt korridoralternativ Osdal/Borås C genom 

Borås, som det alternativ som bäst uppfyller ändamålet med minsta möjliga 

intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 

samhällsintressen vilket därmed rangordnas som nummer 1. 

För hela lokaliseringsalternativet Korridor Mölnlycke – Korridor Bollebygd Syd– 

Korridor Osdal/Borås C (B11A) bedöms samtliga projektmål utom ett helt eller 

delvis uppfyllas, vilket sammantaget innebär att det bidrar till måluppfyllelse i 

högre utsträckning än de andra alternativen. Se tabell i kapitel 8 i 

lokaliseringsutredningen. 

På delsträckan Almedal–Landvetter flygplats är den största principiella skillnaden 

mellan de studerade alternativen korridorernas möjliggörande av ett stationsläge 

vid Mölndal. En sträckning som möjliggör stationsläge i Mölndal bedöms erbjuda 

en mer kapacitetsstark och robust järnvägsanläggning. En station i Mölndal 

bedöms också skapa bättre förutsättningar för regional och lokal utveckling, vilket 

bidrar till de samhällsekonomiska nyttorna av investeringen. För stationsläget vid 

Landvetter flygplats är det alternativ L1, med en station under flygplatsen, som 

sammantaget uppfyller ändamålen bäst. Detta då det dels skapar bäst möjligheter 

till byten som når internationella noder och marknader, dels ger bäst möjligheter 

till utveckling av flygplatsområdet.  

Den nya stambanan mellan Stockholm och Göteborg möjliggör resor med 

höghastighetståg mellan landets två största städer på strax över två timmar, 

jämfört med drygt 3 timmar idag. Den förbättrade tillgängligheten till Stockholm, 

liksom till andra stationsorter utmed den nya stambanan såsom Linköping och 

Norrköping, tillfaller samtliga invånare i Göteborgsregionen, inklusive boende i 

Härryda kommun.  

Den nya stambanan kommer vidare att skapa goda förutsättningar för att stärka 

och bättre integrera de idag åtskilda lokala arbetsmarknaderna Göteborg och 

Borås. Med en större gemensam arbetsmarknad, med tätare marknader med flera 

potentiella arbetsgivare inom korta tidsavstånd, skapas bättre förutsättningar för 

ökad kvalitet och effektivitet i matchningen mellan arbetskraft och arbetsgivare på 

arbetsmarknaden. I större regioner är dessutom branschdiversiteten större, vilket 

gör större regioner mer motståndskraftiga mot plötsliga konjunktursvängningar. 

Invånarna i Härryda kommun kan således förväntas gynnas av att ingå i en större 

gemensam arbetsmarknadsregion än idag. Läs även mer om förtydligande 

angående kopplingspunkt och åtgärder på Kust till kustbanan i avsnitt 6.5.2 ovan. 

Härryda kommun menar att korridor Mölnlycke och korridor Tulebo medför 

mycket stora negativa konsekvenser för kommunens medborgare. Av MKB:n 

framgår att korridor Mölnlycke inte innebär stora negativa konsekvenser inom 

något ämnesområde, förutom naturmiljö. Korridor Mölnlycke innebär måttliga till 

stora negativa konsekvenser inom områdena buller och översvämning. Av dessa 

beror konsekvensen för översvämning på situationen i Mölndalsåns dalgång. 

Konsekvensen avseende naturmiljö beror på sträckan med markplan öster om 

Mölnlycke. På denna sträcka har Trafikverket under våren och sommaren 2021 

utfört kompletterande naturinventeringar för att i fortsatt arbete få en förbättrad 
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möjlighet att undvika de högsta naturvärdena. Konsekvensen avseende buller 

beror på de delar av korridoren som har anläggningstyp markplan eller bro, vilka 

är inom Mölndalsåns dalgång samt mellan Mölnlycke tätort och Landvetter 

flygplats. För stomljud innebär korridor Mölnlycke måttliga konsekvenser. 

Stomljud är ljud som sprids i berg eller byggnadsstommar. Järnvägen planeras gå i 

bergtunnel under Mölnlycke. Stomljud från järnvägstunnlar upplevs som ett 

mullrande, lågfrekvent ljud från tåg som passerar. Hur högt stomljudet upplevs 

beror på flera faktorer, som avstånd till bullerkällan, byggnadens grundläggning 

och bergets egenskaper (exempelvis sprickbildning). För bostäder har Trafikverket 

ett riktvärde på 32 dBA. De höga krav på stomljudsnivåer som ställs i bostäder 

innebär att ljud från tåg som går genom en tunnel knappt ska kunna uppfattas.  

Stomljud kan åtgärdas med inlägg i banunderbyggnaden så att överföringen till 

bergmaterialet dämpas. Genom Mölnlycke bedömer Trafikverket att åtgärder 

behövs. Trafikverket bedömer också att med åtgärder kan riktvärdet 32 dBA 

uppfyllas på hela sträckan. Att konsekvensen bedömts bli måttlig beror på att en 

större andel bostäder påverkas inom ett område som till stor del inte är påverkat 

av stomljud idag och som i dagsläget utsätts för en måttlig ljudpåverkan från 

infrastruktur. Trafikverket bedömer således att konsekvenserna går att hantera så 

att inga boende utsätts för nivåer över riktvärdet. Behov och utformning av 

åtgärder hanteras vidare i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

Om anläggningen förläggs i korridor Tulebos södra del undviks 

tillrinningsområdet till Finnsjön helt. Om den förläggs i skärning i korridorens 

norra del kan detta potentiellt påverka tillrinningen till vattentäkten vilket har 

bedömts medföra en försumbar till liten effekt på vattenkvaliteten. Då det är 

huvudvattentäkt bedöms konsekvensen bli liten negativ, trots att effekten är 

försumbar till liten. Under byggtiden kommer skyddsåtgärder att vidtas för att 

undvika att processvatten från tunneldrivning och förorenat länshållningsvatten 

påverkar vattenkvaliteten i vatten som avrinner mot vattentäkten. Konsekvenserna 

för vattentäkten om en händelse med utsläpp av förorenat process- och länsvatten 

från tunnel och markplanspassage skulle inträffa, har bedömts vara kortare 

driftsstopp i dricksvattenproduktionen. Korridorens passage genom 

avrinningsområdet ligger nära vattendelaren varför risken för förorening av 

vattentäkten bedöms som liten negativ.  

Benareby har hög känslighet för förändring, särskilt i området med äldre 

bykaraktär kring den gamla skolan som ligger utanför korridor Tulebo. En järnväg 

kommer att förändra markanvändning och landskapets skala samt skapa barriärer 

inom orten. I miljöbedömningen har därför de negativa konsekvenserna för 

landskap och bebyggelse bedömts bli måttliga till stora. Då korridoren går söder 

om den del av Benareby som är en värdefull kulturmiljö är konsekvensen bedömd 

som måttligt negativ. 

Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i tunnel under flygplatsterminalen. 

Flygplatsens befintliga servicefunktioner som kommersiella ytor, vänthall och 

angörings- och parkeringsytor kan till stor del nyttjas, men kan behöva anpassas 

utifrån stationsläget. Järnvägstunneln korsar flygplatsen och kommer att ha en 

uppgång som planeras ligga nära flygplatsterminalen. Ytterligare en uppgång i 
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anslutning till kollektivtrafik planeras i andra ändan av plattformen. Stationens 

utformning diskuteras med Swedavia och kommer att samordnas med Swedavias 

masterplan som bland annat innefattar framtida planer på att utveckla ytan runt 

flygplatsterminalen samt en ny rullbana. 

Järnvägens sträckning parallellt med väg 27/40 och vid passagen av 

utvecklingsområde för verksamheter nordöst om flygplatsen kommer hanteras 

vidare i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

Trafikverket är, efter ett flertal möten med Härryda kommun, insatta i 

kommunens önskemål kring Landvetter Södra och välkomnar även i 

fortsättningen en dialog om järnvägen på denna sträcka. 

Inom projektet ny stambana Göteborg–Borås planeras det inte för en station vid 

Landvetter Södra. En framtida station vid Landvetter Södra omöjliggörs dock inte 

av något av korridoralternativen. Se även Trafikverkets tidigare kommentarer där 

ytterligare stationsorter har bemötts i avsnitt 4.4 och 5.4. 

Inom arbetet med ny järnväg mellan Göteborg och Borås pågår kontinuerligt flera 

mötesserier med bland annat berörda kommuner, både enskilt och tillsammans 

med övriga berörda kommuner i stråket. I fortsatt järnvägsplaneskede kommer 

mötesserier och dialog att fortsätta. Både Härryda Energi och Härryda Vatten och 

Avfall AB ingår i samrådskretsen och dialog förs med Härryda Energi. 

Trafikverket genomför parallellt med lokaliseringsutredningen ett arbete med att 

förtydliga riksintresseanspråket för framtida kommunikation. Riksintresset har 

justerats under hösten 2021 för att överensstämma med Trafikverkets förslag till 

rangordning, som var ute på samråd våren 2021.     

 Mölndals stad  

Rangordning av alternativ: Mölndals stad instämmer i att korridor Mölnlycke är det 

bästa alternativet. Den potential som Trafikverket beskriver att stationen i Mölndal har, som 

regional kollektivtrafikpunkt med betydelse för hela Västsverige, ska Staden på bästa sätt ta 

tillvara för att skapa en plats med goda funktioner för resenärer, invånare och besökare i 

Mölndal. Det finns många utmaningar i det framtida genomförandet, men Staden ser fram 

emot god samverkan med Trafikverket och andra berörda parter. Mölndals stad ser även 

positivt på att korridoren kan anslutas till Kust till kustbanan, väster om Mölnlycke. 

Stationen i Mölndal ger bättre möjlighet att resa hållbart i regionen, bidrar till minskad 

biltrafik vid Mölndalsbro och skapar förutsättningar för en attraktiv stationsmiljö.  

Mölndals stad delar Trafikverkets bedömning att alternativ Tulebo är ett sämre alternativ 

som medför intrång i befintliga bebyggelseområden, större negativ påverkan på naturmiljö 

och arter samt bullerstörning. Skulle alternativ Tulebo bli aktuellt önskar Staden få 

komplettera med synpunkter och kommentarer rörande detta alternativ.  

Korridorutbredning: Staden önskar en förklaring till varför korridoren har breddats på 

flera ställen sedan tidigare samråd. Det är inte acceptabelt att i ett tättbebyggt område med 

befintliga byggnader samt pågående och planerad stadsutveckling reservera en bredare 
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korridor än vad som är absolut nödvändigt. Då korridoren kommer vara utredningsområde 

under många år försvårar det den pågående stadsutvecklingen. Vid Mölndalsbro innebär 

breddningen att korridoren inkräktar på befintlig bebyggelse och på den detaljplan som tas 

fram för Forsåkerområdet. Detaljplaneområdet har anpassats efter den korridorutbredning 

som Trafikverket tidigare har presenterat. Breddningen innebär nu en risk att länsstyrelsen 

inte godkänner detaljplanen. Staden önskar en precisering av vilken utbredning som är 

nödvändig och en beskrivning av hur ytor som tas i anspråk avses att användas.  

Stationen i Mölndal: Stationsområdet lyfts fram som en mycket viktig del av centrala 

Mölndal och det är av avgörande betydelse hur stationsområdet utvecklas. Mölndals stad 

menar att bullerspridning, luftkvalitet och att överbrygga barriären, som 

infrastrukturkorridoren genom dalgången utgör, liksom hur anläggningen ansluter till 

omgivande stråk och kvarter och för att skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö är exempel 

på viktiga frågor att hantera vid utformning av stationsområdet. Staden ser fram emot 

fördjupade studier och utredningar kring de sociala och socioekonomiska perspektiven i 

stationsutformningen men även hur stationen ska integreras med staden och utgöra en 

central komponent i stadsutvecklingen. Staden har en ambition att stärka det öst-västliga 

kopplingarna och vill se att Trafikverket grundligt utreder järnvägsutbyggnaden. En 

överdäckning eller breddning av Mölndalsbro, alternativt sänkning av både järnväg och väg 

vid stationsområdet är möjliga lösningar för att minska barriäreffekterna. Alternativa 

lösningar behöver utredas för att kunna bedöma vilket alternativ som bäst kan minska 

barriäreffekterna och skapa möjligheter för en utvecklad innerstad och attraktivt 

stationsområde. 

Mölndals stad förutsätter att utrymmet vid plattformarna har studerats noga för att 

säkerställa att tillräckligt utrymme finns mellan brostöden för en plattformsbredd som 

tillåter en plattformsmiljö med väsentligt högre standard än dagens förhållanden. Miljön på 

plattformarna påverkas av buller från E6/E20 och behöver avskärmas. En viktig fråga är 

också påverkan på möjlighet till framtida förlängning av plattformarna till 400 meter. 

Plattformarnas placering norr eller söder om bron och i relation till viktiga målpunkter är 

väsentligt för var stationens tyngdpunkt hamnar, vilket därmed ha betydelse för stadens 

utveckling för lång tid framåt. Staden vill därför analysera det optimala läget ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv och har påbörjat studie med målet att under hösten 2021 ha ett 

beslutsunderlag framme. Staden menar vidare att det är viktigt att möjliggöra uppgångar 

från plattformarna både på norra och södra sidan av Mölndalsbro. Staden önskar att arbetet 

med Målbild Koll2035 och ÅVS metrobuss, vilken redovisar Mölndals station som hållplats, 

är med i fortsatt arbete med lokalisering av plattformar, uppgångar och fysiska 

barriärer/hinder. 

Barriäreffekter och stadsutveckling: Mölndals stad ställer sig frågande till hur väl 

Trafikverket utrett anläggningstyp i förhållande till den barriäreffekt järnvägen får. Har 

Trafikverket studerat överdäckning eller tunnel som alternativ för att möjliggöra en 

sammanlänkning av östra och västra Mölndal och för att minska bullerpåverkan samt 

barriäreffekt? Mölndals stad vill veta vilka avvägningar som gjorts i detta avseende. 

Staden lyfter att utvecklingen och planeringen av Mölndals dalgång inte bara ska göras ur 

ett perspektiv avseende trafikkapacitet utan även inkludera stadsmiljöer och till exempel 

trygghetsaspekter för att förstärka stråket. Mölndals stad delar inte Trafikverkets 

uppfattning att karaktären för område Almedal-Lackarebäck innebär att det inte är känsligt 
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för visuellt intrång. Den västra sidan har störst möjligheter och kvaliteter och Staden lyfter 

fram utvecklingsmöjligheterna vid Lackarebäcksmotet som exempel. En hänvisning görs till 

framtaget grönstrukturprogram, som bör användas som underlag vid bedömningar. 

Utbyggnaden av järnvägen får stor påverkan på omkringliggande fastigheter och staden vill 

framhålla gestaltningsambitionernas stora betydelse i stråket. 

När viktiga förbindelser som Lackarebäcksmotet och cykelbron vid Mölndals sjukhus 

kommer att rivas ser Mölndals stad en potential att kunna bygga upp bättre 

trafikanläggningar för alla trafikslag. Den ÅVS avseende Lackarebäcksmotet som 

Trafikverket planerar att påbörja lyfts som ett viktigt underlag i planering av framtida 

lösningar, med vilka Staden hoppas kunna avlasta Mölndalsbro. Även planerad bro mellan 

Forsåker och Åby-området lyft fram som en viktig komponent i den framtida övergripande 

trafikstrukturen. Det är önskvärt att nya öst-västliga kopplingar får bättre utformning och 

högre kapacitet för att minska barriäreffekter. 

Mölndals stad menar att det är oerhört viktigt att värna känsliga kulturmiljöer och saknar 

tre viktiga samband i underlaget där intrång bör undvikas: Mölndalsåns koppling till 

Kvarnbyn/Forsåker, Krokslätts fabriker och sambandet med ån samt Forsåker/Kvarnbyn 

och Villa Korndal med park. 

Åbromotet: Staden önskar att Trafikverket noggrant studerar om en justering av avfarten 

från E6/E20 söderifrån vid Åbromotet skulle innebära att järnvägens intrång vid Forsåker 

och befintliga bostäder vid Rävekärr minskar. Det kan också innebära att den outnyttjade 

ytan mellan väg och järnväg minskar.   

Utformning vid Sandbäck: Vid Sandbäck/Pilekrogen planeras för flera järnvägsprojekt, 

ny stambana, uppställningsspår samt en depåanläggning. Den pågående planeringen 

påverkar även stadens planarbete som måste justeras. Val av anläggningstyp på Göteborg–

Borås får konsekvenser på spåren söderut. Staden önskar få yttra sig under fortsatt arbete 

för att få en samsyn kring vilken lösning som totalt sett är bäst. Staden poängterar vikten av 

att ta ett helhetsgrepp över hela Mölndals dalgång och alla pågående och berörda projekt 

och processer så att kumulativa effekter och sociala konsekvenser fångas upp men även att 

Trafikverkets projekt, Göteborg–Borås och Pilekrogens uppställningsspår samordnas 

internt så ingen suboptimering görs på grund av att projekten har olika 

projektorganisationer. Flera ÅVS:er och byggprojekt pågår som har bäring på flera delar av 

Mölndal och den samlade påverkan som olika infrastrukturprojekt ger behöver belysas. 

Flera andra viktiga aspekter lyfts i yttrandet och Mölndals stad påpekar att platsen utgör 

den södra entrén till centrala Mölndal och därför behöver gestaltas med omsorg. Vidare 

nämns påverkan på landskapsbilden och hur befintliga bostäder i Rävekärr påverkas av 

projekten i området. En viktig länk i stadens övergripande trafikstruktur är Kikåsleden som 

är en framtida koppling mellan Kikås och Åbro. Staden påpekar att det är viktigt att 

järnvägsanläggningarna inte omöjliggör en utbyggnad av leden. Kikåsleden är viktig för att 

avlasta Åbromotet och minska trafikmängderna vid Mölndalsbro, som en förutsättning för 

ett attraktivt stationsområde. 

Mölndal Energis ställverk strax söder om Rävekärr kommer behöva flyttas till västra sidan 

av väg E6 då järnvägen gör intrång på den fastigheten. Var ställverket lokaliseras är viktigt 

ur flera aspekter och arbete har inletts med att hitta en lämplig plats i samverkan. 
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Buller: Staden delar Trafikverkets bedömning att Mölndals dalgång redan idag är 

bullerutsatt från befintlig infrastruktur. Det är därför viktigt att bullerskyddsåtgärder vidtas 

för att minska bullerstörningarna av den tillkommande järnvägen, inte minst för boende 

som redan idag är kraftigt påverkade av buller. 

Naturmiljö: Mölndals stad anser att MKB ger en bra beskrivning av den negativa påverkan 

på ekologi och naturmiljö i Kålleredsbäcken och Mölndalsån som järnvägsanläggningen kan 

ha och ser fram emot utförligare beskrivningar i kommande arbete. Staden betonar värdet 

av intentionerna i gestaltningsprogrammet om att bibehålla eller utveckla ekologiska 

samband och stråk längs Mölndalsån och att utreda möjligheten att integrera eller utveckla 

grönytor för att förstärka de ekologiska sambanden längs Mölndalsån. Staden saknar 

liknande avsikter för Kålleredsbäckens naturmiljö och ekologiska funktion i förslag till 

gestaltning vid Rävekärr-Sandbäck. Åtgärder i Kålleredsbäcken ska genomföras i syfte att 

uppnå god status för miljökvalitetsnorm för vatten och inte försvåra möjligheterna att 

genomföra vattenmyndighetens åtgärdsförslag. Staden förutsätter samverkan för att 

säkerställa en god vattenkvalitet och närmiljö till vattendragen inom berörda områden. 

Vattendragen utgör även viktiga rekreationsområden och är viktiga för biologisk mångfald. 

Trafikverket ser en risk för permanent påverkan på Mölndalsån och Kålleredsbäcken. 

Staden förutsätter att Trafikverket tar ansvar för de juridiska processer som kan följa av 

påverkan och kumulativa effekter som kan uppkomma för Mölndalsån och Kålleredsbäcken, 

i de fall Vattenmyndighetens beslutade miljökvalitetsnormer kan behöva en särskild 

prövning. 

För att säkerställa kapacitet och minska risker för översvämning från Mölndalsån och 

Kålleredsbäcken pågår flera projekt inom staden och i samarbete med angränsande 

kommuner. Det pågår även en ÅVS inom Trafikverket för att utreda erforderliga åtgärder för 

Trafikverkets infrastruktur i anslutning till Kålleredsbäcken. Mölndals stad önskar ett tätt 

samarbete med Trafikverket i fortsatt arbete. 

Mölndals Stad vill försäkra sig om att hänsyn tas till stadens vattentäkt när det gäller slutlig 

bedömning av läge och passage, planering och utförande av anläggningsarbeten som kan 

förändra hydrologi samt hantering av förorenade områden och masshantering så att detta 

inte blir ett hot i framtiden för Mölndalsåns vattensystem inklusive Rådasjön. Staden 

förutsätter att Trafikverket kommer att genomföra åtgärder inom vattenskyddsområdet i 

enlighet med föreskrifter och med höga krav på åtgärder för att minimera risk för påverkan 

på vattentäkten med tillrinningsområde.   

Staden anser att Trafikverket bör ha som ambition att sanera prioriterade riskklassområden 

om järnvägsdragningen går genom sådana i Mölndal. På så vis bidrar Trafikverket till att 

uppfylla miljökvalitetsmålet för Giftfri miljö. 

Byggtid: Mölndals stad påpekar att byggnationen kommer att pågå under lång tid och 

medföra stor påverkan. Staden vill att hänsyn tas under byggtiden till miljö, stadsliv, 

framkomlighet för olika trafikslag och att intrång minimeras för fortsatt utveckling och 

funktion i staden. Staden menar att byggskedet medför ökade bullernivåer vilket kan 

upplevas som en olägenhet för boende och att det därför är angeläget att Trafikverket 

förebygger att olägenhet uppstår. Staden delar inte Trafikverkets bedömning att byggbullret 

kan anses som temporärt då byggnationen pågår under så lång tid och att det därför är 

ytterst angeläget att åtgärder vidtas under hela projekttiden för att begränsa byggbuller.  
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De sociala konsekvensbedömningar som gjorts avser driftskedet och omfattar inte 

konsekvenser i byggskedet som staden menar kommer bli omfattande. Mölndals stad ser 

behov av att analysera och i god tid planera för att ha beredskap inför den påverkan som kan 

uppkomma i trafiksystemet, på grund av exempelvis omledningar och omläggningar av 

vägar och kopplingar. Det är även viktigt att kopplingarna över järnvägen och E6/E20 

fungerar tillfredsställande under byggtiden eller att jämförbara alternativ finns. 

Den breddade järnvägsområdet genom Mölndalsåns dalgång och behov av att under 

byggtiden flytta E6/E20 i sidled vid Lackarebäcksmotet kommer påverka flera av stadens 

befintliga anläggningar, till exempel avloppspumpstationer. VA-anläggningar måste fungera 

genom hela byggprocessen. Staden vill även informera om att den saknas som ledningsägare 

i samrådsprocessen.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:535. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar Mölndals stads bedömning av Trafikverkets förslag till 

lokaliseringsalternativ och rangordning. Flera av de synpunkter som Mölndal stad 

lyfter kommer fortsatt att diskuteras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

Korridorens utbredning är tilltagen för att rymma tillfälliga ombyggnader av 

befintliga spår och vägar under byggnadstiden samt erforderlig grundförstärkning 

av omgivande mark, bland annat vid Lackarebäcksmotet. Vid Mölndalsbro har 

korridoren breddats österut för att rymma en eventuell grundförstärkning av 

Järnvägsgatan. Trafikverket bedömer att området öster om Järnvägsgatan och 

Forsåkers detaljplan inte kommer att påverkas av denna åtgärd. Fortsatt dialog 

kommer att hållas med Mölndals stad i denna fråga. 

Trafikverket delar Mölndal stads uppfattning om stationsområdet i Mölndal är 

viktigt ur flera aspekter och utformningen av stationsläget kommer att ske i 

fortsatt samarbete med Mölndals stad.  

Plattformarnas placering vid Mölndals station hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. Plattformslängder kommenteras i anslutning till 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.4. 

Avseende kommentaren om vikten att koppla ihop arbetet med nya stambanor och 

den ÅVS som Trafikverket genomfört för Metrobuss så är ÅVS:n avslutad och en 

avsiktsförklaring är tecknad men inga delar av denna är med i den pågående 

revideringen av nationell plan.  

Avseende korridoren vid Pilekrogen är det av byggnadstekniska och 

kostnadsmässiga skäl huvudalternativet att den nya järnvägen anläggs på bro över 

Västkustbanans spår och Kålleredsbäcken. Frågan om anläggningstyp i 

förhållande till barriäreffekter hanteras i lokaliseringsutredningens kapitel 5. 

Skrivningen om området Almedal–Lackarebäck och visuellt intrång har 

nyanserats i gestaltningsprogrammet, lokaliseringsutredningen och i MKB. 
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Den ÅVS för Lackarebäcksmotet som Mölndals stad refererar till ingår inte i detta 

arbete men en fortsatt samverkan och dialog kring stadsutveckling i närheten av 

stora trafikleder som berör ny järnväg mellan Göteborg–Borås kommer att 

fördjupas i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. Arbetet med ÅVS:en 

kommer att diskuteras i andra forum mellan Mölndals stad och Trafikverket.  

Kopplingar över Mölndals dalgång i öst-västlig riktning, exempelvis föreslagen 

gång- och cykelbro mellan Kallebäck och Grafiska vägen, koppling vid 

Lackarebäcksmotet och gång- och cykelbro vid Mölndals sjukhus kommer att 

hanteras vidare i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Gällande de tre kulturområdena så är samtliga områden berörda i MKB:n. Arbetet 

med dessa punkter kommer att behandlas ytterligare i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

Synpunkterna om utformningen av Åbromotet hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

I bedömningen av kumulativa effekter mellan olika projekt hos Trafikverket så har 

Pilekrogen tagits med i bedömningarna. 

För att minska konsekvenserna på spåren söderut så har anläggningstyp för ny 

stambana ändrats till bro där spåren korsar varandra söder om Mölndal. Gällande 

utformningen så sker en kontinuerlig dialog med Mölndals stad. 

Behovet av att flytta ställverket belyses i lokaliseringsutredningen och arbetet 

kommer fortsätta i järnvägsplaneskedet. 

Byggbuller hanteras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. Buller från 

driften av järnvägen belyses i kapitel 9 i MKB och i PM Buller. 

Bullerskyddsåtgärder där järnvägen bidrar till ökat buller kommer vidtas för att 

klara riktvärden för boendemiljöer.  

Gällande Kålleredsbäckens naturmiljö och ekologiska funktion har fördjupade 

fältstudier genomförts under våren 2021 och resultaten har inarbetats i 

handlingarna. Ytterligare fördjupningar kan bli aktuella i fortsatt arbete i 

järnvägsplaneskedet. Under arbetet med lokaliseringsutredningen har 

samordningsmöten kring påverkan på Kålleredsbäcken genomförts tillsammans 

med bland annat Mölndals stad. I kommande arbete i järnvägsplaneskedet 

kommer denna samverkan behöva fortsätta tillsammans med Mölndal stad. Ett 

samarbete gällande Mölndalsån behöver även startas upp. 

Gällande frågan om kapacitet och risken för översvämningar så har en fördjupning 

genomförts som har inarbetats i handlingarna.   

Trafikverket avser följa rådande föreskrifter och studerar erforderliga åtgärder för 

att säkerställa vattensystemet i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 
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Trafikverket kommer sanera den delen av förorenade områden som berörs av 

själva järnvägsanläggningen, inte hela det förorenade objektet. I 

järnvägsplaneskedet kommer kompletterande undersökningar behöva göras för att 

utreda föroreningars förekomst i djupled, för att göra en bedömning om ytterligare 

sanering behövs. Detta för att järnvägen inte ska försvåra framtida sanering. En 

riskbedömning behöver utföras när Trafikverket har mer kunskap om objekten.    

Påverkan på trafiksystemet samt sociala konsekvenser i byggskedet kommer att 

hanteras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Gällande synpunkten att Mölndals stad önskar vara med som ledningsägare i det 

kommande arbetet i järnvägsplaneskedet så tar Trafikverket med sig synpunkten i 

kommande arbete med översyn av samrådskretsen för järnvägsplaneskedet.  

6.6. Berörd region, kollektivtrafikmyndighet och kommunalförbund 

 Västra Götalandsregionen  

Rangordnade alternativ: Västra Götalandsregionen framför att den ser positivt på att de 

förutsättningar som den politiska stråksamverkansgruppen i stråket tagit ställning för och 

som framförts i tidigare samråd nu i stort sett tillgodoses i det högst rangordnade 

alternativen och att lokaliseringsutredningen sammantaget är omfattande och väl 

genomarbetad. När det gäller synpunkter på MKB konstaterar Västra Götalandsregionen 

att den är genomarbetad och ger en bra grund för det fortsatta arbetet. 

Västra Götalandsregionen har i sitt yttrande lämnat en kort kommenterar till de 

förutsättningar som den politiska stråksamverkansgruppen tidigare tagit ställning till, vilket 

sammanfattas nedan: 

En tidig byggstart: Västlänken planeras att öppna för trafik 2026 och behovet finns 

redan nu. Västra Götalandsregionen står bakom den formulering som är framtagen inom 

den politiska samrådsgruppen för Göteborg–Borås avseende att en tidig byggstart är 

prioriterat. Västra Götalandsregionen anser att det är viktigt att Trafikverkets kommande 

förslag till nationell plan, avseende utformning av och tidplan för utbyggnaden av nya 

stambanor, inkluderar att projekt Göteborg – Borås som helhet inryms inom kommande 

planperiod 2022 – 2033, med en finansiering som förverkligar utformning i enlighet med 

den rangordning som Trafikverket nu presenterat. I detta är en tidig byggstart prioriterad 

med en tydlig ambition att kunna färdigställa järnvägen inom planperioden. 

En restid Göteborg–Borås på 35 minuter: centrala stationslägen avgörande om 

restidskvoten ska vara tillräckligt attraktiv. Med de rangordnade alternativen kommer de 

regionala resorna kunna angöra befintliga stationslägen i Göteborg, Mölndal och Borås samt 

under flygplatsen. Västra Götalandsregionen bedömer att den restid som uppnås skapar 

förutsättningar för en konkurrenskraftig tågtrafik som bidrar till en överflyttning från bil 

och buss till tåg. 

Genomför förstärkningsalternativet: dagens många bussar skapar trängsel redan 

idag och räcker inte för framtidens hållbara resande, befintlig järnväg kan med relativt 

små åtgärder kompletteras och utöka kollektivtrafikresandet i stråket. Utöver den korta 
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restiden som en ny stambana kan erbjuda är det också viktigt att ytterligare stärka 

kapaciteten för pendling till och från Göteborg och att avlasta berörda delar från busstrafik. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna i stråket, kommunalförbund 

och Trafikverket kommit fram till det så kallade förstärkningsalternativet. Alternativet 

innebär att genom att stärka kapaciteten på Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås 

och att ansluta den till en ny stambana vid Mölnlycke kan invånarna i stråket erbjudas en 

möjlighet till effektiva resor med tåg, utan att hindra höghastighetstågen till och från 

Stockholm. Det ger en avgörande möjlighet att vid sidan om snabba regiontåg mellan 

Göteborg och Borås kunna köra tät tågtrafik som stannar vid övriga orter i stråket. Resandet 

kan med förstärkningsalternativet och med ny stambana öka från dagens 7 miljoner till 17–

19 miljoner kollektivtrafikresor/år.  

Västra Götalandsregionen välkomnar att Trafikverket inom ramen för ÅVS Stråket 

Göteborg–Borås utreder förstärkningar på Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås, 

samt den koppling som föreslås mellan befintlig bana vid Mölnlycke och ny stambana strax 

öster om Mölndal. Västra Götalandsregionen ser att det skulle möjliggöra en effektivare 

pendling med tåg från och till bland annat Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd, vilket 

skulle minska trängseln på väg 27/40 in mot Göteborg och i synnerhet vid Korsvägen. Att 

för en relativt liten merkostnad (cirka 3 miljarder kronor) kunna skapa en ny länk med en 

möjlig resandeökning på 5–6 miljoner kollektivtrafikresor/år anser Västra 

Götalandsregionen är en unik möjlighet. Förstärkningsalternativet kommer vara mycket 

svårt att utföra när väl ny stambana är utbyggd och Västra Götalandsregionen menar därför 

at det är angeläget att projektet ny stambana Göteborg–Borås kompletteras med 

förstärkningsalternativet i samband med revidering av nationell plan.  

Ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats: restid och bekvämlighet behöver 

vara bättre än alternativen. Att det rangordnade alternativet innebär att stationen läggs i 

tunnel under flygplatsen ser Västra Götalandsregionen positivt på då det skapar bäst 

förutsättningar för överflyttning till hållbart resande. 

Ny järnväg via Mölndal: betydande ökning av regionalt och lokalt resande, smidig 

koppling till Västlänken och enklare koppling till/från Halland viktig. Västra 

Götalandsregionen ser positivt på att det rangordnade förslaget förordar en station i 

Mölndal då nya möjliga resalternativ skapas och samtidigt ger det en viss avlastning av 

centrala delar av Göteborg.  

Fortsatt utbyggnad mot Jönköping och Stockholm:  järnvägssystemet i Sverige 

behöver förstärkas och kompletteras, tre arbetsmarknadsregioner kan bli en. Västra 

Götalandsregionen anser att det är viktigt att möjligheten att ansluta med spår in till Borås 

station för trafik till/från Ulricehamn och vidare mot Jönköping bevakas så att en effektiv 

anslutning till Borås C kan byggas i framtida etapp. 

Minimera den nya järnvägens omgivningspåverkan: bra om barriäreffekter kan 

minimeras och korridorer som sammanfaller med befintliga barriärer kan nyttjas i första 

hand. Västra Götalandsregionen ser positivt på att det rangordnade alternativen i så stor 

utsträckning undviker att skapa nya barriärer. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:594. 
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Trafikverkets kommentar: 

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 ingår Göteborg–Borås, 

en del av nya stambanor, som en namngiven investering. Se även Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 6.5.4. 

Avseende förstärkningsalternativet och även fortsatt utbyggnad österut från Borås 

se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. 

 Göteborgsregionens kommunalförbund 

Rangordning av alternativ: Göteborgsregionen har under hela utredningstiden utgått 

från att den nya järnvägen ska bidra till det regionala målet att utöka 

arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom en attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan 

Göteborg och Borås, att arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att 

accessen till Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett centralt 

läge. Det innebär sammantaget att Göteborgsregionen förordar lokaliseringsutredningens 

alternativ 1. 

Kopplingspunkt: Göteborgsregionen framför att Västsverige behöver effektiva stambanor 

som tillgodoser såväl nationella som regionala behov och stråket Göteborg–Borås är 

angeläget för samtliga nivåer. Politiskt trycker Göteborgsregionen extra på vikten av att de 

regionala nyttorna optimeras redan i tidigt skede och vill därför särskilt poängtera vikten av 

en kopplingspunkt mellan Mölnlycke och Mölndal som knyter samman banorna. 

Göteborgsregionen framför att det är angeläget att processerna ny stambana och ÅVS 

Stråket Göteborg–Borås samordnas för att möjliggöra ett genomförande av 

kopplingspunkten i samband med byggnation av den nya stambanan.  

MKB: Göteborgsregionen har i tidigare samråd bedömt att MKB väsentligt belyst 

miljökonsekvenserna av lokaliseringsförslagen. Göteborgsregionen lyfte också särskilt 

vikten av att ta hänsyn till potentiella vattentäkter, minimering av barriäreffekter, grön 

infrastruktur samt klimatmålen. Synpunkterna kvarstår. 

Vid passagen öster om Mölnlycke vill Göteborgsregionen adressera vikten av att minimera 

intrång i naturmiljöerna. Området är en del av en grön kil i Strukturbild för 

Göteborgsregionen. Kilen är en viktig tillgång för den storstadsnära gröna infrastrukturen, 

vilken kan påverkas negativt av tillkommande barriärer. 

Göteborgsregionen vill även understryka vikten av att minimera påverkan på vattentäkterna 

Finnsjön och Rådasjön med omkringliggande vattenskyddsområde. Dessa pekas i 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ut som viktiga för den nuvarande 

huvudvattenförsörjningen i Göteborgsregionen. Göteborgsregionen ser gärna att 

Trafikverket fördjupar analyserna kring påverkan på vatten i den mån framtida 

spårdragning ligger i anslutning till avrinningsområdet för regionalt viktiga vattentäkter. 

Station Landvetter: Göteborgsregionen ser flygplatsen som en potentiell knutpunkt för 

regional trafik i ett vidare perspektiv som bidrar till överflyttning från bil och buss till tåg 

och minskad trängsel på väg 27/40. Till den fortsatta planeringsprocessen vill 

Göteborgsregionen därför belysa vikten av att ordna stationen på ett sätt som underlättar 

byten.  
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Delsträcka Landvetter flygplats–Borås: För delsträckan Landvetter flygplats–Borås 

ser Göteborgsregionen gärna att järnvägen så långt som möjligt samlokaliseras med väg 

27/40 för att minimera barriäreffekter och bullerspridning. 

Station Borås: Göteborgsregionen lyfter betydelsen av att lokalisera och utforma en 

framtida station Osdal så att den möjliggör god tillgänglighet till centrala Borås och 

regionala bytesmöjligheter. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:934. 

Trafikverkets kommentar: 

När det gäller den gröna kilen söder om väg 27/40 utökades korridor Mölnlycke 

något inför samrådet våren 2021 för att möjliggöra en mer nordlig placering av 

järnvägen söder om Landvettersjön. Genom utökningen skulle ett större 

sammanhängande skogsområde med viktiga ekologiska samband kunna bevaras. I 

nästa skede av planeringsprocessen kommer fördjupade utredningar, så som 

påverkan på naturvärden och rekreativa värden inklusive barriäreffekter och 

brutna samband genomföras inom den korridor som blir beslutad i 

tillåtlighetsprövningen. 

I PM Klimat har projektets olika klimataspekter samlats och beskrivits. 

Påverkan på vattentäkterna Finnsjön och Rådasjön hanteras mer utförligt i fortsatt 

arbete i järnvägsplanerskedet. Se även Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.4. 

Avseende en kopplingspunkt till ny stambana se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.5.2.  

Möjligheter till samlokalisering av järnvägsanläggningen utmed väg 27/40, 

utformning av Station Landvetter samt Station Borås, inkluderat möjligheter till 

regionala och lokala byten kommer fördjupas i fortsatt arbete i 

järnvägsplaneskedet.  

 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Boråsregionen väljer att besvara samrådsremissen för att visa på den enighet som råder 

kring vikten av en ny stambana mellan Göteborg och Borås. Förbundet arbetar aktivt i 

samverkan med närliggande kommuner, VGR, statliga myndigheter och lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt näringsliv för en snabb utbyggnad av järnvägskapaciteten 

mellan Borås och Göteborg. Boråsregionen står bakom den formulering som tidigare är 

framtagen inom den politiska samrådsgruppen för Göteborg–Borås.    

Trafikverkets förslag ligger helt i linje med de prioriteringar förbundet framfört både under 

lokaliseringsarbetet och i tidigare samråd. Behovet av att erbjuda hållbara resor och minska 

belastningen på befintlig transportinfrastruktur är akut och därför är det viktigt att 

Trafikverket i det kommande förslaget till nationell plan inkluderar projektet Göteborg– 

Borås som helhet och att det ryms inom kommande planperiod 2022–2033. Det är viktigt 

att beslut om finansieringen medger det. Dessutom behöver förstärkningsåtgärder på 

befintlig Kust till kustbana samt kopplingspunkten vid Mölnlycke ingå i kommande 
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nationell plan. Det är också viktigt att det fortsatta arbetet fortsätter i ett högt tempo för att 

möjliggöra en tidig byggstart. 

Det är positivt att Trafikverket inom ramen för ÅVS Stråket Göteborg–Borås har utrett 

förstärkningar på Kust till kustbanan mellan Göteborg–Borås, samt den koppling som 

föreslås till befintlig bana vid Mölnlycke. Med förstärkningsalternativet i kombination med 

ny stambana kan resandet öka från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 

miljoner resor/år. För att detta ska kunna genomföras är det angeläget att projektet ny 

stambana Göteborg–Borås kompletteras med förstärkningsalternativet i samband med den 

revidering av nationell plan som nu pågår.   

För att nå den fulla potentialen av en ny stambana och ett ökat resande anser Boråsregionen 

att förstärkningsalternativet bör kompletteras med möjligheter att tillföra ytterligare en 

kopplingspunkt mellan Kust till kustbanan och ny stambanan väster om Bollebygds tätort.   

Det är även viktigt att de nya stationerna utvecklas till attraktiva kollektivtrafiknoder som 

skapar möjligheter för resenärer att på ett smidigt sätt byta mellan olika regionala tågbanor 

eller andra hållbara färdmedel. Boråsregionen anser därför att Trafikverket i det fortsatta 

arbetet utreder formerna för byten i syfte att uppnå en ökad tillgänglighet för resenärer i 

hela regionen. 

Boråsregionen tillstyrker båda stationslägen (B11A och B4) alternativen då de möjliggör 

vidare utbyggnad av ny järnväg till Jönköping via Ulricehamn. En möjlighet för 

lokaliseringen av järnvägssträckan österut är att anlägga ett triangelspår som kopplar ihop 

den regionala trafiken mellan Ulricehamn, Jönköping och Borås på befintlig station i Borås 

C. Spåret följer Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på 

huvudbanan sydost om Borås. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande 

korridoralternativ inom utredningsområdet östra del men behöver utredas i fortsatt arbete. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:560. 

Trafikverkets kommentar:  

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 ingår Göteborg–Borås, 

en del av nya stambanor, som en namngiven investering. Se även Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 6.5.4. 

Avseende ÅVS Stråket Göteborg–Borås och förstärkningsalternativ se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.1 och 6.5.2.  

Utformning av stationer och bytesmöjligheter kopplat till regional tillgänglighet 

kommer fördjupas i fortsatt arbete i järnvägsplaneskedet.  

För vidare utbyggnad av höghastighetsjärnväg öster om Borås se Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 6.5.2. 

 Övriga region, kollektivtrafikmyndighet och kommunalförbund 

Följande myndigheter har yttrat sig men har inga synpunkter i detta skede: 
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• Räddningstjänsten Storgöteborg  

• Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

6.7. Berörda statliga myndigheter 

 Försvarsmakten 

Försvarsmakten motsätter sig de östligaste delarna av föreslagna sträckningar i rubricerat 

ärende. Försvarsmakten anser att beroende på hur järnvägsanläggningen slutligen kommer 

att utformas och fastställas vid stationsalternativ Osdal, så kan Försvarsmaktens möjlighet 

att bedriva verksamhet inom övningsområdet Bråt förhindras. Därmed riskerar projektet att 

medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra 

stycket miljöbalken. Försvarsmakten motsätter sig således att Trafikverket går vidare med 

alternativa sträckningar till stationsalternativ Osdal som riskerar att innebära att 

myndigheten inte kan bedriva verksamhet inom övningsområdet Bråt. 

Försvarsmakten påtalar att det är av yttersta vikt att pågående samverkan mellan 

Trafikverket och Försvarsmakten fortgår och återupptas. Detta för att säkerhetsställa den 

aktuella järnvägen inte innebär påtaglig skada på riksintressen för totalförsvarets militära 

del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken som omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § 

Offentlighets- och sekretesslag. 

Försvarsmakten vill även upplysa Trafikverket om att myndigheten i den framtida 

planeringen och projekteringen av projektet måste säkerställa framkomligheten för 

Försvarsmaktens fordon på vägar och broar med mera som riskerar att påverkas av 

projektet. Försvarsmakten anser även att Trafikverket bör överse möjligheterna att anlägga 

ändlastkajer vid nya stationer i samband med byggnationen av projektet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:567. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket och Försvarsmakten har en kontinuerligt pågående dialog där båda 

parter uttryckt och varit överens om att arbeta för att hitta en lösning utan 

motstående intressen. Borås Stad har också engagerats för att diskutera markbyte 

med Försvarsmakten.  

De rangordnade lokaliseringsalternativen påverkar endast en begränsad del av 

Försvarsmaktens övningsområde. Denna del av riksintresseområdet berörs även 

av väg 27. Sammanfattningsvis bedömer därför Trafikverket att Försvarsmaktens 

riksintresse inte påverkas av järnvägen. Trafikverkets bedömning är att det finns 

förutsättningar för de två riksintressena att samexistera genom fortsatt dialog 

mellan Trafikverket och Försvarsmakten, när planerna för övningsområdets 

framtida användning är klarlagda och den kommande planläggningen av 

järnvägen österut sker. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt 

sträckningen öster om Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2 

Den sträcka som kommer att tillåtlighetsprövas för Göteborg–Borås berör inte 

övningsområdet. Övningsområdet kommer att beröras i kommande planläggning 
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för nästa sträcka från Borås vidare mot Jönköping. Däremot berörs redan nu 

Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvarets militära del av det riksintresse för 

kommunikation som pekats ut av Trafikverket inför kommande planläggning. 

Trafikverket har förstått att Försvarsmakten ser en enklare hantering om den 

kommande järnvägssträckningen helt kan förläggas norr om övningsfältet. 

Trafikverkets bedömning är att när järnvägen vidare mot Jönköping planläggs 

kommer Trafikverket och Försvarsmakten i dialog kunna sträva mot att hitta 

lösningar som påverkar övningsfältet så lite som möjligt och om möjligt inte alls. 

Vid tidpunkten för denna planläggning kommer Försvarsmakten ha mer kunskap 

om framtida utveckling och användning av övningsfältet. Det kan då i samverkan 

avgöras hur järnvägssträckningen kan anpassas efter det behovet. Exempel på 

lösningar kan vara att järnvägen förläggs på bro över dalgången i anslutning till 

väg 27 alternativt att järnvägen placeras i den del av korridoren som passerar helt 

utanför övningsfältet. Om det visar sig att riksintressena inte kan samexistera är 

det Trafikverkets uppfattning att det går att hitta lösningar där de inte överlappar 

varandra.  

Trafikverket noterar Försvarsmaktens påpekande om att framkomligheten för 

Försvarsmaktens fordon på vägar och broar med mera som riskerar att påverkas 

av projektet ska säkerställas.  

Stationerna längs de nya stambanorna kan komma att lokaliseras i lägen där 

utrymmet är begränsat (till exempel i stadsmiljöer eller i upphöjda lägen på bro). 

Trafikverket bedömer därför att nya stationer längs de nya stambanorna generellt 

inte är lämpliga för anläggande av ändlastkajer då både utrymmet, förekomsten av 

ändspår och möjligheten till anslutningsvägar är begränsad. Det ligger inte inom 

Trafikverkets uppdrag att anlägga lastkajer, men möjligheterna att anlägga 

ändlastkajer kommer att överses i anslutning till planering av de nya 

stambanornas uppställningsspår och andra sidosystem (med spåranslutning till 

huvudbanan). Detta arbete ligger dock inte inom projekt Göteborg–Borås. 

 Luftfartsverket (LFV) 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning (Communication, Navigation, 

Surveillance) lämnat ett yttrande över berörd utrustning i förhållande till rangordnade 

korridoralternativ. Korridorerna påverkar delvis LFV:s CNS-utrustning.  

LFV har i samarbete med Trafikverket fördjupat en utredning kring påverkan på utrustning 

och konstaterar att det förordade korridoralternativet visar att två stationer med utrustning 

ligger utanför skyddsavstånd för påverkan medan andra ligger inom skyddsavstånd. Under 

förutsättning att Trafikverkets planerade lösning kvarstår ser inte LFV några hinder till den 

del av sträckningen där stationerna ligger utanför skyddsavstånd.  

För en av stationerna som ligger inom skyddsavstånd är Trafikverkets planer för korridoren 

på denna sträcka att anlägga tunnel vilket medger en lösning med en etablering närmare än 

de kravställda (ICAO DOC 015) 2 000 meters skyddsavstånd. Under förutsättning att 

planerad lösning med järnvägstunnel kvarstår ser inte LFV några hinder för denna del av 

sträckningen.  
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Avseende en av stationerna som ligger inom skyddsavstånd kan LFV inte acceptera denna 

del av sträckningen utan åtgärder. Diskussioner mellan LFV och Trafikverket har klarlagt att 

en för LFV kostnadsneutral nyetablering av en station som ersättning, belägen utanför 

skyddsavstånd (samt med nödvändig kravuppfyllnad avseende störningsfrihet, 

radiotäckning etcetera), skulle vara en sådan åtgärd som medför att LFV kan acceptera 

aktuell del av sträckningen. Avseende järnvägens förbifart vid Landvetter flygplats ligger 

såväl stationerna vid TWR, terminalkontroll samt stationsbyggnaden inom skyddsavstånd 

för påverkan, men då Trafikverket med stationsläge L1 Landvetter planerar att anlägga en 

järnvägstunnel på denna del påverkas inte LFV:s anläggningar.  

LFV uppmanar Trafikverket att notera att LFV inte är enda sakägare vid Landvetter flygplats 

utan att största sakägare är Swedavia, i egenskap av flygplatsens ägare. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:942. 

Trafikverkets kommentar: 

Den av stationerna som ligger inom skyddsavstånd, och som LFV kan acceptera då 

Trafikverket meddelat att anläggningstyp planeras som tunnel, är belägen öster 

om Borås. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. Anläggningen öster om 

Borås får tas upp i fortsatta samråd i nästa etapp av stambanan.  

Angående den station vilken ligger inom skyddsavstånd och berörs av föreslagen 

lokalisering som LFV inte kan acceptera utan andra åtgärder; så som LFV har 

framfört pågår dialog mellan Trafikverket och LFV angående nyetablering av 

station utanför skyddsavstånd (på störningsfri plats och som ger nödvändigt 

radiotäckning) för att ersätta stationen inom skyddsavstånd. LFV framför att 

denna nyetablering måste vara kostnadsneutral för LFV. Denna dialog kommer 

fortsätta under det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Det pågår även samråd med Swedavia och fortsatt dialog kommer att ske i 

järnvägsplaneskedet med både LFV och Swedavia. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

MSB framför att det framgår från handlingarna att flera av korridoralternativen innebär att 

översvämningsproblematiken i Mölndalsån dalgång kan förvärras, framför allt vid 

skyfallshändelser. Översvämningsskydd för anläggningen kan medföra effekt på 

översvämningssituationen i övriga delar av dalgången, både uppströms och nedströms. 

Göteborg är, utifrån bland annat översvämningsrisk från Mölndalsån, identifierat som ett 

område med betydande översvämningsrisk enligt förordningen (2009:956) om 

översvämningsrisker. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram en riskhanteringsplan inklusive 

åtgärder för att minska konsekvenser av en översvämning inom området. MSB vill betona 

vikten av att samordna eventuella åtgärder för järnvägen med åtgärder i 

riskhanteringsplanen. 

Lokaliseringsutredningen och MKB skulle med fördel kunna utvecklas med en övergripande 

beskrivning av översvämningskonsekvenser samt eventuella tänkbara åtgärder för att 

förhinder och minimera riskerna. 
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För detaljerade synpunkter hänvisar MSB till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har 

som uppgift att bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:167. 

Trafikverkets kommentar: 

Fördjupade utredningar avseende skyfall och översvämning i Mölndalsåns dalgång 

har utförts och som följd av detta har texten i lokaliseringsutredningen och MKB 

utvecklats. Bedömningen är att skydd mot översvämning vid höga vattennivåer i 

Mölndalsån behöver anläggas utmed den västra sidan av järnvägen hela sträckan 

mellan Almedal och Mölndal. Åtgärder behöver också vidtas för att skydda 

anläggningen mot översvämning vid skyfall. Åtgärderna behöver samordnas med 

skydd av övrig infrastruktur och bebyggelse.  

 Naturvårdsverket 

Rangordning av korridorer och trafikering av Borås: Naturvårdverket ser korridor 

Mölnlycke och Korridor Bollebygd Syd som de mest fördelaktiga utifrån värden för natur 

och friluftsliv och delar Trafikverkets bedömning. För Borås ser dock Naturvårdsverket att 

stationsläge B1A har bättre förutsättningar att bidra till omställningen av transportsystemet 

och till ett transporteffektivt samhälle. Alternativet bedöms ge bättre möjlighet att knyta 

ihop den planerade stationen med nuvarande resecentrum och möjliggöra byten till annan 

järnvägstrafik samt lokal och regional busstrafik. Underlaget anger att det i 

järnvägsutredningen förordade stationsläget B11A med station för regionaltåg vid Borås C, 

beräknas resultera i en lägre överflyttning från bilresor till tågresor och därmed ge en lägre 

effekt på antalet olyckor och miljöpåverkan från vägtrafiken än ett centralt läge med station 

på huvudbanan. Naturvårdsverket anser att det är av största vikt att investeringen bidrar till 

uppfyllnad av de nationella klimat- och miljökvalitetsmålen genom minskat trafikarbete 

med bil, lastbil och flyg – det vill säga ett mer transporteffektivt samhälle. Därför är det 

angeläget att välja de stationslägen som leder till att bilberoende och flygresor minskar så 

mycket som möjligt. 

Utöver en ur trafikeringssynpunkt sämre lokalisering så bedöms den negativa påverkan på 

höga naturvärden större med förordat stationsläge B11A. Naturreservatet Lindåsabäcken 

med högsta naturvärde riskerar negativ påverkan, där lokaliseringen kan komma att orsaka 

biotopförlust och minskning av livsmiljöer för sällsynta arter. Lokaliseringen innebär även 

stora konsekvenser för Osdal som har högsta naturvärden, där arter och värdefull ekologi 

påverkas. Även bullerpåverkan på idag opåverkade områden bedöms som större. 

Sammantaget bedömer Naturvårdsverket att de långsiktiga vinsterna och värdet av bevarad 

naturmiljö är högre med Korridor Borås C nordöst, trots att de kortsiktiga 

investeringskostnaderna är högre. 

Metodik: Naturvårdsverket menar att restidsvinster ofta är den av nyttorna som får det 

största genomslaget i en samhällsekonomisk bedömning. Samtidigt kan det konstateras att i 

de modeller som Trafikverket använder för att göra samhällsekonomiska 

lönsamhetskalkyler för infrastrukturinvesteringar betraktas värdet av inbesparad restid för 

resor med tåg vara väsentligt lägre än med flyg och bil (ASEK, Gällande förutsättningar och 

indata - Trafikverket). Naturvårdsverket ifrågasätter att dessa förutsättningar ger ett 

rättvisande utfall avseende ”lönsamhet”. Detta i synnerhet avseende antagen betalningsvilja 

234



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 229 (298) 

för en investering som den aktuella, då den ju syftar till persontransporter med tåg med hög 

standard och korta restider på till exempel långa distanser - i paritet med flygets. 

Natur- och friluftsvärden: Trots korridorval för att undvika intrång i skyddade områden 

och områden med höga naturvärden, så omfattar vald korridor ändå höga natur- och 

friluftslivsvärden som påverkas av höghastighetsbanans sträckning. Området söder om 

Mölnlycke innehåller höga naturvärden där korridoren påverkar riksintresse för naturvård 

och område för bildande av naturreservat. Området är särskilt känsligt för hydrologiska 

förändringar och stor hänsyn och anpassning behövs såväl i val av tunnelteknik som i 

byggskedet för att inte rubba dessa förutsättningar. I den fortsatta planeringen är det 

angeläget att inte kortsiktiga ekonomiska vinster, vid exempelvis val av byggmetod eller 

material, prioriteras framför de höga naturvärden som finns i området. Den nya stambanan 

kommer medföra en förstärkning av den befintliga barriären som väg 27/40 utgör, för de 

rekreativa sambanden. Det är viktigt att de rekreativa sambanden tas i beaktande vid 

lokaliseringen av passager. 

Artskydd: En lokalisering som innebär att artskyddsdispens krävs får inte väljas om 

dispensen hade kunnat undvikas genom att välja en annan lämplig lösning, korridor eller 

sträckning. Naturvårdsverket vill understryka att kompensationsåtgärder inte ska vägas in i 

bedömningen av eventuell dispensansökan. Däremot är försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder för att undvika påverkan på skyddade arter eller minimera dessa ofta en 

förutsättning för att en verksamhet ska kunna tillåtas. Praxis för hantering av artskydd har 

ändrats i samband med att EU domstolen den 4 mars 2021 kom med sitt slutliga 

förhandsavgörande i målen C-473/19 och C- 474/19, på begäran av mark- och 

miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Domen innebär att artskyddet för alla fridlysta 

arter i bilaga 1 till artskyddsförordningen (AF) ska gälla även på individnivå i förbuden i 4 § 

punkterna 1 och 3 i AF. Det är klarlagt att det inte krävs en påverkan på bevarandestatus för 

att förbuden i 4 § AF ska gälla. Domen kommer att påverka hur artskyddsfrågor hanteras vid 

olika typer av intrång och exploatering av naturmark och kan således komma att påverka 

hanteringen inom ramen för föreliggande projekt. 

Buller: Naturvårdsverket påpekar att stora områden för bostäder, natur och friluftsliv som 

berörs av korridor Mölnlycke redan idag är bullerpåverkade av flyget och befintlig 

infrastruktur. I det fortsatta arbetet krävs ett stort fokus på bullerfrågorna för att vidta 

åtgärder som hanterar de kumulativa effekter som uppstår i såväl områden som redan är 

buller påverkade och för att minimera effekten i områden som idag är måttligt påverkade.  

Vissa arter och miljöer, exempelvis häckningsplatser för fåglar, är särskilt känsliga för 

bullerpåverkan. Tystnad är en viktig kvalitet också för det rörliga friluftslivet, i synnerhet i 

tätortsnära miljöer, vilket bör beaktas.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:527. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket delar Naturvårdsverkets ståndpunkt att ett centralt stationsalternativ 

är det mest fördelaktigt ur ett mobilitetsperspektiv. Det av Trafikverket förordade 

stationsalternativet (B11A) innebär ett centralt läge för regionala resor västerut och 

Trafikverket anser utifrån en sammanvägd bedömning att det alternativet bäst 

bidrar till att nya stambanor på ett betydande sätt bidrar till ett långsiktigt hållbart 

transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Ett stationsalternativ med centralt läge även för regionala resor österut och 

höghastighetståg skulle ge störst restidsvinster och störst överflyttningseffekter 

totalt sett och skapa de bästa förutsättningarna för nationella resor till och från 

Borås, samt regionala resor till och från Borås i riktning mot Jönköping. Men 

Trafikverket ska väga in många fler aspekter i sin samlade bedömning av vilket 

lokaliseringsalternativ som bäst uppfyller projektets ändamål och övergripande 

mål och syften för nya stambanor. 

Trafikverket bedömer att även stationsalternativ B11A har stora fördelar ur ett 

mobilitetsperspektiv. Alternativet innebär ett centralt stationsläge för regionala 

resor västerut, vilket Trafikverket bedömer kommer utgöra majoriteten av resorna 

till och från Borås oavsett stationsläge. För resor mellan Borås och östliga 

destinationer kommer det krävas en anslutningsresa till och från det externa 

stationsläget Osdal, vilket är en nackdel jämfört med ett helt centralt 

stationsalternativ. Men stationen i Osdal kommer utredas och lokaliseras i nästa 

etapp av nya stambanor österut och i samband med det kommer Trafikverket både 

utreda hur och verka för att resor till och från Borås i östlig riktning kan ske så 

enkelt, smidigt och effektivt som möjligt. Fortsatt utredning av stationsläget i 

Osdal samt sträckningen öster om Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.5.2. En central del i detta är fortsatt samverkan med den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten för att åstadkomma sömlösa byten med anslutande 

kollektivtrafik. Fortsatt samverkan med Borås Stad för att skapa så attraktiva 

gång- och cykelmöjligheter som möjligt kommer också vara av mycket stor vikt. 

Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om Osdal, se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. 

I vissa mobilitetsrelaterade avseenden bedömer Trafikverket därtill att 

stationsläge B11A är ett bättre alternativ än stationsläge B1A som 

Naturvårdsverket förordar. Att placera stationen i tunnel långt under mark skapar 

i detta fall ofördelaktiga lutningar åt båda håll, vilket orsakar en lång inbromsning 

mot stationen samt en lång startsträcka i uppförslutning för tågen. Detta medför 

en längre restid jämfört med övriga alternativ. För samtliga tågresenärer på den 

nya järnvägen som inte ska stiga av eller på i Borås beräknas stationsläge B11A 

medföra en restidsbesparing jämfört mot alternativet med station i tunnel, B1A. 

Det innebär att det är ett bättre alternativ för det långväga resandet som passerar 

Borås. För regionala resor i riktning mot Göteborg bedömer Trafikverket att 

stationsläge B11A har en bättre tillgänglighet till och från Borås, samt har bättre 

förutsättningar för byten mot lokal och regional kollektivtrafik än stationsläge 

B1A. Detta eftersom resenärerna inte behöver förflytta sig djupt under mark 

(minst 60 meter) med hiss för att komma till tågen. Trafikverket bedömer även att 

detta skulle innebära ett trygghetsproblem för många grupper. Ett externt 

stationsläge kan visserligen också innebära trygghetsproblem, men för stationsläge 

B11A påverkar detta endast resenärer mellan Borås och östliga destinationer. 

Gällande de värdefulla områden som hyser artrik flora och artrik insektsfauna har 

Trafikverket kompletterat MKB:n med att dessa behöver bevaras genom noggrann 

planering av byggskedet. Rätt lokalisering av arbetsytor och upplag är viktig. 

Byggskedet behöver föregås av noggrann inventering och åtgärdsplanering av 
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sakkunniga. Troligen behöver fysiska intrång minimeras på flera ytor, och 

säkerställas genom både hägnad och skötsel. 

Sammantaget bedömer Trafikverket att även stationsläge B11A har goda 

förutsättningar för överflyttning av resor från väg till järnväg och för att bidra till 

ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

Vidare är alternativ korridor Borås C med stationsläge B1A förknippad med en 

mycket högre investeringskostnad och bedöms vara mycket svårare att bygga än 

korridor Osdal/Borås C med stationsläge B11A. Det är främst de höga 

tunnelkostnaderna som driver upp investeringskostnaden, men även kostnaden 

för markarbeten, som bland annat innefattar vertikala hiss- och ventilationsschakt 

ner till minst 60 meters djup. Trafikverket bedömer att potentialen i de 

förbättrade resmöjligheterna till och från Borås i riktning mot Jönköping som B1A 

skulle innebära inte är tillräckligt omfattande för att motivera dessa svårigheter 

och tillkommande kostnader. 

Därför anser Trafikverket utifrån en sammanvägd bedömning att korridor 

Osdal/Borås C med stationsläge B11A är det alternativ som bäst bidrar till att nya 

stambanor på ett betydande sätt bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem 

där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 

Området söder om Mölnlycke som omnämns i yttrandet avser alternativ Tulebo. 

De frågor som avser det valda lokaliseringsalternativet kommer hanteras vidare i 

det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. Efter samrådet våren 2021 har det i 

MKB förtydligats hur ytterligare ett antal arter har bedömts, och uppgifter om 

deras föredragna livsmiljöer har lagts till. Detta oavsett om de kan anses som 

prioriterade enligt Naturvårdsverkets tidigare vägledning, eller ej. Framförallt 

många fågelarter som observerats mer än tillfälligt i området presenteras i en 

tabell som är bilaga till MKB. Där har en mindre andel av dem bedömts 

uttryckligen i MKB. Många av arterna har inte beskrivits ytterligare då de i regel 

varit mycket vanligt förekommande arter, och inte bedömts särskilt känsliga för 

den förändring av landskapet som en ny järnväg skulle medföra. Preciserade 

förslag till lokalisering och vissa skyddsåtgärder har studerats. Delar av det 

materialet bygger på skyddsklassade observationer och kan inte redovisas publikt i 

MKB, men har i generaliserade ordalag bidragit till konsekvensbedömningarna. 

För sträckor mellan Mölndal och Landvetter har bedömningen gjorts att oavsett 

korridorval kommer tjäder att ta skada. MKB:n har kompletterats med uppgifter 

om järnvägens bullerpåverkan på områden av riksintresse för naturvård respektive 

friluftsliv samt för naturreservatet Yxsjön. Dessa uppgifter har legat till grund för 

föreslagna skyddsåtgärder avseende buller i naturområden.  

 Polisregion Väst 

Polisen behöver kunna använda radiosystem RAKEL utan inskränkning på och omkring 

flygplatsområdet. Om alternativ L3 skulle bli aktuellt behöver eventuella effekter av 

störningarna utredas. 
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Polisen framför att järnvägen behöver överdäckas med ett betongtak inom cirka 350 meters 

avstånd från flygledartornet eftersom elektriska störningar från tågtrafiken kan störa 

flygplatsens kommunikationsutrustning. Överdäckningen behöver vara cirka 700 meter 

lång. Överdäckningen kommer även att underlätta kommunikationen inom området och till 

flygplatsterminalen. Utrymningsvägar för resenärer och angreppsvägar till plattformsnivå 

för räddningstjänsten kommer att behöva anordnas. 

Trafikverkets kommentar: 

Alternativ L3 har valts bort. Fortsatt samråd för att säkerställa kommunikation på 

och omkring Landvetter flygplatsområde avseende rangordnat alternativ L1 

kommer att ske i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

Ordnings- och säkerhetsaspekter hanteras vidare i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

 Polisregion Älvsborg  

Polisen har inga synpunkter sett ur ordnings- och säkerhetssynpunkt avseende själva 

dragningen av järnvägen. Polisen framför att oavsett vilken dragning järnvägen får, så 

kommer placeringen av stationerna innebära nya platser där det kan förekomma 

ordningsstörningar och begås brott. När det gäller alternativen för placering av station i 

Borås kan detta bli särskilt viktigt. Lokalpolisområdet kan anta att logistiskt kommer de 

centralt placerade alternativen (benämnda i dokumenten som B1A och B1C) att passa bra, 

men där finns också en större risk för just de problem som beskrivs ovan. Lokalpolisområdet 

ser dock inte att polisens skäl skulle väga så tungt att de kan förorda något av de alternativ 

som ges, utan det resonemang som förs ovan gällande beaktande, får gälla oavsett vilket 

alternativ som väljs. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:562 

Trafikverkets kommentar: 

Ordnings- och säkerhetsaspekter för de rangordnade alternativen hanteras vidare i 

det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

 Skogsstyrelsen 

I de båda prioriterade korridorerna finns det inte några områdesskydd 

(biotopskyddsområden och naturvårdsavtal) som Skogsstyrelsen beslutat/tecknat. Det finns 

heller inte några planerade områdesskydd i dessa områden. I övrigt avstår Skogsstyrelsen 

från att lämna synpunkter. Skogsstyrelsen bedömer att den MKB som tagits fram belyser de 

värden som finns i området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:532. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna.  
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 Strålsäkerhetsmyndigheten 

Strålsäkerhetsmyndigheten trycker på att det är miljöbalken som ska beaktas när det görs en 

bedömning huruvida olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande 

åtgärder bör vidtas. Skälet till att miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-

joniserande strålning som enligt balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte 

är tillståndspliktig enligt strålskyddslagen. 

Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och 

transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas av vegetation och byggnadsmaterial och 

därför orsakar inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält avskärmas 

däremot inte på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja magnetfältsnivån 

inomhus. 

SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende allmänhetens 

exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 

50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot 

alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan. 

Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som 

exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska studier 

observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 

exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 

eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 

magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 

säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 

djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationens cancerforskningsgrupp, 

International Agency for Research on Cancer, har därför klassat lågfrekventa magnetfält 

som möjligen cancerframkallande. SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften 

av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och 

ungefär 95 procent av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde 

understiger 0,2 μT. Den dominerande frekvensen för ovan given exponering är 50 Hz. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:134. 

Trafikverkets kommentar:  

Frågan kommer att utredas vidare i fortsatt arbete i järnvägsplaneskedet. Då 

korridorerna bedöms ge en försumbar konsekvens är det möjligt att inga 

anpassningar krävs. Skulle det i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet ändå 

visa sig att bostäder, skolor eller förskolor kan komma att exponeras för 

magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att planera 

kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska fältets 

utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av autotransformatorer, 

ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen tunnel kan det även vara 

möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen genom att öka djupet på tunneln. 

 Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

SGU anser att grundvattenfrågor enbart behandlas översiktligt i samrådsunderlaget och i 

liten grad vägs in i beslut om vilka korridorer som ska kvarstå som alternativ. SGU anser 
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vidare att samrådsunderlaget enbart grovt anger nivå i landskapet och det är därmed svårt 

att bedöma var järnvägen kommer att förläggas i tunnel, skärning, tråg, på bank eller bro. 

SGU anser att det utifrån dessa förutsättningar är svårt att bedöma påverkan på enskilda 

skyddsvärda objekt. SGU ser dock positivt på att underlaget i den sammanvägda 

bedömningen och rangordningen av alternativ beaktar grundvatten (Tabell 8.4). 

SGU har i tidigare samråd belyst att det inom utredningsområdet finns tre huvudsakliga 

grundvattenförekomster i jord med mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter. Dessa 

lyfts fram som vattenförekomst Härryda, Nolån/Storån och Viskan. I de huvudalternativ 

som rangordnas korsas dessa förekomster i marknivå eller på bro. I alternativ med lägre 

rangordning förekommer förutsättningar där tråg eller tunnlar skulle korsa eller dränera 

den mättade delen av en formation. Vidare kan schaktning i omättad zon eller hydrauliskt 

skyddande jordlager komma att påverka förekomsters sårbarhet. SGU ser positivt på att de 

alternativ norr om Bollebygd som passerar i närheten av Backa vattentäkt bedöms som 

mindre aktuella. 

I närheten av Borås rangordnas alternativ med stationslägen i stadens centrum och/eller i 

söder vid Osdal, båda i anslutning till grundvattenförekomsten vid Viskan. Alternativen 

förläggs i första hand i marknivå eller på bro/bank. Förekomsten har trots sitt urbana läge 

god kvantitativ och kemisk status. SGU vill återigen framhålla att det är viktigt att 

föroreningar ej mobiliseras till följd av en framtida järnväg, till exempel genom ökad 

grundvattenbildningen eller ändrade strömningsförhållanden. I korridoren dominerar 

geologiska förhållanden med tunna jordlager och kristallin berggrund där det förekommer 

lokala våtmarker. Dessa våtmarker är som regel utströmningsområden för grundvatten, 

något som kan påverkas av exempelvis bergtunnlar och skärningar. Det bör särskilt beaktas 

att även små avsänkningar av berggrundvattennivå (någon decimeter) kan ha stor betydelse 

för grundvattenutflödet. En avsänkning i berggrundvatten kan ändra förutsättningar för 

grundvattenberoende ekosystem genom att flöden minskar och vattenkemiska förhållanden 

ändras. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:391. 

Trafikverkets kommentar: 

MKB:n har förtydligats där grundvattenfrågan spelat roll för valet av alternativ. 

Vattenförekomsten i Härryda berörs inte av kvarvarande korridorer. Synpunkten 

avser alternativ som inte är bland de rangordnade korridorerna. 

Förekomsten är klassad som god både avseende kvantitet och kemisk status. Det 

framgår av Vatteninformationssystem för Sverige - VISS att den kemiska statusen 

är klassad som god i brist på underlag. Borås har historiskt varit en stad med 

textilindustri och verkstadsindustri och det finns många potentiellt förorenade 

områden. Trafikverket är medvetet om att det är viktigt att föroreningar inte 

mobiliseras till följd av byggnation av järnväg. 

  

240



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 235 (298) 

 Övriga myndigheter 

Följande myndigheter har meddelat att de avstår från att yttra sig: 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Jordbruksverket 

• Riksantikvarieämbetet 

• Socialstyrelsen 

• Statens fastighetsverk (SFV)  

Följande myndigheter har yttrat sig men har inga synpunkter i detta skede: 

• Post- och telestyrelsen 

• Lantmäteriet 

• Livsmedelsverket 

• Elsäkerhetsverket 

• Statens Geotekniska Institut (SGI) 

• Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

6.8. Berörda statliga bolag 

 Swedavia 

Rangordning av alternativ: Swedavia ser positivt på att Trafikverket förordar 

rangordnande alternativ med en station i centrala Mölndal, en station i tunnel vid 

Landvetter flygplats och en station för regionala pendeltågen i centrala Borås. 

Station Landvetter flygplats: Det är avgörande med ett centralt stationsläge i 

förhållande till flygplatsens terminal så att en smidig överflyttning kan göras för resenärer 

mellan olika transportslag. Förflyttning av resor från privatbilism till tågtrafik möjliggörs 

genom en central placering av tågstationen. Swedavia förordar därför, precis som 

Trafikverket, stationsläge alternativ L1 då det är ett mycket terminalnära alternativ som 

kopplar ihop kollektivtrafiken då trafiksystemen för tåg och flyg möts. Alternativet har även 

begränsad negativ påverkan på vår verksamhet idag och för framtiden. En tunnellösning av 

stationen är sannolikt den enda rimliga lösningen för att få en terminalnära anslutning som 

inte skapar barriäreffekter, samtidigt som den främjar flygplatsens fortsatta utveckling och 

bäst möter flygsäkerhetskraven. 

I Trafikverkets samrådsunderlag anges att plattformslängden vid flygplatsen planeras att 

vara 250 meter. Swedavia anser att 400 meters plattformslängd bör analyseras närmre om 
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det kan vara en planeringsförutsättning för flygplatsen. Detta för att inte skapa 

begränsningar för den framtida utvecklingen och då antingen utifrån ett genomförande nu 

eller att en plattformsförlängning inte omöjliggörs för framtiden. 

Swedavia framför att den planerade rullbana 2 ingår i riksintresset för Göteborg Landvetter 

flygplats. Det är viktigt att fördjupad dialog sker med Swedavia gällande hur riksintresset för 

järnvägen och bana 2 kan mötas med begränsad och hanterbar påverkan. Järnvägen får inte 

påverka flygsäkerhetskraven kopplat till rullbanors- och taxibanors funktion. Den får inte 

heller genomtränga flygplatsens hinderbegränsande ytor eller orsaka störningar på 

anläggningar och utrustning som används för kommunikation, navigering eller övervakning 

(EMC). Järnvägens kontaktledning får inte heller ge ljusbågar och därmed missledande ljus. 

Separata flygsäkerhetsanalyser behöver göras avseende stationsalternativ inklusive studier 

gällande elektromagnetiska fält och vibrationer. Tidigare utförd EMC-utredning behöver 

uppdateras med avseende på järnvägens läge i korridoren. 

Swedavia uppskattar att frågan angående kontrollprogram för såväl byggskede som 

driftskede lyfts i detta tidiga skede, då det är av stor vikt att föra en dialog om påverkan från 

flygplatser kontra påverkan från anläggandet och driften av tågförbindelsen. 

I MKB:n tas det upp risker med buller, vibrationer och stomljud för respektive korridor. 

Risken för störningar för ett flertal bostadshus uppmärksammas, både under byggskedet 

och driftskedet. Swedavia vill uppmärksamma att samma hänsyn och förebyggande åtgärder 

behöver tas till flygplatsens verksamheter och anläggningar. Detta för att säkerställa 

säkerheten och arbetsmiljön för alla berörda parter.  

Swedavia vill informera om att det i nuläget pågår en utredning för att identifiera 

kunskapsluckor beträffande föroreningssituationen avseende PFAS vid flygplatsen. 

Swedavia rekommenderar att det under rubriken ”Byggbarhet” ersätta begreppet 

”flygsäkerhet” med ”säkerhet”- ett begrepp som innefattar flera typer av säkerhetsområden 

såsom flygsäkerhet och luftfartsskydd. 

Swedavia vill uppmärksamma Trafikverket på att det finns utrustning för flygtrafikledning 

att ta hänsyn till öster om flygplatsen. De vill även uppmärksamma att i ÅVS väg 40, delen 

Kallebäcksmotet–Grandalsmotet, synkronisera spårkorridor och spårdragning med 

åtgärdsförslag Flygplatsmotet (inklusive ny avfart/påfart väg 27/40). 

Den nya järnvägen Göteborg–Borås påverkar och kommer att påverka flygplatsområdets 

planering under en lång tid framöver. Swedavia välkomnar initiativ till utveckling. Det är 

angeläget att de korridorer som kvarstår så snart som möjligt smalnas av för att inte fördröja 

planerad utvecklig inom korridorerna som inte kommer att beröras av den kommande 

järnvägen. Detta avser också att snarast möjligt ytterligare precisera det riksintresse som nu 

omfattar de korridorer som presenterades i samrådet hösten 2020. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:530. 
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Trafikverkets kommentar: 

Enligt Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor ska resandeutbyte med 

höghastighetståg möjliggöras i Borås och Göteborg. I övriga stationsorter ska 

resandeutbyte med storregionala tåg möjliggöras. 

Angående plattformslängd se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.4. 

Det pågår nu en dialog om riksintresse och rullbana 2 och ny stambana mellan 

Göteborg–Borås. I det fortsatta arbetet med järnvägsplanen kommer fördjupande 

utredningar göras avseende hur den nya järnvägen påverkar flygplatsen och dess 

funktioner. 

Frågor rörande buller, vibrationer, stomljud och kontrollprogram behandlas i 

MKB:n. Vad gäller föroreningssituationen pågår dialog. Samtliga nämnda aspekter 

tillsammans med trafikledning kommer hanteras vidare i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. Vad gäller ÅVS:en för väg 40 finns studien med i 

lokaliseringsutredningens underlag. I det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet 

kommer möjliga sträckningar inom den föreslagna korridoren att studeras. 

Korridorerna kommer smalnas av i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. En 

uppdatering av förtydligande av utpekande för riksintresset har presenterats 

under hösten 2021. För förtydligandet av utpekande för riksintresset se avsnitt 

4.3.4 i lokaliseringsutredningen.  

6.9. Organisationer och föreningar som kan antas bli berörda 

Intresse och aktivitetsföreningar 

 Benareby Aktivitetsförening 

Benareby Aktivitetsförening stöder valet av korridor Mölnlycke. Skulle alternativ 2 korridor 

Tulebo ändå övervägas skulle Benareby delas och bykänslan raderas och södra delen 

ödeläggas.  

Benareby är en äldre kulturbygd med höga historiska värden och är en unik bygd, där skolan 

ligger centralt i byn med utsikt över Yxsjön. Skolan är en enastående samlingspunkt där 

många intressen samlas under samma tak. Benareby är också med i kommunens 

kulturmiljö- och naturvårdsplan. Benareby är unikt i Sverige då tunnbinderiet var en viktig 

del av försörjningen. De flesta äldre gårdarna, en del från 1700-talet, har förutom de vanliga 

ekonomibyggnaderna även tunnbinderiverkstad. De naturvärden som denna bygd innefattar 

är gammelskog med en mängd rödlistade växtarter och djur. Naturvärdena är unika i sitt 

slag då de är så storstadsnära. Benareby är en attraktiv boplats för både människor och djur, 

därför är det en naturligt växande by med stor inflyttning av bland andra barnfamiljer. 

Aktivitetsföreningen är tydliga med att de vill fortsätta att leva och verka i Benareby. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:166 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. I nästa skede av planeringsprocessen kommer 

fördjupade utredningar göras inom den korridor som blir beslutad i 

tillåtlighetsprövningen. 

 Betaniastiastiftelsen i Askim 

Föreningen Betaniahemmet driver ett grupphem på fastigheten Kullabäckstorp 1:129. 

Denna verksamhet är extremt känslig och svår att flytta. Föreningen förutsätter en tidig 

kontakt om fastigheten kommer att beröras då en omlokalisering bedöms ta 1–3 år att 

genomföra. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:339. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har förståelse för olika verksamheters behov. Vid utformningen av 

järnvägsplanen och fortsatt planering av byggskede utreds påverkan på enskilda 

fastigheter både permanent och under byggtid. Samråd kommer att hållas med 

berörda. 

 Bollekollen 

Bollekollen AB lyfter i sitt yttrande att om den nya järnvägen dras förbi deras anläggning 

kommer de att ha svårt att fortsätta sin verksamhet. En lokalisering invid anläggningen 

kommer innebära att landskapsbilden förändras avsevärt för deras besökare. Det finns även 

risk för bullerstörningar.  

Bollekollen önskar en fortsatt dialog om hur detta ska lösas på bästa sätt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:318 och 

2021/71880:322. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Vid utformningen av järnvägsplanen och 

fortsatt planering av byggskede utreds påverkan på enskilda fastigheter både 

permanent och under byggtid. Samråd kommer att hållas med berörda. 

 Borås Flygplatsförening 

Borås Flygplatsförening menar att en järnvägsdragning under flygplatsen inte medför några 

problem för flygplatsen förutsatt att tunnelingång inte förläggs i flygplatsens närområde. En 

tunnelingång måste förläggas så långt från flygplatsen som möjligt. Huvudskälet till detta är 

i huvudsak säkerhetsavstånd samt att kontaktledningens nivå inte stör flygtrafiken. 

Flygplatsföreningen låter även framföra att ett större område med våtmarker måste finnas 

kvar på grund av att man med dessa balanserar vattenflöden vid nederbörd samt tillrinning 

till Svinnabäcken. Idag står Flygplatsföreningen som ansvarig inför länsstyrelsen att detta 

efterlevs. Det medför enligt föreningen att det är direkt olämpligt att förlägga järnvägen på 
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bank söder om flygplatsen. Istället föreslås spårdragning på pelarbro över norra spetsen på 

Kärrmossasjön/Bolingen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:543 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Då rangordnat alternativ innebär markplan i 

anslutning till flygplatsen kommer ytterligare samråd att ske i det fortsatta arbetet 

i järnvägsplaneskedet. 

 Borås Skytteallians 

Borås Skytteallians framför i sitt yttrande att det eventuella järnvägsområdet söder om 

Borås inte bör förläggas söder om väg 27 då ett stationsläge vid Osdal inkräktar på Borås 

Skyttecenters lokalisering vid Bråt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:321. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal 

samt sträckningen öster om Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. 

 Botaniska Föreningen i Göteborg 

Föreningen refererar tillbaka till sitt remissvar från samråd hösten 2020 gällande 

sträckningen ovan mark mellan Mölnlycke och Björred, avseende Yxsjöns naturreservat. 

Föreningen förordar starkt att korridoren går så långt norrut som möjligt eller om det är 

tekniskt och ekonomiskt möjligt förläggs i tunnel från Mölnlycke till närmare Björred. 

Föreningen anser det viktigt att de stora störningar som infrastrukturen kommer att 

innebära flyttas så långt som möjligt från naturreservat. Då vägbyggnation i tidigare relativt 

ostörd natur alltid medför införande av invasiva arter är det viktigt att hålla byggnationer 

och transporter så långt från naturreservatet som möjligt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:399. 

Trafikverkets kommentar: 

En kompletterande naturvärdesinventering från fältsäsongen 2021 har gjorts för 

den utökning norrut av korridor Mölnlycke som gjorts söder om Landvettersjön. 

Den kompletterande naturvärdesinventeringen är bilaga till den uppdaterade 

MKB:n. Se vidare Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.4. En mer exakt placering 

och utformning av järnvägen ingår i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

 Friluftsfrämjandet Rävlanda-Hindås 

Föreningen framför att dess verksamheter kommer att bli allvarligt påverkade av föreslagen 

lokalisering för den nya järnvägen. Särskilt lyfter föreningen platsen, ”Tumlarn” vid 

Rammsjön nära Rävlanda, som har stor betydelse för närområdets rika friluftsliv. 
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Den föreslagna järnvägen anser föreningen inte kommer att medföra någon nytta för 

området utan bara förstörelse av natur för all framtid. Järnvägen kommer medföra 

konstanta höga oljud av passerande tåg som skrämmer bort vilda djur och förstör känslan av 

att vara i naturen.  

Föreningen lyfter även att det är viktigt att lokaliseringsutredningen inkluderar ett barn- och 

ett socialt perspektiv i planeringen och att den beaktar att förstörd natur kan aldrig tas 

tillbaka. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/23920:939.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Till granskningen kommer frågor rörande 

buller redovisas i PM Buller.  

Både barnperspektivet och det sociala perspektivet i stort lyfts särskilt i den sociala 

konsekvensanalys som tagits fram inom projektet. Här ingår bland annat frågor 

kopplat till rekreation och friluftsliv. Den sociala hållbarhetsdimensionen har 

tillsammans med de två andra hållbarhetsdimensionerna varit en central del i 

framtagandet och utvärderingen av lokaliseringsalternativen.  

Påverkan på rekreation och friluftsliv kommer utredas vidare i 

järnvägsplaneskedet. Fördjupningar avseende sträckningar inom den korridor 

som blir beslutad i tillåtlighetsprövningen, kommer göras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.  

 Gesebols byalag och bygdegårdsförening 

Byalaget drar slutsatsen att ingen del av det presenterade samrådsunderlaget ger stöd för att 

annan korridor än den sydliga i förhållande till Bollebygds tätort bör förordas. Byalaget 

delar Trafikverkets slutsats i MKB avseende järnvägens nordliga dragning. Den sydliga 

dragningen är i de flesta avseenden bättre. I synnerhet då det kommer till miljöpåverkan är 

den nordliga dragningen direkt olämplig.  

Byalaget anser att det är en påtaglig brist i samrådsunderlaget att Trafikverket inte redovisar 

faktiska miljökonsekvenser vid användning av specifika byggnadstekniker och att 

underlaget bör kompletteras med detta.  

Byalaget framför synpunkter avseende att påverkan på ytvatten blir varierande beroende på 

om järnvägen byggs på bro, i tunnel eller markplan. Byalaget efterfrågar hur Trafikverket 

tänker bygga, vilka resonemang som förs generellt kring Nolåns dalgång och om risk för 

påverkan inom ett större område finns. De efterfrågar även vilka tillstånd för 

vattenverksamheter som behöver sökas för anläggning av järnvägen söder om Bollebygds 

tätort. Byalaget ställer även frågan om vad som gäller för påverkan på yt- och grundvatten 

för föreslagen delsträcka mellan Landvetter flygplats och Borås. Byalaget önskar vidare en 

tydligare koppling till tillståndspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap miljöbalken som de 

facto kommer att behöva prövas. Underlaget bör även kompletteras med förslag till 

skyddsåtgärder. 

246



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 241 (298) 

Byalaget lyfter frågor kring hur masshanteringen hanteras i utredningen och uttrycker en 

oro för spridning av miljögifter, föroreningar och behov av mottagnings- och eller 

behandlingsanläggningar, inertdeponier med mera som kan krävas för att ta hand om 

massor från järnvägsprojektet. Byalaget lyfter att möjligheterna att avsätta massor i 

närområdet bör undersökas och belysas. Byalaget anser att lokaliseringsalternativet söder 

om Bollebygds tätort ska beskrivas utifrån förutsättningarna att fungera logistiskt för 

masshantering, med tanke på såväl massor som kan och som inte bör återvinnas. 

Generellt anser byalaget att sammanfattningen av MKB i kapitel 8 borde efterföljas av en 

mer djupgående analys kopplad till de miljökonsekvenser Trafikverket identifierat för de 

respektive alternativen. Byalaget anser även att tabellen på sid 10 (sammanfattning av MKB) 

bör utökas med en kolumn för vilka tillståndsprövningar enligt 7, 9 och 11 kap miljöbalken 

samt vilka anmälningar som krävs, inkluderat även 12 kap miljöbalken, inom de områden av 

presumtiva miljöstörningar som finns upptagna i tabellen. Det bör finnas med en kolumn 

avseende behövliga prövningar enligt plan- och bygglagen och lagen om allmänna 

vattentjänster. 

Byalaget föreslår ett antal redaktionella ändringar för att öka förståelsen och tydligheten i 

samrådsunderlaget och menar att det för läsare är svåröverskådligt med beskrivning och 

analys i olika avsnitt. Det innebär att svar på en del frågor byalaget framför möjligen kan 

finns i något av Trafikverkets underlag, därför bör Trafikverket omvärdera 

samrådsunderlagets redaktionella upplägg. Ett exempel är skrivningar avseende skydd för 

fåglar, vilket bör förtydligas. De lyfter även att det bör finnas en förklaring till hur variabler 

har definierats likt stort miljövärde, stor känslighet, stor, måttlig, liten och så vidare. 

Byalaget anser att bortvalet av de nordliga korridorerna vid Gesebol tydligare ska kopplas 

till problematiken att uppnå miljökvalitetsnorm för vatten. Byalaget framför ett antal frågor 

rörande influensområde kopplat till Natura 2000-området Klippan – Varför Trafikverket 

anser att den valda korridoren inte påverkar bevarandevärden inom Natura 2000 och hur 

kom Trafikverket fram till detta? Vidare om Trafikverket har några funderingar kring den 

skärpta rättspraxis som gäller Natura 2000, i ett projekt som detta? 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/23920:969. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkten och har rangordnat korridor Bollebygd Syd för 

fortsatt arbete. 

Lokaliseringsutredningen har uppdaterats med vilka styrande dokument avseende 

teknisk standard som utredningen haft att förhålla sig till. Att redan i 

lokaliseringsutredningen redovisa faktiska miljökonsekvenser för specifika 

byggnadstekniker säger inte så mycket så länge man inte vet var i korridoren 

järnvägen kommer att anläggas. Av kartorna och beskrivningarna i 

lokaliseringsutredningens kapitel 6 framgår att Nolån och Sörån passeras på långa 

broar i alternativ Bollebygd Syd och att järnvägen kommer gå i markplan mellan 

dessa broar. Konsekvenser för Nolåns dalgång beskrivs i MKB. Det framgår av 

MKB:ns kapitel 12 att det kommer att krävas tillstånd för vattenverksamhet. Vad 

en sådan ansökan behöver innefatta för passagen av Nolån och Sörån får det 

fortsatta arbetet i järnvägsplanen utvisa. 
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Texterna i MKB avseende masshantering har uppdaterats. 

Avseende sammanfattningen av MKB:n i lokaliseringsutredningen så har en mer 

djupgående analys kopplad till miljökonsekvenser nu redovisats i kapitel 9 i MKB. 

Den kolumn som efterfrågades i tabell i sammanfattningen av MKB finns i egen 

tabell i kapitel 12 i MKB och har inte bedömts krävas i sammanfattningen.  

Rörande redaktionella ändringar noterar Trafikverket synpunkten men delar inte 

uppfattningen. Förklaring av begreppen finns att läsa i inledningen av kapitel 9 i 

MKB. 

Trafikverket har valt bort korridorerna Hindås och Hestra huvudsakligen på grund 

av att dessa bedöms påverka Klippans Natura 2000-område på ett otillåtet sätt. 

Dessa korridorer påverkar också skyddade arters livsmiljöer. Dessa korridorer har 

däremot inte på ett lika tydligt sätt bedömts påverka möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnorm för vatten. Bollebygd Syd bedöms inte påverka de typiska arter 

som är knutna till livsmiljötypen Västlig Taiga i Klippan. MKB har kompletterats 

med en bullerutbredningskarta för Klippan. Trafikverket har haft flera 

samrådsmöten med länsstyrelsen angående ny praxis avseende artskydd. Skärpt 

rättspraxis för Natura 2000 har däremot inte varit en stor fråga i vägledningen 

från länsstyrelsen.   

 Hårssjöns-Tulebosjöns Fiskevårdsområdesförening. 

Föreningen avstryker bestämt föreslagen dragning enligt alternativ Tulebo. Hårssjön är 

grund och kan därför vara mycket känslig för dränering som kan uppstå med ett 

tunnelalternativ. Påverkan skulle dock bli än värre vid förläggning av järnvägen i markplan 

på mark som inte har bärande material. Även bäcken mellan sjöarna är känslig och kommer 

inte tåla några större ingrepp. Föreningen menar också att alternativ Tulebo inte är 

genomtänkt då de stora höjdskillnaderna och den längre körsträckan än alternativ 

Mölnlycke gör det till ett sämre alternativ. 

Föreningen lyfter även olika fiskarter som finns i sjön, bland annat ål som är skyddsklassad. 

Vidare påpekar föreningen att det finns mängder av stenbrott i närområdet, som indikerar 

att berggrunden i området är mycket skiktad och söndersprucken, vilket kan medföra 

problem för ett tunnelbygge. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:837. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. I lokaliseringsutredningen redovisas en 

sammanvägd bedömning och förslag till rangordning av alternativen. Det 

sammantaget bästa alternativet för lokalisering av den nya järnvägen bedöms vara 

korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal (M1) och i tunnel under Landvetter 

flygplats (L1), korridor Bollebygd Syd samt Korridor Osdal/Borås C med station 

vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). För delsträckan Almedal-Landvetter 

flygplats är korridor Tulebo rangordnat som nummer 2. 
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I nästa skede av planeringsprocessen kommer fördjupade utredningar göras inom 

den korridor som blir beslutad i tillåtlighetsprövningen. 

 Gånghesters Sportklubb 

Gånghesters Sportklubb anser att det är olämpligt att förlägga den nya järnvägen i närhet till 

deras verksamhet och anläggningen Engvallen i utkanten av Gånghester. En förläggning här 

skulle medföra omfattande påverkan på föreningens verksamhet. 

Föreningen känner även oro att Idrottsvägen kommer bli påverkad då detta är den enda 

vägen att ta sig till anläggningen.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:49. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har studerat sträckan öster om Borås för att ge stöd åt 

lokaliseringsutredningen Göteborg–Borås och kommande beslut om val av 

lokalisering av station Borås. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt 

sträckningen öster om Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. 

 Järnvägsfrämjandet 

Järnvägsfrämjandet anser att de kvarvarande alternativen på de två delsträckorna Almedal-

Landvetter flygplats och Landvetter flygplats–Borås är bra. Däremot är Järnvägsfrämjandet 

mycket kritiska till förslaget att placera stationen för den nya stambanan mot Jönköping och 

Stockholm i ett separat läge söder om Borås. Järnvägsfrämjandet är övertygade om att det 

försämrar resandeunderlaget högst radikalt och förhindrar Västsveriges näst största stad att 

bli en viktig järnvägsknutpunkt. I centrala Borås finns goda möjligheter för tågbyte till och 

från de olika regionala banorna som angör Borås C. Att inte låta den nya stambanan angöra 

resecentret vid Borås C anser järnvägsfrämjandet vore en katastrof för hela Västra Götaland. 

Det finns förslag som visar på att det inte blir dyrare att bygga en central station än en 

station vid Osdal på en hög och för övriga trafikslag otillgänglig bro. 

Mellan Rävekärr och Landvetter flygplats anser Järnvägsfrämjandet liksom Trafikverket att 

korridor Mölnlycke är det bästa alternativet. En järnväg i tunnel under Mölnlycke samhälle 

undviker att skära en barriär rakt genom Finnsjöns friluftsområde. Att tunnelns mynning 

blir strax öster om samhället och att den nya banan inte går i samma korridor som Kust till 

kustbanan gör tyvärr att det blir svårt med pendeltågstrafik från den nuvarande stationen i 

Mölnlycke. Det kan tyckas vara olyckligt att ÅVS Stråket Göteborg–Borås inte görs i 

samklang med utredningarna om del av nya stambanan. Järnvägsfrämjandet anser att det 

redan nu bör planeras för var det kan bli möjligt med kopplingspunkter mellan de olika 

banorna vid exempelvis Mölnlycke och Bollebygd. Om det inte blir möjligt att växla över till 

och från den nya banan väster om Mölnlycke ser det ut att bli svårt för pendeltåg från 

Bollebygds och Härryda kommuner att nå Västlänken utan att det blir mycket stora 

ombyggnader vid Almedal. Det blir svårt att konkurrera med dagens intensiva busstrafik om 

tågen från exempelvis Landvetter och Mölnlycke tvingas använda Gårdatunneln i stället för 

Västlänken och därmed inte når stationerna vid Korsvägen och Haga. 
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Om stationen i Mölnlycke ska vara kvar i sitt nuvarande läge anser järnvägsfrämjandet att 

det behövs kopplingspunkter mellan Kust till kustbanan och den nya stambanan både öster 

och väster om samhället. Österut för att det ska bli möjligt att nå Landvetter flygplats och 

Borås snabbt utan tidsödande byten och västerut för att via Mölndal snabbt och enkelt 

ansluta till Västlänken och därmed nå de centrala delarna av Göteborg.  

Mellan Rävlanda och Bollebygd där den nya stambanan väntas korsa befintlig Kust till 

kustbana anser Järnvägsfrämjandet att det också behövs en kopplingspunkt mellan de två 

banorna. Detta för att möjliggöra Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram 

Målbild tåg 2035. Där föreslås pendeltågstrafik på båda banorna med stationslägen i 

Bollebygd, Landvetter flygplats, Landvetter Södra och Mölnlycke på stambanan. För Kust till 

kustbanan planeras det för 18 dubbelturer (mot 9 idag) med möjliga stationslägen vid 

Sjömarken, Sandared, Hultafors, Olsfors, Bollebygd, Rävlanda, Hindås, Rya, Härryda, 

Landvetter C Mölnlycke och Liseberg. Om kopplingspunktema mellan de båda banorna inte 

finns med från början kommer Bollebygds och Härrydas kommuner inte att ha någon större 

glädje av den nya stambanan. De gissningsvis 15–20 procent av dagens intensiva busstrafik 

till och från Göteborg som försvinner när det blir tät tågtrafik till och från Borås kommer 

förmodligen snabbt att återkomma i form av utökad trafik från de expanderande 

kommunerna Härryda och Bollebygd om det inte blir spårtrafik även därifrån. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:133. 

Trafikverkets kommentar: 

I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering 

av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal 

(M1) och i tunnel under Landvetter flygplats (L1), korridor Bollebygd Syd samt 

Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. För mer information om station 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.7.4. 

Avseende kopplingspunkt mellan Kust till kustbanan och ny stambana se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. 

 Lantbrukarnas riksförbund  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF), förespråkar att banan placeras så nära annan 

infrastruktur som möjligt samt med stor andel tunnel och att minimalt med mark lämnas 

mellan väg 27/40 och spåren då denna remsa riskerar att bli obrukbar. Vidare menar LRF 

att nya vägar och järnvägar skapar barriärer i landskapet vilket medför större intrång samt 

krav på mer trädsäkring. I Borås förordas en dragning nära väg 27. Då inkräktas det inte 

heller på privat mark. 

LRF är förhållandevis nöjt med delsträckan Bollebygd–Borås är LRF och skulle gärna se bro 

över dalgångarna Nolån och Sörån i Bollebygd för att minska intrånget. 
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LRF förutsätter att Trafikverket samverkar med andra aktörer som planerar och bygger 

infrastruktur i banans närhet och påpekar vikten med framförhållning vid kablifiering av 

kraftledningar, speciellt när privat mark tas i anspråk. 

I den mån marklösen är aktuellt behöver detta ske med stor förståelse för den enskildes 

situation. Intrångsersättningarna är en viktig del för de berörda och måste prioriteras vilket 

markförhandlarna behöver vara väl införstådda. Även placering av viltpassager önskas ske i 

samråd med berörda fastighetsägare. 

LRF saknar information om arbetsvägar och arbetsytor som kommer att belasta privat mark 

och efterlyser uppgifter om vilka förstärkningsåtgärder och andra skadeförebyggande 

åtgärder som kommer att ske. 

LRF påpekar vikten av att bygga bullervallar och då återanvända schaktmassor och 

sprängsten från bygget för att minska dyra frakt- och deponikostnader. 

LRF önskar att Trafikverket tydligt belyser hur grundvatten och vattentäkter kan påverkas 

och vilka åtgärder som ska ske om enskilda får minskat eller upphört tillflöde i vattentäkter. 

Med tanke på coronapandemin bör behovet av snabba transporter med station enbart vid 

flygplatsen diskuteras. Ska järnvägen vara ett attraktivt pendlingsalternativ behöver antalet 

stationer där tåget stannar utökas. Persontransportbehovet kan komma att ändras då allt 

fler väljer att jobba hemifrån. 

Öster om flygplatsen ser LRF gärna att tunneln förlängs för att minska störningarna för de 

boende vilket även bör övervägas på andra platser där inskränkningar sker i boendemiljön 

och livsvillkoren. 

Det har gjorts en god redogörelse i MKB om hur det gröna näringslivet ser ut i området. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:517. 

Trafikverkets kommentar: 

En mer exakt placering och utformning av järnvägen beror bland annat av 

topografi och avvägningar mot kostnad för olika anläggningstyper, vilket kommer 

ske i fortsatt arbete i järnvägsplaneskedet.  

Trafikverket har kontinuerliga samråd med olika parter vilket kommer fortsätta i 

kommande arbete i järnvägsplaneskedet. Trafikverket arbetar efter att enskilda 

som påverkas ska visas stor förståelse och hanteras korrekt. Information och tidig 

dialog eftersträvas i det kommande arbetet med järnvägsplan. Påverkan på 

enskilda fastigheter hanteras i fortsatt arbete i järnvägsplaneskedet. Detta gäller 

även påverkan på enskilda brunnar och andra grundvattenberoende värden.  

Frågor rörande arbetsvägar och arbetsytor samt bullervallar kommer fördjupas i 

det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Rörande planerade stationer längs sträckan se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.5.4. Hur det ”nya normala” efter pandemin kommer att bli vet ingen men 
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Trafikverket tror att det även fortsättningsvis kommer finnas behov av att resa och 

då är det viktigt att det finns hållbara alternativ. Därtill är möjligheten till 

distansarbete inte jämnt fördelad i befolkningen och flera stora yrkesgrupper 

saknar idag denna möjlighet. Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen och 

följer den nationella planen som talar om hur Trafikverket ska ta hand om och 

utveckla den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar och för sjö- och luftfart. 

 Lindome Viltvårdsområdesförening 

På grund av att korridor Tulebo enligt MKB ”bryter viktiga ekologiska samband och tar 

värdefulla livsmiljöer i anspråk” samt att det i MKB framgår att ”markanspråk och fysiska 

intrång av järnväg som går i skärning eller på bank innebär en i många fall permanent 

förlust av habitat samt en fragmentering av livsmiljöer så avstyrker Lindome 

Viltvårdsområdesförening förslaget. Vidare yrkar föreningen på att om järnvägen över 

huvud taget ska anläggas, så ska den dras i tunnel så långt som möjligt för att skydda det 

unika skogsområdet med alla dess djurarter så som älg, skogshare och vildsvin med flera 

som alla hotas av järnvägen. 

Föreningen lyfter att de olika djurarterna utgör ett betydande inslag i det ekologiska 

systemet som finns i den orörda naturen, i vilket området ingår. Även små störningar kan få 

ekosystemet att kantra och utifrån den utgångspunkten är de korridoralternativ som i 

huvudsak utgörs av tunnlar att föredra för att skydda skogen och dess djurarter. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:939. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkten. Den mer exakta placeringen och utformningen 

av järnvägen beror bland annat av topografi och avvägningar mot kostnad för olika 

anläggningstyper. I nästa skede av planeringsprocessen kommer fördjupade 

utredningar genomföras inom den korridor som blir beslutad i 

tillåtlighetsprövningen. Ett exempel på en sådan fördjupad utredning är 

barriäreffekter för vilt. 

Det framgår av MKB:ns kapitel 12 att det kommer att krävas tillstånd för 

vattenverksamhet. 

 Odlingsföreningen Tillsammans 

Föreningen odlar mark på fastigheten Sandbäck 1:117 som kommer att beröras av båda de 

föreslagna alternativen. Föreningen är i sak positivt inställd till tåg som transportmedel men 

anser att det är fel att ta odlingsmark i anspråk för att bygga ut järnvägen. Om det inte är 

möjligt för föreningen att vara kvar på nuvarande plats så önskas en god dialog med 

Trafikverket och Mölndals stad för att hitta likvärdig mark för att fortsätta verksamheten. 

Vidare anser föreningen att påverkan på möjligheten till stadsodling och föreningsliv bör 

förtydligas i den sociala konsekvensanalysen. Föreningen anser även att det utifrån 

utvärderingen på de olika korridorerna i planbeskrivningen och MKB:n är svårt att utläsa 

om den bedömda påverkan på jordbruksmarken i Pilegården avser marken föreningen 

brukar eller annan närliggande mark. 
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Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:914. 

Trafikverkets kommentar: 

I kommande skede, vid utformning av järnvägsplanen, utreds påverkan på 

enskilda fastigheter och i denna utredning kommer kontakt tas med berörda som 

påverkas, för att utreda olika lösningar. 

 Rysshagens intresseförening  

En av de största anledningarna till höghastighetståget är att binda ihop våra tre största 

städer för att möjliggöra kompetensutveckling och -utbyte, men i spåren efter 

coronapandemin har arbetsmiljön förändrats och möjligheten att arbeta utanför 

storstäderna har mångdubblats. Föreningen anser att det är befängt att bygga en järnväg 

som kommer vara utdaterad innan den ens tas i bruk. Enligt föreningen är det bättre att 

bygga ut befintlig stambanan och på så vis öka nyttan för kringliggande städer och 

kommuner. 

Vidare lyfter föreningen att det i Borås Stad finns flera rekreationsområden, varav området 

kring Viared har snabbast framfart. Här bedrivs flera rekreationsverksamheter. Runt Viared 

byggs även både privata bostäder och företagsfastigheter.  

Föreningen lyfter även att djurlivet är rikt i Viared och att förstöra detta med ytterligare en 

barriär är inte ekologiskt försvarbart. 

Slutligen lyfter föreningen att Naturvårdsverket skriver att det är angeläget att skapa och 

skydda tysta och rofyllda miljöer för rekreation där en positiv ljudmiljö från naturen kan 

upplevas. Ur bullerperspektiv är det särskilt angeläget att tätortsnära rekreationsområden 

och större sammanhängande områden för rekreationsvistelse blir så tysta som möjligt. 

Staten måste ta sitt ansvar för att skydda dessa områden. Viared är ett sådant tätortsnära 

rekreationsområde som har ett mycket stort värde för samhällets invånare. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:370 och 377. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende påverkan på resvanor till följd av pandemin se Trafikverkets kommentar 

i avsnitt 6.9.12.  

Den nya stambanan mellan Stockholm och Göteborg möjliggör resor med 

höghastighetståg mellan landets två största städer på strax över två timmar, 

jämfört med drygt 3 timmar idag. Den förbättrade tillgängligheten till Stockholm, 

liksom till andra stationsorter utmed den nya stambanan såsom Linköping och 

Norrköping, tillfaller samtliga invånare i Göteborgsregionen. Den nya 

stambanan kommer att skapa goda förutsättningar för att stärka och bättre 

integrera de idag åtskilda lokala arbetsmarknaderna Göteborg och Borås. Se även 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.4. 

Påverkan på friluftsliv och rekreationsområden beskrivs i den sociala 

konsekvensanalysen som tagits fram inom projektet samt har inarbetats i MKB:n. 
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Fördjupningar avseende sträckningar inom den korridor som blir beslutad i 

tillåtlighetsprövningen, kommer göras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

 Sportfiskarna 

Sportfiskarna avstyrker båda de föreslagna korridorerna Mölnlycke och Tulebo och yrkar på 

att om järnvägen över huvud taget ska byggas, så ska den dras i tunnel under Yxsjöområdet 

för att skydda det unika skogsområdet med alla dess våtmarker och vattendrag.  

Sportfiskarna konstaterar i sitt yttrande att de föreslagna korridorerna innebär ett mycket 

stort intrång i området och särskilt i naturområden där friluftsliv och fiske bedrivs och 

vidare att de naturliga förutsättningarna i de idag opåverkade naturområdena kommer att 

förändras påtagligt.  

Skärningar och banker kommer att påverka hydrologin i området och därmed 

förutsättningarna för de akvatiska ekosystemet i sjöarna. 

Sportfiskarna efterlyser ett ställningstagande om hur Trafikverket ska bidra till att 

miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i området ska uppnås om järnvägsplanerna 

genomförs. Vidare anser Sportfiskarna att det är anmärkningsvärt att dessa frågor inte är 

tydligt belysta i MKB. 

Sportfiskarna påpekar att friluftsområden är utpekade i underlagen, men efterlyser även en 

konsekvensanalys över hur friluftslivet påverkas av alternativen och då särskilt hur 

vattenanknuten friluftssysselsättning och fiske påverkas. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:565. 

Trafikverkets kommentar: 

Anläggningstyp och tunnellängder är framtagna utifrån topografiska förhållanden, 

kostnader och avvägningar mellan alla tre hållbarhetsperspektiv. 

Anläggningstyper kommer hanteras vidare i det fortsatta järnvägsplaneskedet. 

Skärningar och bankers påverkan på hydrologin i området har studerats inom 

ramen för MKB. 

MKB har utvecklats i delen miljökvalitetsnorm för vatten inklusive frågan om 

järnvägen motverkar möjliga åtgärder föreslagna i VattenInformationsSystem för 

Sverige - VISS. 

Påverkan på friluftsliv och rekreationsområden beskrivs i den sociala 

konsekvensanalysen som tagits fram inom projektet samt har inarbetats i MKB:n. 

Fiske är en av många friluftsaktiviteter som beaktats när rekreation- och 

friluftslivsområden identifierats. Konsekvensbeskrivningen har dock inte gjorts 

utifrån varje enskild aktivitet eftersom detta skulle bli alltför omfattande och kräva 

en detaljeringsgrad som ännu inte finns i detta tidiga utredningsskede. 
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Trafikverket noterar synpunkterna. Fördjupningar avseende sträckningar inom 

den korridor som blir beslutad i tillåtlighetsprövningen, kommer göras i det 

fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet 

 S:t Sigfrids griftegård (Svenska kyrkan) 

Kyrkogården S:t Sigfrids griftegård ingår i fastigheten Borås Gässlösa 6:1 vilken berörs av 

den planerade järnvägen. På kyrkogården vilar cirka 80 000 gravsatta människor och 

Kyrkogården framhåller att 2 kap begravningslagen ska efterlevas. Detta innebär ett 

lagstadgat krav på respektfull behandling av det objekt som en avlidens kvarlevor utgör. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:201. 

Trafikverkets kommentar: 

Kyrkogårdsområdet är beläget precis norr om korridoren för de rangordnade 

alternativen som är belägna vid Osdal. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal 

samt sträckningen öster om Osdal och vidare, se Trafikverkets kommentar i 

avsnitt 6.5.2. 

Väg- och samfällighetsföreningar 

 Nya Långenäs samfällighetsförening 

Föreningen har inkommit med två yttrande som sammanfattas gemensamt nedan. 

Föreningen påpekar i sitt yttrande att den motsätter sig korridor Mölnlycke och tågbana 

överlag då den inte ser nyttan. Den tänka dragningen av korridoren kommer enligt 

föreningen att påverka närliggande fastigheter och naturområden negativt, under såväl 

bygg- som driftskede. 

Förslaget skulle skapa en negativ påverkan på värdering på fastigheterna i området vilket 

skapar stor oro bland fastighetsägare och markägare. Detta gäller både villabebyggelsen och 

omgivande skogsmark som idag delvis används för näringsverksamhet. Enligt förslaget 

skulle skogsägarens mark klyvas upp i flera mindre områden vilket kraftigt skulle försvåra 

möjligheterna att bedriva underhåll och affärsverksamhet. 

Föreningen menar också att samfällighetens vägar som kommer att användas under 

byggtiden inte är lämpade för den typ av trafik som väntas gå på dem. 

Slutligen frågar sig föreningen vad nyttan med banan är samt påpekar att eldrivna flyg 

kanske finns på marknaden innan denna bana är färdigställd vilket kan göra investeringen i 

den nya järnvägen obsolet.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:230 och 

2021/71880:19. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende Trafikverkets uppdrag att genomföra nya stambanor se Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 6.5.4. 
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När Trafikverket planerar för den nya järnvägen följs en planläggningsprocess som 

är en juridisk och demokratisk process. Trafikverket försöker att hålla ett högt 

tempo i processen för att boende så snabbt som möjligt ska kunna få beslut om 

vilket alternativ det blir. I nästa skede, utformning av järnvägsplan så kommer 

påverkan på enskilda fastigheter utredas. Då tittar Trafikverket på hur både 

villafastigheter och skogsfastigheter påverkas och arbetar för att hitta lämpliga 

lösningar. 

Hanteringen av enskilda vägar med mera kommer att fördjupas i det fortsatta 

arbetet i järnvägsplaneskedet.  

 Nabbauddens väg och stugförening 

Föreningen motsätter sig att den nya järnvägen ska byggas vid Segloravägen samt att 

Västersjön ska delas mitt itu av en järnväg. Istället förespråkas en sträckning längs med väg 

27/40. Om detta inte är möjligt så hoppas föreningen på att järnvägen dras i tunnel för att 

minimera åverkan på människor, djur och natur kring Segloravägen. 

I Västersjön har gös planterats in och sjön frekventeras av fiskare året om. Kommunen 

planerar även för en kanotled i sjön. Flera fågelarter så som storlom, mandarinand, knipa 

och storskrak häckar årligen i viken mot Segloravägen. 

Slutligen påpekar föreningen att resandet i samhället har förändrats genom 

coronapandemin och att det inte längre finns något behov av en ny järnväg. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:760. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket notera synpunkterna. Fördjupade studier kommer att göras i det 

fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Avseende pandemins påverkan på resande se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.9.12. 

 Rävlanda samfällighetsförening 

Rävlanda Samhällsförening påpekar i sitt yttrande att en järnväg är ett stort ingrepp i 

landskapet och att störningar i form av buller bör samlas så långt ifrån samhället som 

möjligt. Föreningen ser också gärna att järnvägen placeras i nära anslutning till väg 27/40 

för att samla infrastrukturen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/23920:724. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna och fördjupningar avseende sträckningar inom 

den korridor som blir beslutad, kommer göras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 
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 Samfälligheten Spetsmätaren 

Föreningen känner att vibrationer är en riskfaktor. I området finns mycket lera och 

vibrationer kan orsaka sättningar i marken runt samfällighetens fastigheter i 

Mölndal/Rävekärr. Det finns även risk för skred. Föreningen förutsätter att en grundlig 

geologisk utredning görs för att säkerställa att fastigheterna inte skadas eller att marken blir 

instabil. 

Även översvämningsrisken för kringliggande områden ses som en risk, inte minst med tanke 

på klimatförändringarna. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:2.  

Trafikverkets kommentar: 

Både vibrationer och översvämningsrisker har utvecklats sedan samrådet och 

lokaliseringsutredningen har uppdaterats. I det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet kommer det att utföras grundliga undersökningar och 

utredningar avseende geotekniska åtgärder för att motverka sättningar. Vidare 

kommer behov av översvämningsskydd samt vibrationsdämpande åtgärder för 

berört område att klargöras. 

 Åbydalens samfällighetsförening 

Föreningen menar i sitt yttrande att trots att bostadsområdet inte längre är direkt berört 

efter rangordningen av korridorerna kvarstår hinder för beviljande av bygglov. Föreningen 

menar också att det medför lägre fastighetsvärden och att det innebär svårigheter att 

planera och agera för framtiden. Föreningen hänvisar till kommunens hemsida och till det 

yttrande som Härryda kommun lämnat och till sitt eget yttrande i samråd våren 2020. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:545. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkten. Det pågår arbete med att uppdatera 

riskintresseanspråket för den nya järnvägen. Läs mer under Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 6.5.4. Det är i arbetet med järnvägsplanerna som det exakta 

markanspråket bestäms, innan dess utgör riksintresset ett större markanspråk för 

att säkra genomförandet av den nya järnvägen. 

Naturskyddsföreningar 

 Borås Naturskyddsförening 

Borås Naturskyddsförening anser att samtliga sträckningsförslag med sträckning helt eller 

delvis norr om väg 27/40 inte bör komma till stånd då de bland annat ger stor påverkan på 

den tysta miljö som finns där. 

Det är positivt att Trafikverket valt bort de alternativ som gått genom moss- och 

myrmarksområden. 
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Sträckningsalternativet Bollebygd Syd tror föreningen är det alternativ som ger minst 

påverkan på natur och djur. Sträckningen bör läggas så nära befintlig väg 27/40 som möjligt 

mellan Bollebygds kommungräns västerut och Viared. Föreningen noterar att vidare 

sträckning mot Borås tyvärr inte planeras att gå i tunnel. Ingreppen i naturen med 

föreslagen sträckning kommer att påverka såväl människor som fauna och flora på ett 

negativt sätt. Sjösystemet med ett stort antal större och mindre sjöar mellan Viared och 

Borås kommer bli kraftigt berörda. Här blir det rörliga friluftslivet väster om Borås tätort 

starkt påverkat.    

Då föreningen främst ser till påverkan av naturen förordas att sträckningen från Viared till 

Borås C går i tunnel med en gemensam station under mark vid Borås C. 

Beträffande B11A Osdal med säckstation vid Borås C, med framtida sträckning av 

huvudbanan på bro över Viskan, kommer troligen detta alternativ tillsammans med befintlig 

bro för väg 27 kraftigt störa fåglarnas sträckning genom Viskadalen. Även befintligt ridhus 

med rasthagar kommer att påverkas negativt. Redan i aktuell etapp kommer säckbana 

påverka närmiljö och ridhus negativt. Övriga stationsalternativ väljer Trafikverket bort av 

olika skäl och Naturskyddsföreningen väljer därför att inte kommentera dessa. 

Förening menar på att samtliga sträckningsförslag resulterar i mer eller mindre stora 

barriäreffekter i naturen. Det är därför viktigt att etablera viltpassager för att minimera 

störningar för djurlivet. Placeringen av dessa bör enligt naturskyddsföreningen göras med 

exempelvis jägare och andra som har kunskap om djurens vandringsleder. Det kan även bli 

aktuellt med nya viltpassager över väg 27/40 beroende på sträckning av Götalandsbanan. 

Beträffande påverkan på enskilda arter, såväl fauna som flora, bör observationer redovisade 

i Artportalen beaktas. Föreningen har inga möjligheter att inventera berört område men 

förutsätter att biologisk expertis anlitas av Trafikverket.  

Föreningen framför sina tankar kring att coronapandemin medfört förändrade resmönster: 

Kan det vara så att framtida långpendling inte återgår till samma mönster som tidigare? Blir 

då denna järnvägssatsning ekonomiskt försvarbar? En elektrifiering av busstrafiken Borås–

Göteborg borde då vara mer lönsam såväl ekonomiskt som miljömässigt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:728. 

Trafikverkets kommentar: 

Alternativ med station i tunnel under Borås C har ingått i utredningen, men valts 

bort.  

Observationer redovisade i Artportalen har ingått i underlaget för bedömning av 

påverkan på skyddade arter och konsekvenser för naturmiljö. I det fortsatta 

arbetet i järnvägsplaneskedet kommer fördjupade naturvärdesinventeringar att 

göras av experter anlitade av Trafikverket. Även andra fördjupade utredningar 

kommer att genomföras, till exempel avseende barriäreffekter för vilt, inom den 

korridor som blir beslutad i tillåtlighetsprövningen.  

Avseende pandemins påverkan på resande se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.9.12. 
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 Mölndals Naturskyddsförening  

Mölndals Naturskyddsförening förordar alternativ 1. Tunneln bör förlängas så att konflikter 

med artskyddsförordningen undviks i Yxsjöområdet.  

Naturskyddsföreningen menar att även om järnvägen i det långa tidsperspektivet kan 

betraktas som ett hållbart transportmedel så är tiden för dess anläggning problematisk. 

Bygget kommer att vålla stora utsläpp av växthusgaser i ett skede då nettoutflödet måste 

minska drastiskt om katastrofala klimatförändringar ska kunna undvikas. Positiva effekter 

av framtida minskande CO2-emissioner genom olika substitutionseffekter kommer för sent 

för att kunna bidra till uppfyllande av Parisavtalet. Det faktum att järnvägsdragningen från 

klimatperspektiv inte är klimatmässigt gynnsam gör den ännu svårare att försvara om den 

dessutom vållar skada på biodiversiteten. 

Naturskyddsföreningen menar att alla åtgärder oavsett kostnad måste vidtas för att undvika 

intrång och skada på såväl befintliga som potentiella naturvärden utmed järnvägen, oavsett 

var den lokaliseras.  

Naturskyddsföreningen menar att placering av evakuerings-, anläggnings- och 

underhållsvägar bör tydliggöras och undrar vidare var ventilationstrummor för tunnlarna 

kommer att placeras och vilken påverkan de får på naturen. Den undrar också om massorna 

från tunnelbygge med mera kommer att återanvändas på banvallen och i det fall det blir lera 

över var den kommer att placeras. 

Av handlingarna framgår att omfattande stabiliseringsåtgärder erfordras för att säkra 

banvallen på den djupa leran i Mölndalsåns dalgång och att ån även kommer att beröras. 

Föreningen påminner om att dalgången utgör åns naturliga svämplan och att man därför 

bör förvänta översvämningsproblem vid framtida höga flöden och inte förlita sig på de 

tekniska åtgärder Mölndals stad vidtagit för att motverka problematiken. Föreningen menar 

också att hårdgjorda ytor vid anläggning av uppställningsspår i Sandbäck ökar 

direktavrinningen från Kålleredsbäcken till Mölndalsån vars avrinningskapacitet är 

begränsad. Vidare undrar föreningen om det blir buller vid sjöarna som kan störa djurlivet, 

exempelvis om tunneln går under Rävekärrs Långevatten. 

Naturskyddsföreningen framför att Mölndalsån ingår i Mölndal stads grönstrukturprogram 

och dalgångens potential som grön/blå korridor bör ingå i bedömningarna kring hur 

stationsområdet utformas.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:521. 

Trafikverkets kommentar: 

Allt byggande av infrastruktur ger CO2-utsläpp, mycket på grund av den betong 

och det stål som används vid byggandet men många andra faktorer spelar också in 

för den totala klimatpåverkan. Byggandet kommer även ge positiva effekter genom 

överflyttning från trafikslag som är mer energikrävande och som har större 

klimatpåverkan än järnvägstrafiken. I PM Klimat har projektets olika 

klimataspekter samlats och beskrivits.  

259



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 254 (298) 

Att bygga anläggningen är den största negativt klimatpåverkande posten och 

därför arbetar Trafikverket med det nationella målet att infrastruktur ska vara 

klimatneutral senast år 2045. Utsläppen ska reduceras successivt fram till dess. 

För de anläggningsdelar som tas i drift år 2035 ska projektet Göteborg–Borås ha 

reducerat sina utsläpp med minst 80 procent (jämfört med 2015). Även om det är i 

tidigt skede av planeringen så börjar arbetet redan nu i lokaliseringsutredningen 

för att kunna nå dessa mål. Den klimatkalkyl som görs inom projektet visar 

utsläppen i 2015 års nivå och utifrån den ska en minst 80-procentig reduktion ha 

gjorts när anläggningen är klar (för delar som tas i drift 2030 gäller minst 50-

procentig reduktion).  

Trafikverket uppfattar att föreningen upplever det svårt att godta den stora 

negativa konsekvens för naturmiljö som alternativ Mölnlycke och alternativ 

Tulebo innebär när det samtidigt riskerar att bli stor klimatpåverkan under 

byggtiden. I den samlade bedömningen i lokaliseringsutredningen har alternativ 

Mölnlycke sammantaget värderats att vara det bästa alternativet. 

Lokaliseringsutredningen kommer att kompletteras med en lista över 

skyddsåtgärder som Trafikverket åtar sig att utföra för att begränsa påverkan på 

bland annat naturmiljö.  

Fördjupade utredningar avseende översvämning och skyfall i Mölndalsåns dalgång 

har gjorts inför det fortsatta arbetet med järnvägsplaneskedet. Viss information 

om översvämning och skyfall framgår i kapitel 9 i MKB under rubriken 

Översvämning.  

Gällande de byggnadstekniska frågor som naturskyddsföreningen framför 

hanteras dessa i järnvägsplaneskedet. Fördjupade inventeringar såsom 

bottenfaunainventering, har under hösten 2021 utförts i Mölndalsån vid Forsåker, 

för ökad kunskap om vad ingrepp här kan ge för reell påverkan på 

miljökvalitetsnorm för vatten. I det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet 

kommer en fördjupad naturvärdesinventering att genomföras enligt standard, då 

ingår även vattendrag i inventeringen. En sådan inventering kan vara ett underlag 

till gestaltningen av stationsområdet. Avseende miljökvalitetsnorm för vatten se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.5. 

 Naturskyddsföreningen i Härryda  

Naturskyddsföreningen avvisar helt korridor Tulebo som går söder om Yxsjön och genom 

Benareby och söder om Finnsjön. Korridoren är i mycket stor konflikt med natur-, frilufts- 

och kulturvärden samt social miljö. Det mycket värdefulla Yxsjöområdet med unika 

naturvärden kommer att påverkas starkt. Ett stort antal skyddade arter påverkas mycket 

negativt. 

Naturskyddsföreningen avvisar även korridor Mölnlycke norr om Yxsjön enligt nuvarande 

utformning då denna är i konflikt med mycket höga natur- och friluftsvärden. Föreningen 

förordar enligt Trafikverkets tidigare förslag att bygga en tunnel under Yxsjöområdet och 

fram till Björröd. Tyvärr har detta förslag tagits bort (som en besparing). Nuvarande 

dragning går endast i markplan. En dragning i markplan ger dock mycket stor påverkan och 

kan endast accepteras om man går i Yxsjöområdets nordligaste del, norr om nuvarande 
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korridoralternativ. Järnvägen måste här dras i en något vidare böj än vad nuvarande 

korridoralternativ tillåter. 

Naturskyddsföreningen anser att det fortsatt finns omfattande brister i det underlag som 

Trafikverket tagit fram. Detta trots att en särskild naturvärdesinventering har utförts och 

presenteras i underlaget. De stora bristerna gäller uppgifter kring naturvärden och särskilt 

uppgifter för skyddsvärda arter där underlaget är mycket bristfälligt. Något som gör att även 

bedömningarna av påverkan och miljökonsekvenserna blir bristfälliga. Den MKB som tagits 

fram lider starkt av dessa brister. Bristerna är så omfattande att naturskyddsföreningen gör 

bedömningen att utredningsarbetet måste stannas upp och processen bör ta ett steg tillbaka 

så att kompletteringar kan göras av naturvårdsunderlaget, så att detta kommer in rätt i 

processen. Särskilt viktigt är det att det görs ett omtag av uppgiftsunderlaget och 

bedömningarna av skyddade arter då denna fråga utgör en av de viktigaste vid prioritering 

och val av korridorer. I MKB:n hanteras frågan om skyddade arter mycket summariskt och 

det nämns endast förekomst av fjorton skyddade arter inom hela utredningssträckan på 

tjugo mil. Detta kan jämföras med Yxsjöområdet där två korridorer passerar med en sträcka 

av cirka 2 mil. Bara inom detta område är över sjuttio skyddade arter kända. Endast ett fåtal 

finns noterade i Trafikverkets naturvärdesinventering. Det är orimligt att så få skyddade 

arter som Trafikverket nämner berörs. Här borde varningsklockor ha ringt hos utredarna 

och ansvariga på Trafikverket om att underlaget är mycket bristfälligt. 

Särskilt bristfälligt är underlaget för skyddade arter för korridor Tulebo. Här finns kända 

uppgifter kring skyddade arter som exempelvis åkergroda, bred paljettdykare, fladdermöss 

och flertalet arter av fågel. Varför Trafikverket i sina inventeringar inte lyckats identifiera 

dessa förekomster och varför man inte redovisat de uppgifter som finns kända kring 

förekomsterna är svårt att förstå. Bristerna drabbar dock utredningen. 

För korridor Mölnlycke norr om Yxsjön är naturvårdsunderlaget något bättre än söder om 

Yxsjön. Detta beroende på att Trafikverket här under 2015–2018 gjort en fördjupad 

inventering och dokumentation i samband med arbetet med en tidigare järnvägsplan i 

området. Naturskyddsföreningen deltog i samband med detta i ett flertal samråd med 

Trafikverket och lämnade uppgifter kring arter och naturvärden. Naturskyddsföreningen 

kan dock se att en stor del av dessa uppgifter inte har redovisats i nuvarande 

samrådsunderlag.  

Söder om Landvetter och öster om Mölnlycke ligger Yxsjöområdet, ett större och värdefullt 

naturområde. Naturskyddsföreningen menar att Yxsjöområdet helt har förbisetts i 

Trafikverkets utredning som sammanhållande område med mycket höga naturvärden trots 

att två av utredningens huvudalternativ går genom området. Att området med dess 

naturvärden inte redovisas i utredningen är mycket allvarligt och en stor brist. Föreningen 

har redogjort för de inventeringar som gjorts i Yxsjöområdet och för områdets kvaliteter. 

En dragning på i markplan med nuvarande korridoralternativ skulle komma att ge mycket 

stora konsekvenser för naturvärden, skyddade arter, ekosystemtjänster, gröna länkar, 

landskapsekologi, friluftsliv och kulturmiljövärden. Därtill kommer stor social påverkan. 

Föreningen menar att den har gjort egna analyser som visar på omfattande konflikter 

mellan de två föreslagna korridorerna och de fem arter som analyserats. Enligt föreningen 
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är det tydligt att Trafikverket behöver göra ett omtag i utredningen och göra en omprövning 

av miljökonsekvenserna. 

Naturskyddsföreningen anser att det finns omfattande brister i naturvärdesinventeringen. 

Dessa kan sammanfattas i att det saknas redovisning av viktiga naturvärden, många viktiga 

artuppgifter för skyddade/rödlistade/ovanliga arter saknas, naturvärden har felaktigt 

klassats för lågt. Vidare anser naturskyddsföreningen att fältinventeringarna är bristfälliga, 

att gamla inventeringar utan artuppgifter har använts och att stor del av området inte har 

besökts i fält, många kända och aktuella inventeringar har ej beaktats, skyddade/rödlistade 

arter har inte inventerats samt att inga underökningar har gjorts av artförekomster i 

vattenmiljöerna. 

Naturskyddsföreningen har funnit att inventeringen av sträckan för korridor Tulebo inom 

Yxsjöområdet har mycket stora brister. Som exempel på bristerna kan tjäder lyftas fram och 

belysas. Tjäder förekommer över en stor del av Yxsjöområdet med en stor population. 

Tjäder har inventerats i Yxsjöområdet av naturskyddsföreningen och Göteborgs 

Ornitologiska förening i över tio år. Förekomsten har även dokumenterats i ett flertal andra 

naturvärdesinventeringar. Populationen utgör en av de största i sydvästra Sverige med 

förekomst av minst tio tuppar. I Trafikverkets naturvärdesinventering nämns dock inte 

denna stora förekomst av tjäder. 

Naturskyddsföreningen anser att underlagsmaterialet har så stora brister att de inte kan 

utgöra en tillräcklig grund för att utredningen ska kunna anses som laglig ur en 

miljöskyddssynvinkel. Miljöbalken och EU-rätten ställer höga krav på att relevant och 

tillräckligt underlag tas fram för att man ska kunna beskriva natur- och miljövärden och för 

att man ska kunna göra riktiga miljöbedömningar. Det går inte att göra en bedömning av 

projektets samlade miljöpåverkan med detta mycket bristfälliga underlag. MKB:n kan inte 

anses leva upp till lagkraven. 

Naturskyddsföreningen tror inte att bristerna är begränsade till Yxsjöområdet, vilket särskilt 

granskats. Naturskyddsföreningens bedömning är att bristerna i utredningsmaterialet är 

generella och gäller för hela projektet, eftersom samma metodik och arbetssätt använts på 

alla sträckor. 

Naturskyddsföreningen vill när det gäller hanteringen av skyddade arter särskilt hänvisa till 

en ny dom i EU-domstolen C:2021:166 (de förenade målen C-473/19 och C-474/19), vilken 

visar att den svenska praxis som tillämpats för skyddade arter har varit bristfälliga. EU-

domen skärper kraven på verksamhetsutövare och myndigheter som Trafikverket. I skenet 

av EU-domstolens dom blir Trafikverkets underlag och arbete med artskyddsfrågor än mer 

aktuellt att revidera. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2019/1823:1548. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket noterar synpunkterna. För urvalsprocessen se Trafikverkets 

kommentar under avsnitt 6.5.4 samt kapitel 2 i lokaliseringsutredningen. 

Inför samråd 3 utökades korridoren något i Yxsjöområdets nordligaste del. 

Bedömningen är att en mer omfattande utökning norrut än vad som gjorts skulle 
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få omfattande järnvägstekniska följder på andra geografiska platser. Som följd av 

den utökade korridoren har en kompletterande naturvärdesinventering gjorts för 

det utökade området. Det har även gjorts en tjäderinventering under våren 2021.  

Den naturvärdesinventering som gjorts i lokaliseringsskedet har haft nivå översikt. 

När det gäller kvalitet och eventuella osäkerheter i underlag och bedömningar i 

naturvärdesinventering hänvisas till Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.4. 

Trafikverket har efter samråd 3 utökat bedömningarna av skyddade arter för att 

kunna ställa de olika alternativen mot varandra. Detta har resulterat i att korridor 

Mölnlycke bedöms ge en stor negativ konsekvens för naturmiljö men är 

fortfarande bättre än korridor Tulebo. Trafikverket delar föreningens uppfattning 

att skyddade arter är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid val av korridor och 

skyddade arter har därför belysts ur ett alternativskiljande perspektiv i kapitel 10 

MKB och i miljöbedömningsdelen i lokaliseringsutredningen. MKB har också 

kompletterats med en artlista för att det ska bli tydligare att underlaget är mer 

omfattande än vad som återges i MKB.  

Det underlag som togs fram i arbetet med järnvägsplanen för Mölnlycke–

Bollebygd 2015–2018 var för ett mer detaljerat skede och motsvarande djup på 

underlag är inte anpassat för en lokaliseringsutredning.  

Yxsjöområdet är omnämnt på ett flertal ställen i MKB. Efter fördjupning avseende 

tjäder har Trafikverket ändrat sin bedömning för Mölnlyckekorridoren till stor 

negativ konsekvens för naturmiljö.  

Det stämmer att samma metodik och arbetssätt har använts för 

naturvärdesinventering för alla delsträckor. Osäkerheter kring underlaget är 

beskrivet i uppdaterad MKB. 

Trafikverket har tagit del av EU-domstolens dom från 4 mars 2021 och underlaget 

avseende skyddade arter har reviderats till följd av domen.  

Fågelföreningar 

 Göteborgs ornitologiska förening (GOF)  

GOF ser mycket positivt på att Trafikverket breddat korridoren genom det känsliga och 

sammanhängande naturområdet Yxsjöskogarna. 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 bedömningen att 

järnvägen inte behöver komma i konflikt, mer än endast marginellt med område med högsta 

naturvärde och arter med hög skyddsstatus. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:542. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkten. Det är i det kommande järnvägsplaneskedet som 

det exakta markanspråket för järnvägen bestäms inom den korridor som blir 

beslutad i tillåtlighetsprövningen. 
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Fiskevårdsförbund 

 Nordsjöns FVO (NFVO) 

NFVO konstaterar att båda de föreslagna korridorerna innebär ett mycket stort intrång i de 

känsliga områdena söder och öster om Mölnlycke. De naturliga förutsättningarna i de idag 

opåverkade skogsområdena kommer att förändras påtagligt. Skärningar och bankar 

kommer att påverka hydrologin i området och därmed förutsättningarna för de akvatiska 

ekosystemet i sjöarna. 

NFVO yrkar på att, om järnvägen över huvud taget ska anläggas så ska den gå i tunnel så 

långt som möjligt. Av de två kvarvarande alternativen blir då alternativ Mölnlycke minst 

negativt. Föreningen ser gärna att tunneln i detta alternativ förlängs ytterligare för att skona 

miljö och människor ännu mera.  

NFVO anser angående att järnvägsanläggningen i korridor Tulebo föreslås passera rakt över 

den mellersta delen av Gravsjön i en lång bro har en negativ påverkan på biotopen och dess 

fiskeliv och på möjligheten till spinnfiske.  

Bäcken mellan Gravsjön och Yxsjön föreslås korsas av en järnvägsbank. I bäcken finns en 

population av bäcköring och därmed en lämplig biotop för flodpärlmussla. Även havsöring 

och lax skulle kunna leka i denna biotop. Om havsöring och lax kan ta sig upp från Nordån, 

så kan bäcken användas som lekplats och som vandringsled upp till bäcken mellan Yxsjön 

och Survesjön, förutsatt att vandringshinder undanröjs. Att åstadkomma sådana lekplatser 

är av riksintresse. Mot denna bakgrund är en järnvägsbank inte bara negativ för den 

framtida utvecklingen av biotopen utan även för den nuvarande. 

Även delar av Skärsjön och Survesjön berörs av förslaget. På kartan som beskriver förslaget 

har Långtjärn, som ligger precis mellan sjöarna, utelämnats och järnvägsbanken kommer att 

direkt korsa tjärnen – ett mycket negativt förslag. I byggskedet tillkommer markanspråk för 

etableringsytor, upplag med mera och risken för miljöfarliga utsläpp till vattendragen är 

påtaglig. Generellt kommer skärning innebära stor negativ effekt på de vattendrag och 

våtmarker som anläggningen passerar. I vissa fall blir den negativa effekten även stor på 

nedströms liggande sjöar, vattendrag och våtmarker. 

Markanspråk och fysiska intrång av järnväg som går i skärning eller på bank innebär en i 

många fall permanent förlust av habitat samt en fragmentering av livsmiljöer. Alternativ 

Tulebo medför påfallande många negativa konsekvenser för det ekologiska systemet inom 

fiskevårdsområdet. NFVO avstyrker därför detta alternativ. 

NFVO efterlyser ett ställningstagande om hur Trafikverket ska bidra till att 

miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag i berörda områden ska uppnås om 

järnvägsplanerna genomförs. I genomgången av Trafikverkets samrådsunderlag har NFVO 

inte kunnat finna någon hänvisning till NAP. NFVO:s bedömning är att Trafikverkets 

föreslagna korridor Tulebo, gör det omöjligt att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk 

status för vattendrag och sjöar. 

Det finns idag en viktig population av den rödlistade arten ål i de olika sjöarna. Ålen 

använder bland annat det jordmagnetiska fältet för att orientera sig och ta sig till 
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Sargassohavet för fortplantning. Kablar nedsänkta i sjöar och vattendrag kan påverka 

ålarnas vandringsvägar och ställa till problem. Problemen är störst i lågspänningskablar 

med hög strömstyrka. Denna typ av negativ inverkan kan undvikas genom användandet av 

speciella skärmade kablar. NFVO utgår från att kablar nedsänkta i vattendragen undviks i så 

stor utsträckning som möjligt. Om det inte kan undvikas måste skärmade kablar användas. 

Trots långtgående åtgärder finns stor risk att bestående skador för ålen uppkommer. Något 

som då skulle strida mot artskyddsdirektivet. 

Yngelplatser för öring är främst bäckar och åar med grusbottnar. Nordån mellan Gravsjön 

och Lindomeån har av tidigare Fiskeriverket utpekats som nationellt värdefullt vattendrag 

för reproduktion av lax och havsöring. I Nordån finns en relativt hög förekomst av dessa 

arter. Andra sådana lämpliga bäckar är bäcken mellan Gravsjön och Yxsjön, bäcken mellan 

Yxsjön och Survesjön, bäcken mellan Östersjön och Nordsjön samt bäcken mellan Buasjön, 

Skärsjön och Östersjön.  

Havsöring och lax kan inte ta sig upp till Gravsjön på grund av kraftverket i Djupedala vid 

Gravsjöns utlopp i Nordån. I NFVO:s verksamhet har pågått och pågår alltjämt ett 

långsiktigt prioriterat arbete med att undanröja hinder i fiskens vandringsleder. Bland annat 

har förutsättningarna för en laxtrappa vid kraftverket analyserats. 

Om havsöring och lax kunde ta sig förbi kraftverket som planerat, så skulle de komma upp 

till bäcken mellan Gravsjön och Yxsjön. Planläggning av undanröjande av vandringshinder 

pågår i samarbete med länsstyrelsen. Populationer av bäcköring finns redan i bäcken mellan 

Gravsjön och Yxsjön samt i bäckarna mellan Buasjön, Skärsjön och Östersjön. 

Flodpärlmusslan är en filtrerande mollusk som tidigare konstaterats i bäcken mellan 

mellersta Gravsjön och Yxsjön. Musslans fortplantning är beroende av öring, eftersom 

musslans larv parasiterar på öringens gälar. Bäcköringen försvann från flera bäckar inom 

fiskevårdsområdet i samband med försurningen, mot slutet av 1900-talet. Efter att 

kalkningsprogrammet påbörjats gjordes bland annat ett lyft av bäcköring från Nordån i 

NFVO:s regi, efter tillstånd av länsstyrelsen, till bäcken från Gravsjön till Yxsjön. Någon 

inventering av musslans förekomst i vattendraget har ännu inte gjorts efter isättningen av 

bäcköringen. Bäcken är lämplig som biotop för flodpärlmusslan, då en population av 

bäcköring numera existerar där. 

De olika fiskarterna utgör ett betydande inslag i det ekologiska systemet, som finns i den 

orörda naturen, i vilket sjöarna ingår. I området finns flera sällsynta och rödlistade 

fågelarter som är beroende av tillgången på bytesfisk i sjöarna. En lista av över dessa arter 

har kommit in. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:362. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. För urvalsprocessen se Trafikverkets 

kommentar under avsnitt 6.5.4 samt kapitel 2 i lokaliseringsutredningen. 

Utformningen av valt alternativ fördjupas i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplanearbetet. Det bedöms finnas möjlighet att utforma passagen av 

bäcken till Gravsjön i ett högre profilläge som gör att morfologiska 
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kvalitetsfaktorer inte påverkas i sådan grad att försämring riskeras. Även för 

Gravsjön beror konsekvensen för biotopen på utformning. Trafikverket delar inte 

föreningens bedömning att förslaget skulle göra att det blir omöjligt att uppnå 

miljökvalitetsnorm God ekologisk status för de vattendrag och sjöar som beskrivs i 

yttrandet. 

Vattenkraft och fiskvägar är beskrivna översiktligt under förutsättningar i avsnitt 

5.4 Naturresurser i MKB. Däremot har inte den nationella planen för omställning 

av svensk vattenkraft varit en parameter vid bedömningen av miljökonsekvenser i 

detta skede av utredningen.  

Alla platsnamn är inte med på kartan. Kortare broar kan förekomma på sträckor 

som är markerade med huvudsaklig anläggningstyp i markplan. Exakt utformning 

utreds i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. Generella hydrologiska effekter 

är beskrivna i kapitel 9 i MKB. Trafikverket åtar sig i lokaliseringsutredningen 

vissa skyddsåtgärder och miljöanpassningar. Bland dessa finns åtgärder för att 

klara miljökvalitetsnormen i Mölndalsån och Kålleredsbäcken då Trafikverket där 

sett att det annars riskeras att inte klara miljökvalitetsnormen.  

I det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet kommer fördjupade 

naturinventeringar att göras inom den korridor som blir beslutad i 

tillåtlighetsprövningen. Om det framkommer att till exempel ål kräver 

skyddsåtgärder kan det inarbetas i järnvägsplanen.  

Vattenvårdsförbund 

 Mölndalsåns vattenråd  

Mölndals vattenråd menar att det fortsatt finns stora brister avseende underlagsmaterial 

kring natur- och miljövärden. På sträckan väster om Landvetter flygplats anser rådet att 

järnvägsanläggningen bör förläggas i tunnel i större utsträckning än vad förslaget anger. 

Mölndals vattenråd påpekar att Mölndals stads grönstrukturprogram bör finnas med bland 

underlagen för de bedömningar som görs. Vidare menar rådet att MKB:n ger en bra och 

överskådlig redogörelse av konsekvenser och risker men det ser fram emot utförligare 

beskrivningar av vilka områden och arter som kommer att beröras samt skydds- och 

kompensationsåtgärder. 

Rådasjön ingår i Mölndalsåns vattensystem och är en regionalt viktig dricksvattentäkt. I det 

fortsatta arbetet är det viktigt att hänsyn tas till påverkan på hydrologiska processer och att 

hantering av förorenade områden och att det vid masshantering (exempelvis PFAS) inte 

uppstår framtida hot för vattensystemet. Vattenrådet förutsätter att Trafikverket samverkar 

internt och med andra parter för att säkerställa god vattenkvalitet. Mölndals vattenråd 

hänvisar till tidigare lämnade synpunkter (samråd hösten 2020) och uppger också att det 

även fortsättningsvis önskar vara remissinstans.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:572. 
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Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Avseende natur och miljövärden se 

Trafikverkets kommentar under avsnitt 6.9.24.  

Gällande de byggnadstekniska frågor som Mölndals vattenråd framför hanteras 

dessa i nästa skede.  

6.10. Övriga 

Övrig länsstyrelse, region och kommun 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län avstår från att yttra sig i denna samrådsomgång.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:555. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkten. 

 Region Halland  

Det är av mycket stor betydelse för Halland att det blir ett stationsläge i Mölndal. För 

tågresenärer från norra och mellersta Halland är detta den snabbaste vägen till Landvetter 

och vidare mot Stockholm. Region Halland ser därför positivt på val av korridor utifrån 

Trafikverkets förslag till lokalisering av den nya järnvägen. 

Region Halland instämmer i förslaget om en station under Landvetter flygplats. Söder om 

Borås är det viktigt att med en station i Osdal på sikt få en bra koppling till Viskadalsbanan, 

vilket gynnar resandet på Viskadalsbanan. 

Då Västkustbanan har begränsad kapacitet ser regionen det som mycket viktigt att påbörja 

utbyggnaden av den nya järnvägen från väster, vilket förbättrar kapaciteteten med fler spår 

mellan Almedal och Mölndal. Regionen förutsätter att det även under projektets byggtid går 

att trafikera Västkustbanan. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:643. 

Trafikverkets kommentar: 

En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 

anläggs vid denna bana. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt 

sträckningen öster om Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. 

 Region Jönköpings län 

Gällande val av korridor har Region Jönköpings län inga synpunkter förutom att det är 

viktigt att banan framtidssäkras och möjliggör en framtida teknisk utveckling. Det är därför 

viktigt att banans geometri medger en möjlig högre hastighet så att restiderna i framtiden 
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kan kortas ytterligare vilket kan göra trafiken än mer attraktiv för till exempel 

arbetspendling. 

Regionen ser positivt på föreslagna stationslägen för stationerna i Göteborg, Mölndal och 

Landvetters flygplats. De följer helt ambitionen att skapa ett system med bra bytespunkter 

till andra järnvägar och tågsystem samt intermodalt resande.  

Regionen vill påpeka vikten av goda resmöjligheter i relationen Borås–Jönköping. Regionen 

är oroad över att resandet i denna relation inte har beaktats tillräckligt mycket vid val av 

stationsläge i Borås. En lokalisering vid Osdal (B11A) med nödvändig omstigning till 

regionaltåg för att nå in till Borås C förlänger restiden med mer än 10 minuter. En lösning 

som möjliggör resande hela vägen till de centrala delarna av staden utan tidskrävande 

omstigningar är av största vikt för att uppnå största möjliga nytta och utvecklingseffekt. 

Samtidigt är regionen medveten om att det externa stationsläget vid Osdal (B11A) är ett bra 

alternativ för fjärrtrafik med de snabbaste tågen, exempelvis för direktresor mellan 

Jönköping och Göteborg. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:163. 

Trafikverkets kommentar: 

Vid all projektering strävar Trafikverket mot en god spårgeometri för att uppnå en 

resandekomfort och möjlighet till framtida hastighetshöjningar. På sträckan 

Göteborg–Borås bedöms effekterna av en högre standard än 250 km/h bli 

begränsade. Trafikverket har genom ett så kallat Positionspapper givit 

inriktningen att både Ostlänken och Göteborg–Borås ska dimensioneras för 250 

km/h. Även om högre hastighet skulle kunna vara möjligt ur ett spårgeometriskt 

perspektiv så dimensioneras tunnlar, säkerhetskoncept, omgivningspåverkan med 

mera utifrån 250 km/h för sträckan. Den tekniska utvecklingen av till exempel 

fordon skulle kunna innebära att delar av banan i framtiden kan komma att 

trafikeras med högre hastigheter utan att anläggningen påverkas.  

I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering 

av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal 

(M1) och i tunnel under Landvetter flygplats (L1), korridor Bollebygd Syd samt 

Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. För mer information om station 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.7.4.  

 Ulricehamns kommun 

Ulricehamns kommun menar att innan lokaliseringsutredningen färdigställs måste den 

kompletteras för att visa hur trafiken ska kunna fortsätta österut från det centrala 

stationsläget i Borås, för vidare anslutning mot Ulricehamn och Jönköping, på ett sätt som 

gynnar regional utveckling, regionförstoring och gemensam arbetsmarknad. I alternativet 

(Osdal/Borås C) tvingas resenärer österut med startpunkt i Borås till ett extra byte i Osdal 
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samt sämre möjlighet att ansluta till lokal och regional kollektivtrafik. Att låta den regionala 

trafiken österifrån endast angöra ett externt stationsläge (Osdal) är ingen långsiktig lösning 

som begränsar regionförstoring. Kan utredningen inte visa hur den regionala trafiken ska 

fortsatta österut från det centrala stationsläget ska alternativet väljas bort. 

Avståndet mellan de båda stationerna blir cirka 3 km där det kommer saknas spårbunden 

förbindelse. Detta kommer ställa krav på den lokala och regionala kollektivtrafiken att 

trafikera båda stationslägena med sämre utbud, längre restid och högre kostnad som följd. 

När människor som reser till Borås från olika startpunkter hamnar vid olika stationslägen 

skapas onödiga hinder för människor att träffas. Med det externa stationsläget uppstår 

också behov av onödiga byten vilket försvårar resan från exempelvis södra Sverige och 

kontinenten till Borås. 

Endast med centrala stationslägen uppnås maximal nytta för den nya järnvägen. Ett centralt 

stationsläge är nödvändigt av restidsskäl för resor mellan Göteborg och Borås men även för 

resor på kommande etapp mellan Borås och Ulricehamn samt mellan Borås och Jönköping. 

En station i Ulricehamn ger positiv nytta för den nya stambanan med cirka 1 miljon fler 

resande och bidrar till att utvidga den starka västsvenska arbetsmarknadsregionen. En 

station med omkörningsmöjlighet i Ulricehamn bidrar till att öka den nya järnvägens totala 

kapacitet och minska dess sårbarhet vid förseningar, olyckor och banunderhåll. Att redan nu 

planera för en utgång från Borås stations läge i en korridor i anslutning till väg 40 innebar 

även för nästa etapp att järnvägens barriäreffekter minimeras och intrång i värdefulla och 

tidigare oexploaterade områden söder och väster om Åsundensjöarna undviks. Bryter man 

ner Trafikverkets förberedande studie öster om Borås på linjenivå framkommer 

kostnadseffektiva alternativ i den nordliga korridoren längs med väg 40. Detta alternativ ger 

den kortaste restiden och det största nettotillskottet av resande för ny stambana som helhet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:641. 

Trafikverkets kommentar: 

I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering 

av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal 

(M1) och i tunnel under Landvetter flygplats (L1), korridor Bollebygd Syd samt 

Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2. Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. För mer information om station 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.7.4.   

Politiska partier 

 Miljöpartiet de gröna i Härryda  

Miljöpartiet är positivt till föreslagna stationsorter om de inte innebär en stor påverkan på 

kultur- och naturmiljö. Miljöpartiet undrar varför sjöar som Skärsjön, Skällsjön, Ristjärn 

inte är nämnda som naturvärden. Miljön kring Benareby och Tulebo är nämnda som Sjö- 
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och Mosselandskap men partiet undrar varför det inte finns hänvisningar om värdefull 

kulturmiljö eller naturmiljöer i området. 

Miljöpartiet framför att vid järnvägsdragningen efter Mölnlycke är det mycket viktigt att den 

går långt norrut och längre sträcka i tunnel så att Yxsjöns naturreservat kan bevaras. 

Tunnelmynningen bör flyttas längre österut. Partiet frågar även varför korridorerna Raka 

vägen och Mölnlycke inte går i tunnel hela vägen fram till Landvetter Flygplats. 

Miljöpartiet undrar varför ingen koldioxidbudget tagits fram och varför inte 

investeringskostnaden räknas fram. 

Under förutsättningen för kommunal planering utgår Trafikverket fortfarande från Härryda 

kommuns ÖP 2012/2018. En ny ÖP är under framtagande och en fördjupad översiktsplan 

för området Landvetter Södra har varit på samråd. Partiet undrar hur Trafikverket förhåller 

sig till dessa eventuella förändringar av området. 

Miljöpartiet önskar att byggprocessen förtydligas under anläggningsresurser, då 

utredningen beskriver att alternativ Mölnlycke kommer ge upphov till stora mängder 

massor. På vilken plats ska dessa tas om hand? 

Miljöpartiet saknar en beskrivning av biltrafiken, räddningstunnlar, ventilationsschakt och 

bullerkartor under och efter byggtiden och även de sociala aspekterna av att det ska ligga en 

stad över spårområdet. Partiet lyfter också att det känner en oro över hur den nya 

stadsdelen Landvetter Södra kommer att påverkas. 

Miljöpartiet undrar hur projektmålen har bedömts och påpekar att den sammanvägda 

miljöbedömningen är svårläst. Det undrar även hur viktningen av restid kontra naturvärden 

tagits fram.  

Miljöpartiet undrar vad som i miljöbedömning menas med "Vattenförekomsterna 

Mölndalsån och Kålleredsbäcken är känsliga för ytterligare ingrepp då ytterligare 

försämring inte är tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnorm för vatten. Påverkan kan 

därför kräva avsteg från icke-försämringskravet."  

Miljöpartiet undrar vem som granskar MKB:n. 

Miljöpartiet frågar om det fall det kommer in förslag på alternativa korridorer eller 

stationsorter från samråd 3, kommer Trafikverket då att utreda dessa förslag? I samråd 2 

skickades följande in: I flertal av järnvägskorridorerna innebär det mycket stor påverkan på 

värdefull natur som: Finnsjöns dricksvattenstäckt, sjöar (Yxsjön, Skärskön, Rammsjön, 

Skällsjön, Ristjärn med flera), Storåns dalgång, jordbruksmark, skogar med höga 

naturvärden med mera. 

Miljöpartiet anser att MKB:n inte beskriver de höga naturvärden som finns i många av de 

föreslagna korridorerna. Det finns mycket känslig natur som är skyddsvärd i området, till 

exempel Benareby, Finnsjöns friluftsområde och Yxsjön. Området mellan nuvarande 

Landvetter och Yxsjön har mycket värdefull natur. Partiet listar flera naturinventeringar 

som gjorts i området men som det inte hänvisas till MKB:n, och undrar varför inte alla 
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genomförda naturinventeringar och artskyddsinventeringar finns redovisade i 

samrådshandlingarna. 

Miljöpartiet efterfrågar hur Trafikverket säkerställer att järnvägskorridorer söder om 

nuvarande Landvetter (mellan Långenäs och Landvetter flygplats) inte påverkar höga 

naturvärden och rödlistade arter. 

Vidare frågar Miljöpartiet hur EU:s beslut om artskyddsförordningen kommer att påverka 

det fortsatta arbetet. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:515 och 568. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Avseende frågor kring naturmiljöer i Härryda 

kommun se Trafikverkets kommentar under avsnitt 6.9.25.  

Anläggningstyp och tunnellängder är framtagna utifrån topografiska förhållanden, 

kostnader och avvägningar mellan alla tre hållbarhetsperspektiv. 

Anläggningstyper kommer hanteras vidare i det fortsatta järnvägsplaneskedet. 

I lokaliseringsutredningen redovisas en jämförande beräkning av klimatutsläpp 

(koldioxid) under bygg- respektive driftskedet för respektive alternativ. Även 

investeringskostnader har beräknats och redovisas för samtliga kvarvarande 

alternativ. Se vidare om koldioxidutsläpp i Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.9.24.  

Trafikverket kan bara förhålla sig till antagna planer men är insatta i pågående 

planarbeten och har kontinuerlig dialog med berörda kommuner. 

Frågor rörande byggtiden hanteras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

För redovisning av järnvägens bullerpåverkan i boendemiljöer i driftskedet 

hänvisas till PM Buller. I MKB finns bullerspridningskartor för områden av 

riksintresse för naturvård respektive friluftsliv samt för vissa skyddade 

naturområden.  

En utvärdering mot projektmålen ingår som en bedömningsgrund i 

lokaliseringsutredningen och i metodbeskrivningen i kapitel 2 framgår vilka 

parametrar som ingår i de olika delarna i hållbarhetsbedömningen. 

För resonemang kring bedömning av vattenförekomsterna i Mölndalsån och 

Kålleredsbäcken se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.4. Nu efter samråd våren 

2021 uppdaterar Trafikverket MKB:n utifrån samrådssynpunkter. När MKB är 

färdigställd skickar Trafikverket MKB:n till länsstyrelsen för godkännande.  

Skyddsklassade arter är redovisade i separat underlag och är inte publikt. 

Artskyddshandläggare på länsstyrelsen har fått ta del av skyddsklassat material. 
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Det har under samrådet våren 2021 inte kommit in några förslag på korridorer 

som föranleder ett omtag avseende vilka korridorer som ska utvärderas, 

konsekvensbedömas och rangordnas. För tidiga bortval se kapitel 5 i 

lokaliseringsutredningen och kapitel 2 i MKB. 

Den nya EU-domen från våren 2021 har påverkat den vägledning Trafikverket fått 

av länsstyrelsen i artskyddsfrågor. Inför godkännande av MKB har handlingen 

kompletterats med bedömning av fler arter. Se även Trafikverkets kommentar i 

avsnitt 6.4.   

 Sverigedemokraterna Härryda  

Sverigedemokraterna avstyrker i likhet med Härryda kommun samtliga föreslagna 

korridorer genom kommunen och även det ofullständiga motförslag som är presenterat av 

kommunen. Analyser visar enligt Sverigedemokraterna på att investeringen är till större 

nackdel än nytta för Härryda kommun. Boende som sänt in kvalificerade analyser på varför 

det är en dålig idé med dubbelspårig järnväg för höghastighetståg genom kommunen stärker 

enligt Sverigedemokraterna ytterligare partiets ståndpunkt.   

Det är enligt Sverigedemokraterna bra att Trafikverket tagit till sig av flera av partiets 

synpunkter från samrådet hösten 2020. Dock anses det anmärkningsvärt att Trafikverket 

inte bemött synpunkterna om potentialen för antal resande, Agenda 2030, de negativa 

energikalkylresultaten för regiontåg samt att det fortfarande saknas en samhällsekonomisk 

analys på cirka 50 miljarder kr för projektet järnväg Göteborg–Borås.  

I samråd hösten 2020 tog Sverigedemokraterna upp att elbil blir energieffektivare än 

regiontåg år 2030, enligt Trafikverkets egna handlingar. Det är enligt SD Härryda därför 

anmärkningsvärt att Trafikverket i samråd våren 2021 tagit bort regiontåg som 

jämförelsealternativ. Regiontåg som Trafikverket själva menar är mindre energieffektiva än 

elbilar, särskilt på sträckan Göteborg–Borås där kapacitetsnyttjandet får antas att bli vara 

mycket lågt enligt Trafikverkets siffor. Sverigedemokraterna beräkning av beläggning på 

tågen har inte bemötts vilket kan tolkas som att Trafikverket instämmer. Det måste tydligt 

framgå i kommande samråd och eventuell plan samt nollalternativ att det kommer kosta 

mer energi att köra regiontåg på sträckan än att ta elbil samt ta med alternativet el-buss som 

alternativ som bör vara effektivare än elbil.  

Trafikverket har i ÅVS Stråket Göteborg–Borås, Granskningshandling 2020-11-13 TRV 

2019/287766 en bra analys av pendlingsmönstren för stråket som styrker 

Sverigedemokraterna tes. Enligt ÅVS:en kommer de långsiktiga konsekvenserna av 

coronapandemin innebära minskad pendling med 10–15 procent. Redan idag är 

arbetspendlingen mellan Härryda och Borås försumbar enligt partiet och även om 

arbetspendlingen mellan Härryda och Göteborg är större så kan ingen överflyttning från bil 

till järnväg förväntas, då inga stationer planeras och ingen boende i Mölnlycke tar omvägen 

till Landvetter för att resa till Göteborg.  

Kapacitetsnyttjandet på väg 27/40 är lågt på långa sträckor mellan Göteborg och Borås och 

framtidens elbilar och system med metrobuss kommer göra att trängseln minskar. Genom 

att skapa incitament för att fler samåker i elbilar i kombination med större Metrobussar 

löser man enligt Sverigedemokraterna med lätthet framtidens trängselproblematik. Det blir 
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också lägre energiförbrukning än för regiontåg, men antaganden/prognoser beträffande 

antal åkande i relation till antalet platser i bil/tåg måste då givetvis också redovisas och 

beaktas i kommande samråd, utredningar samt nollalternativet. Även relaterade ”externa” 

faktorer såsom framtida pendelparkeringsplatser, trängselskatt och olika energiskatter bör 

ingå i analyserna/prognoserna. Enligt Trafikverkets tabell i underlaget är det 

energieffektivare med elbil än regiontåg redan år 2030.  

Härryda kommun har som mål att vara fossilfri till 2030. Att 2030-talet med en 

koldioxidskuld på flera mil järnväg som inte kan betala sig är ingen bra start enligt 

Sverigedemokraterna. Just till 2030-talets början har Swedavia som mål att inrikesflyget ska 

vara fossilfritt vilket måste beaktas i nollalternativet, vilket inte gjorts. Trafikverket har inte 

bemött synpunkterna om Härrydas arbete med Agenda 2030 och SD Härryda ser fram emot 

att de bemöts i kommande samråd.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:549. 

Trafikverkets kommentar: 

Angående Sverigedemokraterna avstyrkande av förslagna korridorer i Härryda 

kommun så läs avsnitt 6.5.4 och Trafikverkets kommentar till Härryda kommun. 

Där beskrivs även nyttan med en utökad arbetsmarknadsregion utifrån Härrydas 

perspektiv.  

Potentialen för antal resenärer är i lokaliseringsutredningen beräknad med hjälp 

av Trafikverkets modellsystem för prognoser och resefterfrågeberäkningar, 

Sampers. Av lokaliseringsutredningens avsnitt 7.1.3 framgår att med det högst 

rangordnade alternativet beräknas antalet på- och avstigande resenärer uppgå till 

drygt 96 000 resenärer/dygn på stationerna på sträckan Göteborg–Borås.   

Brister och möjliga åtgärder i stråket Göteborg–Borås, både på väg och järnväg, 

har studerats av Trafikverket i ÅVS Stråket Göteborg–Borås (TRV 2019/287766). 

Syftet med ÅVS:en Stråket Göteborg–Borås var att besvara vilken roll det 

befintliga transportsystemet ska spela efter färdigställandet av nya stambanor. Läs 

mer om ÅVS Göteborg–Borås och Kust till kustbanans koppling till ny stambana i 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2 

Att analysera kapacitetsutnyttjandet, framtida anspråk och eventuella 

åtgärdsbehov på väg 27/40 ingår inte i uppdraget för Göteborg–Borås, en del av 

nya stambanor. Anspråk för framtida biltrafik i stråket berörs inte utan finns 

redovisat i tidigare genomförd ÅVS för väg 40, se ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–

Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkningar, effekter och fortsatt 

hantering av dessa åtgärder hänvisas till respektive ÅVS. När det gäller eventuell 

trafikering med metrobuss i stråket längs väg 27/40 finns inga sådana beslut 

fattade i dagsläget, vare sig gällande nödvändiga infrastrukturinvesteringar eller 

framtida trafikering. 

Då syftet med lokaliseringsutredningen är att välja ett alternativ för lokalisering av 

den nya järnvägen redovisas en jämförande beräkning av samhällsekonomiska 

nyttor och kostnader för de olika utredningsalternativen. De största posterna i 

dessa beräkningar utgörs av restidsvinster respektive investeringskostnader. Även 

273



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 268 (298) 

samhällsekonomiska nyttor i form av regional och lokal utveckling har bedömts 

och redovisas i utredningen. 

En Samlad effektbedömning (SEB) kommer att göras för den del av Göteborg–

Borås som ingår i Nationell plan inför Trafikverkets åtgärdsplanering.  

Underlaget som användes för regionaltåget bygger på genomsnittsvärden av data 

om regionaltåg i hela Sverige (från källan NTM calc). Eftersom trafiken runt om i 

Sverige har olika förutsättningar angående banor, tågfordon, hastighet och 

beläggningsgrad så bedömdes denna som alltför generell för att vara representativ 

för en ny bana där moderna tåg kommer trafikera i en storstadsregion. 

Trafikverket kommer längre fram och inom ramen för projektet att ta fram mer 

situationsspecifik data för regionaltåg och beläggningsgrad.    

Inom transportpolitiken finns mål om tillgänglighet till transporter för alla 

medborgare. Det målet kan inte nås enbart med hjälp av transporter med (el)bil då 

alla inte har råd eller tillgång till det, har körkort eller förmåga att köra bil. 

Allmänna kommunikationer behöver ingå i transportsystemet. Syftet med den nya 

järnvägen är förutom att bidra till mera hållbart resande även att öka kapaciteten i 

järnvägssystemet samt att korta restiden mellan Göteborg och Borås. Kust till 

kustbanan är kurvig och enkelspårig, vilket idag innebär låg kapacitet och 

hastighet. Vägtransporterna kan inte gå fortare än idag. En resa Göteborg–Borås 

på den nya järnvägen kommer att ta 35 min. En positiv miljöeffekt med en ny 

järnväg är att utsläpp av kvävedioxid och partiklar kan minska och luftkvaliteten 

förbättras om trafik flyttas från väg till järnväg. I Trafikverkets bedömning av 

resors hållbarhet eller lokaliseringen i övrigt ingår förutom energiperspektivet 

även andra perspektiv inom de sociala, ekologiska och ekonomiska 

hållbarhetsdimensionerna. Trafikverkets hållbarhetsbedömning belyser de tre 

hållbarhetsperspektiven genom att bedöma globala såväl som lokala aspekter för 

hållbarhet. Lokala hållbarhetsaspekter lyfts främst inom den sociala 

hållbarhetsdimensionen och i projektmålen främst inom målområdena Landskap 

samt Hälsa och säkerhet. I Trafikverkets projektmål som bygger på övergripande 

mål för nya stambanor är de Agenda 2030-mål som är betydande för en ny järnväg 

inarbetade genom att en relevansanalys gjordes när syfte och mål för nya 

stambanor togs fram. I syfte och övergripande mål för nya stambanor ingår även 

de transportpolitiska målen. De samlade bedömningarna har lett till det alternativ 

Trafikverket förordar. Det är det alternativet som Trafikverket bedömer bäst 

uppfyller ändamålen och projektmålen för projekt Göteborg–Borås med minsta 

möjliga intrång och olägenhet lokalt utan oskälig kostnad samt med beaktande av 

övriga samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till 

natur- och kulturvärden. Hållbarhetsbedömningen har varit en central del i 

utvärderingen. Metoden för hållbarhetsbedömningen finns beskriven i PM Metod 

för hållbarhetsbedömningar, som finns på Trafikverkets webbplats, och resultatet 

beskrivs i lokaliseringsutredningen i kapitel 2.  
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 Vänsterpartiet Härryda 

Vänsterpartiet ifrågasätter behovet av höghastighetståg. Satsningar på tåg bör inte bara 

gynna storstadsregioner. Vänsterpartiet nationellt och lokalt ställer sig annars generellt 

positivt till utbyggnad och investeringar i tågnätet. 

Den föreslagna lokaliseringen (Alternativ 1) ligger i stor utsträckning längs väg 27/40, vilket 

partiet ser som positivt då detta redan är en bullerutsatt miljö. Förslaget går också i tunnel 

under Mölnlycke vilket uppskattas av partiet. Dock har skogarna kring Yxsjön söder om 

Landvetter visat sig ha höga naturvärden och den föreslagna lokaliseringen klyver det 

sammanhängande skogsområdet. Den 4 mars 2021 bedömde EU att detta område är habitat 

för djur skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845) och att det enligt de förbud som 

anges i artikel 12.1 a–c i livsmiljödirektivet således är tillämpliga på åtgärder, såsom 

skogsbruksåtgärder eller markexploatering (vilket också inkluderar ny järnväg). Partiet 

menar att en modifierad korridor Landvetter Öst, med tunnel från Sandbäck och österut 

förbi Bolås, ska förordas istället. 

Partiet anser att en ny tågstation och pendelparkering i anslutning till Bollebygd skulle 

möjliggöra ett mer klimatvänligt resande för kommuninvånare som i dagsläget pendlar med 

bil. Detta skulle i sin tur göra kommunens mer perifera områden attraktivare och potentiellt 

vara med och bidra till en minskning av bostadsbristen och trängsel i storstadsregioner. 

Även en tågstation i området Rävlanda/Hindås i händelse av stängning av befintlig järnväg 

så att denna del av kommunen inte riskerar att bli utan möjlighet till tågpendling. 

Det har uppdagats att gamla skogar och artrikedom har större betydelse än vad partiet 

tidigare insett. Detta måste självklart ställas mot våra klimatförbättrande åtgärder i form av 

tågbanor, men så långt det är möjligt bör såklart båda intressena tillgodoses. 

Den statliga myndigheten Riksrevisionen som har granskat höghastighetsjärnvägsprojektet 

(RiR 2019:31), bedömer att projektet kommer bli samhällsekonomiskt mycket olönsamt. 

Man kallar detta projekt för ett megaprojekt och som regel tar sådana stora projekt längre 

tid att bygga än planerat och att kostnaden blir högre än beräknat. För att öka tågtrafiken 

mellan Göteborg och Borås är det bästa är att bygga ut den befintliga järnvägen till 

dubbelspår, där man även kan köra godstrafik. Självklart kan sträckor behöva dras om på 

vissa delar men som utgångspunkt ska den gå mellan Göteborg och Borås.  

Partiet framför att den gamla järnvägen ska bära godstrafiken och att den nya prioriteras för 

persontrafik gör även att landsbygden och de orter som det gamla spåret passerar tätt inpå, 

får mer nackdelar än fördelar. Människor bör flytta sig mellan landsorter och städer. 

Investeringar bör gynna dem som bor längs järnvägen. Partiet anser att det är rimligt att 

planera en ny järnväg för gods utanför tättbebyggt område med stor hänsyn till miljövärden 

och att samtidigt förbättra befintligt spår för persontrafik med tystare tågset. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:797. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. Även om alla längs med den nya järnvägen 

inte får det enklare att välja tåget, så arbetar Trafikverket för så många som möjligt 

ska kunna välja den hållbara tågresan med korta restider. Under många år har fler 
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velat åka på järnvägen i Sverige och fler tågoperatörer vill köra fler tåg. In mot våra 

storstäder är det idag kapacitetsbrist på järnvägen varför det behövs fler spår. På 

samma sätt är det trängsel i vägsystemet in mot och i våra tätorter, vägarna 

behöver avlastas med en mer kapacitetsstark järnväg. Den nya järnvägen leder 

också till regional utveckling och ett stort omland kommer att kunna nå den nya 

järnvägen med rimlig anslutningstid. 

För att klara en ökad och mer pålitlig tågtrafik behöver Trafikverket både bygga ut 

vårt järnvägssystem och rusta de befintliga banorna. Vad gäller Kust till kustbanan 

på sträckan Göteborg–Borås så är den utformad på ett sådant sätt att den inte går 

att bygga om för höga hastigheter. Den går inte heller via Landvetter flygplats, 

vilket är ett av ändamålen med den nya järnvägen. Den nuvarande järnvägen 

kommer att vara kvar för både person- och godstrafik mellan Göteborg och Borås. 

Trafikverket har genomfört en ÅVS Stråket Göteborg–Borås. Syftet med studien 

var att klargöra vilka åtgärder som krävs på Kust till kustbanan och väg 27/40 för 

att möta transportbehov för både gods- och persontrafik. Studien har bedrivits 

parallellt med lokaliseringen av ny stambana. Se även Trafikverkets kommentar i 

avsnitt 6.5.2. Avseende ytterligare stationsorter se avsnitt 6.5.4. 

Angående Riksrevisionens rapport så har regeringen svarat på Riksrevisionens 

rapport och regeringen har inte ändrat på Trafikverkets uppdrag. Se regeringens 

skrivelse, 2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av 

höghastighetsjärnvägar. 

Näringsliv och näringslivsorganisationer 

 24Storage 

24Storage motsäger en förläggning av järnvägen över fastigheten Pelargonian 8 och begär 

att fortsatt ges möjlighet att vara delaktig i processen. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:38. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkten och kommer att bjuda in 24Storage i fortsatta 

samråd i det kommande järnvägsplaneskedet. 

 AB Bostäder i Borås 

AB Bostäder i Borås ställer sig positivt till järnvägen mellan Göteborg och Borås med vidare 

sträckning mot Jönköping. Ett beslut hos Trafikverket kan öppna upp för Borås Stad att 

vidareutveckla och börja exploatera på mark som hållits orörd under en längde tid. Oavsett 

val av korridor och station framhåller AB Bostäder i Borås att det är viktigt att inte påverka 

framtida exploatering av bostäder och kommersiella fastigheter. Befintliga fastigheter förblir 

ostörda från buller, trafik och inte får hinder eller otillgänglighet. Flera och säkra passager 

förhindrar geografisk uppdelning och minskar segregation. Frågorna behöver hanteras av 

Trafikverket i kommande arbete för att minska intrånget. Företaget önskar att fastigheten 

Osdal 3:3 inte berörs alls då en ekoby planeras där. 
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Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:593. 

Trafikverkets kommentar: 

I nästa skede av planeringsprocessen kommer fördjupade studier att genomföras 

inom beslutad korridor i tillåtlighetsprövningen. Då kommer även samråd att 

hållas med berörda fastighetsägare. Trafikverket kommer att bjuda in till fortsatta 

samråd i det kommande järnvägsplaneskedet. 

 Akademiplatsen AB 

Akademiplatsen förordar ett så centralt stationsläge som möjligt med access från både öster 

och väster. Det är viktigt att användare av kongressanläggningen smidigt kan komma till 

anläggningen via tåg/kollektivtrafik för att investeringen i kongressanläggningen ska få full 

utväxling. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:552. 

Trafikverkets kommentar: 

I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering 

av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal 

(M1) och i tunnel under Landvetter flygplats (L1), korridor Bollebygd Syd samt 

Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2. 

Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om Osdal, se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. För mer information om station Osdal, se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.7.4. 

 Borås City 

Borås City säger nej till ett externt stationsläge alternativ Osdal (B11B). Borås City anser att 

det är av yttersta vikt att järnvägen byggs i ett så centralt läge som möjligt, utifrån de 

alternativ som återstår. Därför förordas antingen ett alternativ med huvudstation inne i 

Borås alternativ Lusharpan (B4), eller med befintlig station centralt i Borås alternativ 

Osdal/Borås C (B11A). Men med goda anslutningar både öster- och västerut genom att 

använda och reformera befintliga spår mot Göteborg och Avesta och låta de spåren ansluta 

till nya järnvägen så nära Borås som möjligt.  

Argumenten för detta ställningstagande är att med ett externt stationsläge försvinner 

tidsvinsten och smidigheten att kunna ta sig direkt in till centrala Borås och det finns risk 

för att tillgängligheten till stadskärnan upplevs komplex, vilket kan försvåra dess utveckling 

mot en levande och fortsatt centrerad stadskärna.   

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:780. 

277



Samråd våren 2021 
 

 
 
  Sida 272 (298) 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket föreslår utifrån den sammanvägda bedömningen 

lokaliseringsalternativ Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i 

tunnel under flygplatsterminalen (L1) - korridor Bollebygd Syd - Korridor 

Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). Det förordade 

stationsläget i Borås (B11A) innebär ett centralt läge för regionala resor västerut, 

vilket Trafikverket bedömer kommer utgöra majoriteten av resorna till och från 

Borås oavsett stationsläge.  

För resor mellan Borås och östliga destinationer kommer resenärerna behöva resa 

via det externa stationsläget Osdal, vilket är en nackdel jämfört med alternativ 

Lusharpan (B4) som är beläget närmare centrala Borås. Vid Lusharpan kommer 

dock regionala resenärer mellan västliga målpunkter och Borås behöva resa via ett 

mer perifert stationsläge, som har sämre koppling till befintlig järnväg och annan 

kollektivtrafik. Alternativ Lusharpan (B4) bedöms dessutom ha större negativa 

konsekvenser för bland annat landskap, kulturmiljö, friluftsliv och buller. 

Osdal/Borås C har en högre måluppfyllelse än Lusharpan och därför är Lusharpan 

rangordnad som nummer 2. Utifrån en sammanvägd bedömning anser 

Trafikverket dessutom att Osdal/Borås C (B11A) är det alternativet som bäst bidrar 

till att nya stambanor på ett betydande sätt bidrar till ett långsiktigt hållbart 

transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.  

Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om Osdal och 

vidare, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. För mer information om station 

Osdal, se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.7.4. 

 Borås Näringsliv AB 

Borås Näringsliv säger nej till ett externt stationsläge alternativ Osdal (B11B) då 

organisationen anser att det är av yttersta vikt att järnvägen byggs för den regionala 

pendlingen Borås–Göteborg samt Borås–Jönköping. Därför förordas antingen ett alternativ 

med huvudstation inne i Borås alternativ Lusharpan (B4), eller med befintlig station centralt 

i Borås alternativ Osdal/Borås C (B11A). Men med goda anslutningar både öster- och 

västerut genom att använda och reformera befintliga spår mot Göteborg och Avesta och låta 

de spåren ansluta till nya järnvägen så nära Borås som möjligt.  

Argumenten för detta ställningstagande är att med ett externt stationsläge försvinner 

tidsvinsten och smidigheten att kunna ta sig direkt in till centrala Borås. För att skapa en 

samlad arbetsmarknadsregion mellan Göteborg–Borås–Jönköping måste det vara enkelt att 

pendla och ett centralt stationsläge är ett måste. Detta är av yttersta vikt inte minst för att 

Högskolan i Borås med ett idag centralt campus ska attrahera inpendlande studenter både 

öster- och västerifrån, samt att Borås centrum med ett centralt stationsläge kommer att 

kunna utvecklas positivt som en levande och centrerad stadskärna. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:536. 
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Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

I det kommande järnvägsplaneskedet kommer samverkan med Borås Stad att 

fortsätta och arbetet kring utformning av stationer att fördjupas och även omfatta 

bytesmöjligheter mellan regionala och lokala resor. 

 Borås TME AB 

Borås TME menar att en säckstation inte är ett bra alternativ för Borås och ska stationen 

ligga utanför stadskärnan måste sömlösa anslutningslösningar finnas till stationen i Borås. 

TME befarar ändå att det fortsatt kommer att hämma besöksnäringens utveckling. Om 

Borås ska fortsätta utvecklas inom besöksnäringen är placeringen av stationen och 

tillgängligheten mycket viktigt. Den gäller både resande från väster och öster och kan skilja 

sig lite från arbetspendlingens behov.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:528. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, centralt stationsläge i Borås samt för resor till och från 

Borås se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.10. 

 Fastighets AB Forsåker/Ikano Bostad 

Fastighets AB Forsåker/Ikano Bostad ställer sig positiva till föreslagna korridorer och ser en 

station i Mölndal som en regionalt viktig knutpunkt.  

Som fastighetsägare i södra Forsåker lämnas följande synpunkter: En överdäckning eller att 

förlägga järnvägen tillsammans med E6/E20 i tunnel bör göras för att minska 

barriäreffekten av infrastrukturen och för att länka samman östra och västra Mölndal. 

-Det är viktigt att järnvägsanläggningen inte omöjliggör en utbyggnad av en överfart mellan 

östra och västra Mölndal, som behövs för att avlasta Åbromotet och Mölndalsbro. Det är 

önskvärt med en detaljerad studie avseende en justering av avfarten i Åbromotet från söder 

för att minska järnvägens intrång vid Forsåker. Korridorens utbredning vid stationen 

innebär ett intrång i Forsåkersområdet, pågående planering och framtida 

utvecklingsmöjligheter. Fastighetsägaren efterfrågar en förklaring till varför korridoren har 

breddats sedan tidigare samråd och vill ha en precisering av vilken utbredning som är 

nödvändig för att inte omöjliggöra fortsatt planering av området. 

Fastighetsägaren menar vidare att plattformsplacering och -längd är en viktig fråga i 

avseende var de placeras i förhållande till Forsåker och vilket intrång de kommer att 

medföra. Det är angeläget med ett stationsområde som är lättillgängligt söderifrån men som 

samtidigt ger minsta möjliga påverkan på utvecklingsmöjligheterna i Forsåkerområdet. För 

bästa möjliga potential att integrera Forsåker i Mölndals blandstad är det viktigt att det med 
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järnvägen inte uppstår otrygga och obefolkade miljöer intill järnvägsanläggningen och dess 

inhägnader.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:522 och 551. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende breddning av korridoren i närhet till Forsåkerområdet se Trafikverkets 

kommentar under avsnitt 6.5.5.  

De detaljstudier som efterfrågas kommer att hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

 Fastighetsägarna Borås 

Fastighetsägarna anser att ett så centralt stationsläge som möjligt är av största vikt för en 

positiv stadsutveckling. Att förlägga en station externt skulle skapa en splittrad stad och 

missgynna befintlig bebyggelse och kommersiell aktivitet i stadens centrala delar. Ett 

centralt läge är också av vikt för att underlätta den dagliga pendlingen till och från Göteborg 

vilket är av stor vikt för en arbetsmarknadsförstoring och positiv regional utveckling. 

Därmed är Fastighetsägarna negativa till ett externt stationsläge (Osdal). Fastighetsägarna 

anser att det är av stor vikt att järnvägen byggs för den regionala pendlingen Borås– 

Göteborg samt Borås–Jönköping. Därför förordas antingen ett alternativ med huvudstation 

inne i Borås alternativ Lusharpan (B4), eller med befintlig station centralt i Borås alternativ 

Osdal/Borås C (B11A). Men då med anknytningar klara både österut och västerut genom att 

använda och reformera befintliga spår mot Göteborg och Avesta. Och låta de spåren anknyta 

till nya järnvägen så nära Borås som möjligt. Med ett externt stationsläge vid Osdal så 

försvinner tidsvinsten och smidigheten att kunna ta sig direkt in till centrala Borås. För att 

skapa en samlad arbetsmarknadsregion mellan Göteborg–Borås–Jönköping måste det vara 

enkelt att pendla och ett centralt stationsläge är ett måste.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:563. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

 Företagarna Borås 

Företagarna Borås säger nej till ett externt stationsläge alternativ Osdal (B11B) då 

organisationen anser att det är av yttersta vikt att järnvägen byggs för den regionala 

pendlingen Borås–Göteborg samt Borås–Jönköping. Därför förordas antingen ett alternativ 

med huvudstation inne i Borås alternativ Lusharpan (B4), eller med befintlig station centralt 

i Borås alternativ Osdal/Borås C (B11A). Men med goda anslutningar både öster- och 

västerut genom att använda och reformera befintliga spår mot Göteborg och Avesta och låta 

de spåren ansluta till nya järnvägen så nära Borås som möjligt. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:639. 
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Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

 GoCo Health Innovation City (GoCo HIC) (tidigare för Vectura AB, 

Next Step Group AB, GoCo Health Innovation City m.fl., Tingshuset 13) 

GoCo HIC ser en stationsetablering i Mölndal som positiv och viktig både ur nationellt och 

regionalt perspektiv. Det ger en förstärkt möjlighet till en expansiv arbetsmarknads- och 

näringslivsutveckling. GoCo HIC önskar att stationen i Mölndal utformas för att möjliggöra 

stopp för resandeutbyte, där nya stambanan även knyter samman trafiken söderut och till 

Västlänken, vilket har potential för överflyttning av resande från flyg till tåg.   

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:541. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. För urvalsprocessen se Trafikverkets 

kommentar under avsnitt 6.5.4 samt kapitel 2 i lokaliseringsutredningen. 

 Handelskammaren i Jönköpings län 

Handelskammaren anser att av kvarstående alternativ framstår alternativet att förlägga 

stationen vid Lusharpan som det bästa alternativet, vilket handelskammaren därför förordar 

för att få arbets- och studiependlingen till orter österut att bli maximalt attraktiv.  

Handelskammaren menar att en av de stora fördelarna med nya stambanor är att det 

kommer möjliggöra större arbetsmarknadsregioner, i klartext att det ska ge betydligt bättre 

förutsättningar för arbets-och studiependling med tåg till exempel mellan Jönköping och 

Borås. För att det i praktiken ska vara attraktivt och intresset ska finnas måste resan mellan 

bostad och arbete vara så kort som det bara går, med anslutande transportmöjligheter och 

så vidare, så det går att nå slutdestination på snabbast och smidigast sätt. Valet av 

stationsläge i Borås är av stor betydelse för ovanstående målsättningar, även om det skulle 

bli ett dyrare alternativ.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:204. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

 Högskolan i Borås 

Högskolan i Boras hänvisar till Borås Näringslivs yttrande och förordar en så central 

sträckning som möjligt av järnvägen i Borås for att skapa goda förutsättningar för regional 

pendling i likhet med den service som busslinje 100 erbjuder idag. Det är av stor vikt både 

för våra studenter och anställda och för att högskolan även i fortsättningen ska vara ett 

attraktivt lärosäte och en attraktiv arbetsplats.  
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Vidare förordas goda kommunikationsmöjligheter med tåg mot Stockholm. Högskolan i 

Borås har ett mycket aktivt och framgångsrikt klimatarbete och menar att ytterligare 

förstärka hållbart resande med minskade koldioxidutsläpp är ett viktigt mål i högskolans 

arbete med Agenda 2030.  

Med ett centralt läge bör även möjligheterna att skapa tydliga och skyddade promenadstråk 

ses över.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:540. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

 Jernhusen 

Jernhusen menar att B4 Lusharpan som ett stadsnära stationsläge i Borås stärker den 

långsiktiga utvecklingen. 

Jernhusen tror på ett stationsläge söder om bron i Mölndal och menar att det skapar det 

bästa förutsättningarna för Mölndals fortsatta tillväxt och näringslivsutveckling. En 

stationsplacering norr om bron skulle få ett mindre upptagningsområde och därmed sämre 

förutsättningar för utbud och lönsamhet i resecentrum och innebära en sämre långsiktigt 

hållbar stationsdrift och -utveckling. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:575. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

Stationsplaceringen i Mölndal hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

 Landvetter Södra Utveckling AB  

Landvetter Södra Utvecklings AB menar att en av de avgörande pusselbitarna för att skapa 

ett långsiktigt hållbart samhälle är våra transporter och resor. Det är mot denna bakgrund 

oerhört viktigt att både region och stat medverkar till att planera för hållbara och långsiktiga 

kollektivtrafiklösningar. Det är också mot den bakgrund som konsortiet gått ihop och tydligt 

vill understryka vikten av att möjliggöra för hållbar stadsutveckling genom att planering av 

en station för regiontågstrafik i Landvetter Södra fortsätter. Samhällsnyttan med ett 

stationssamhälle väger klart tyngre än en tre minuter längre resa från Göteborg till Borås.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:529. 
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Trafikverkets kommentar: 

Avseende en station i Landvetter södra se Trafikverkets kommentar under avsnitt 

6.5.4.  

 MölnDala Fastighets AB (MFAB) 

MFAB oroas över att korridoren har breddats österut då detaljplaneområdet anpassats efter 

vad som föreslogs i samrådet hösten 2020. MFAB efterfrågar en dialog med Trafikverket 

kring korridoravgränsning för att inte riskera att fortsatt planering och utbyggnad av 

Forsåkersområdet hindras av riksintresset för ny stambana.  

MFAB står bakom Mölndals stads yttrande men lyfter särskilt korridorsavgränsning, 

planering och samordning av byggskede, barriäreffekter, buller och Mölndalsån som viktiga 

frågor. 

MFAB delar inte Trafikverkets bedömning av Mölndalsåns dalgång på grund av de stora 

infrastrukturstråken inte är känslig för intrång. En breddning av området ökar den upplevda 

barriäreffekten. MFAB av förordar en placering av plattformarna söder om Mölndalsbro för 

att knyta samman östra och västra Mölndal. Med en ny gång- och cykelbro över 

infrastrukturen kan Mölndal knytas samman och även det nya stadsutvecklingsområdet 

Forsåker integreras. 

MFAB påpekar att Mölndalsåns dalgång redan idag är bullerpåverkad och att utbyggnaden 

av järnvägen kommer medföra ökad bullerpåverkan. Beroende på anläggningstyp kan 

bullerpåverkan reduceras. Det är angeläget att bullerskyddsåtgärder vidtas för att 

stationsnära bostadsbebyggelse ska kunna tillkomma. Inom Forsåkerområdet planeras för 

bebyggelse närmast järnvägen och vägen som kan fungera som bullerskydd för 

bakomliggande bostadskvarter. 

Förutom sina naturvärden har Mölndalsån även ett kulturhistoriskt värde. Vid utbygganden 

av Forsåkerområdet kommer ån att tillsammans med omgivande torgytor och grönområden 

utgöra natur- och rekreationsområde för boende. Redan idag pågår arbeten kopplat till ån 

för vilka det finns en miljödom och flera ansökningar för vattenkraftverk och fallrättigheter 

är aktuella. MFAB förutsätter att Trafikverket tar ansvar för de miljö- och juridiska 

processer som uppkommer för Mölndalsån och Kålleredsbäcken som följer av järnvägens 

påverkan. MFAB påpekar att det är viktigt att minimera intrång och beakta värdefulla 

naturmiljöer och ekologiska samband samt att de platsspecifika gestaltningsavsikter som 

anges i gestaltningsprogrammet för Almedal–Lackarebäck också omfattar Forsåker. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:514. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende breddning av korridor i närhet till Forsåkerområdet se Trafikverkets 

kommentar under avsnitt 6.5.5.  

Avseende påverkan på Mölndalsån och Kålleredsbäcken se Trafikverkets 

kommentar i avsnitt 6.4. och 6.5.5. 
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Övriga synpunkter hanteras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Trafikverket har en pågående dialog med Mölndals stad. 

 SBB Hagtornen 10 Fastighets AB (SBB) 

SBB har under en längre tid arbetat med en projektplan som omfattar uppförande av bland 

annat en skolbyggnad inom korridor B4 Lusharpan. SBB uppger att det bakom planförslaget 

ligger kostsamma och omfattande utrednings- och gestaltningsarbeten. Planen har inte 

beviljats förhandsbesked då den kommer i konflikt med korridoren. SBB menar att den 

centralt placerade fastigheten med angivna värden har optimala förutsättningar för den 

skolverksamhet bolaget har planerat. Trafikverkets planer innebär minskade möjligheter till 

exploateringen och SBB uppmanar därför Trafikverket att ta med detta i analysen för slutligt 

val av lokaliseringsalternativ. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:524. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket noterar synpunkterna. För urvalsprocessen se Trafikverkets 

kommentar under avsnitt 6.5.2 samt kapitel 2 i lokaliseringsutredningen. 

Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om Osdal, se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2 

 Skanska Industrial Solutions AB med Bellman Group, Bugärde 

Utveckling AB, Skanska Sverige AB och Samgräv Recycling AB 

Skanska Industrial Solution med Bellman Group (Skanska) förordar att 

järnvägsanläggningen öster om Landvetter flygplats och Borås förläggs söder om väg 27/40. 

En dragning norr om vägen skulle innebära negativa konsekvenser med väsentliga intrång i 

pågående verksamheter och begränsningar av framtida utveckling i enlighet med Härryda 

kommuns översiktsplan avseende utbyggnadsområde för verksamheter. 

Täktverksamheten är viktig för regionen då behovet av bergmaterial är stort med anledning 

av att det planeras för flera stora infrastrukturprojekt i området. Om järnvägsanläggningen 

förläggs norr om vägen menar Skanska att det måste ske med hänsyn till nuvarande 

verksamheter och framtida utvecklingsmöjlighet, vilket innebär antingen utmed vägen eller i 

utvecklingsområdets norra kant. Skanska ser fram emot en dialog med Trafikverket om 

järnvägens lokalisering och skyddsavstånd.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:758. 

Trafikverkets kommentar: 

Järnvägens sträckning parallellt med väg 27/40 och vid passagen av 

utvecklingsområde för verksamheter nordöst om flygplatsen liksom samråd med 

Skanska Industrial Solutions AB kommer hanteras vidare i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.  
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 Storängens fastighetsägarförening 

Fastighetsägarföreningen påpekar att järnvägens fortsättning österut efter Osdal i Borås är 

inte beslutad. Utredningen förslår tre olika korridorer i bergtunnel, bank eller 

genomskärning. Alla tre alternativen påverkar bostadsområdet Storängen. Föreningens 

medlemmar är oroliga att fastigheter behöver rivas eller att de sjunker i värde, vidare 

påverkan under och efter byggtiden, miljöproblem i känsliga naturområden och för 

bostäderna. Föreningen ifrågasätter behovet av järnvägen, de föreslagna hastigheterna och 

att den är dyr samt anser att järnvägen inte bidrar med några miljövinster.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:518. 

Trafikverkets kommentar:  

I lokaliseringsutredningen redovisas en sammanvägd bedömning och förslag till 

rangordning av alternativen. Det sammantaget bästa alternativet för lokalisering 

av den nya järnvägen bedöms vara korridor Mölnlycke med stationer i Mölndal 

(M1) och i tunnel under Landvetter flygplats (L1), korridor Bollebygd Syd samt 

Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). För 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo rangordnat som 

nummer 2. 

Fortsatt utredning av stationsläget i Osdal samt sträckningen öster om Osdal, se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2. För mer information om station Osdal, se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.7.4. 

Avseende behovet av ny stambana och miljövinster se Trafikverkets kommentar i 

avsnitt 6.10.6. samt 6.10.7. 

 Tornet Bostadsproduktion AB (Tornet) 

Tornet ställer sig positivt till den nya stambanan och menar att även om beslutet om 

höghastighetsbana ännu inte finns förankrat i riksdagen bör det hållas öppet för en ny 

stambana som trafikerar Sveriges största städer Göteborg–Borås, Jönköping, Linköping–

Norrköping och Stockholm. Det är dessa städer som växer mest och behöver en ökad, 

miljövänlig transportkapacitet med bästa möjliga tillgänglighet. 

Tornet har kommit in med ett eget förslag på hur en station i Borås kan uppföras. Tornet 

menar att stationsläget bör ligga centralt vid nuvarande Borås C och att regionbanan i en 

första etapp bör dras från Viared, i tunnel under väg 27 till regementet och därefter i öppet 

tråg till Borås C. I ett senare skede kan beslutas om regionbanan och stambanan ska ha en 

gemensam nedsänkt station i Borås centrum. Stambanan kan då fortsätta vidare österut i 

tunnel under Norrmalm och vidare norr om Ulricehamn eller söder om Åsunden mot 

Jönköping. 

Tornet menar att en nedsänkt station på nuvarande bangård är fullt genomförbar med 

modern smart teknik. Bland annat kan grundvattentrycket behärskas genom egenvikt av 

påbyggnader samt förankring till berg. Tornets förslag innebär att farligt gods leds i separat 

tunnelrör. 
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Enligt en preliminär kostnadsanalys som Tornet har tagit fram så är deras förslag inte 

dyrare än en station på bro vid Osdal.  

Vidare menar Tornet att ett genom att samförlägga Kust till kustbanan, Viskadalsbanan och 

Älvsborgsbanan med den nya stambanan går det att frigöra omfattande markytor för 

exploatering i Borås vilket är positivt för stadens framtida utveckling. Det innebär också 

färre barriäreffekter. Ett samlat stationsläge skulle enligt Tornet även innebära flera fördelar 

för de som reser med tågen då stationens centrala läge gör den till en attraktiv 

kommunikationsnod och kortar ner restiden till och från Göteborg. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/23920:450. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har undersökt Tornets förslag avseende station i Borås och bedömer 

att det skulle innebära en mycket stor påverkan på staden under byggskedet. Om 

stationen utformas på ett sätt för att klara de spårgeometriska kraven som är 

kopplade till restider och kapacitet så kommer en stor del av den centrala 

stadskärnan att behöva rivas till följd av byggnationen. Anläggningen är bred och 

kommer i byggskedet att kräva att stora ytor tas i anspråk. Till detta tillkommer 

även arbetsvägar och etableringsytor som gör ingreppet än större.  

Anläggningen som föreslås av Tornet bedöms även kunna påverka 

grundvattennivåer och grundvattenströmningen i jordlager inom centrala Borås, 

vilket kan resultera antigen i dämmande effekter eller dränering vilket i sin tur kan 

medföra negativ påverkan på flera byggnader i centrala Borås som inte är 

grundlagda på berg. Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom 

både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, oavsett placering i markplan eller 

nedsänkt läge, och har därför valts bort. Se avsnitt 5.2.3 i 

lokaliseringsutredningen. Trafikverkets bedömning är att exploateringsnyttorna 

som skulle uppnås med Tornets förslag inte motsvarar de ökade kostnaderna för 

järnvägsanläggningen.  

Trafikverket har en god och kontinuerlig samverkan med Borås Stad. Trafikverkets 

bedömning är att lokaliseringsutredningen förslag till lösning är den bästa för att 

uppnå en god samhällsbyggnad.  

 Viared Företagsförening (VFF) 

VFF förordar huvudstation inne i Borås (alternativ Lusharpan B4) som det bästa 

alternativet. Men kan också se att alternativet med befintligt stationsläge (B11A) fungerar 

tillsammans med stationsläget Osdal B1 förutsatt att man använder befintliga spår med 

anknytningar både öster och väster ut.  

VFF anser att det är av stor vikt att den nya järnvägen byggs för att främja den regionala 

pendlingen. VFF anser att stationsläget vid Borås behöver studeras vidare för att främja 

tidsbesparingar men också öka tillgängligheten och smidigheten att resa.   

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:579. 
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Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

 Västsvenska handelskammaren 

Västsvenska Handelskammaren står till fullo bakom planerna på att bygga nya stambanor, 

däribland delsträckan Göteborg–Borås. Handelskammaren välkomnar Trafikverkets 

förordade förslag med ett stationsläge via Mölndal station och station vid Landvetter 

flygplats förläggs under flygplatsen. 

Västsvenska Handelskammaren anser att Alternativ Osdal/Borås C är mycket bra för resor 

mellan Borås och städerna västerut men mindre bra för resor till/från Borås och städer 

österut då resenärerna hänvisas till en extern station med byte och förlängd restid som följd. 

Handelskammaren menar att Borås ska ha en central eller centrumnära station även för 

resenärer till/från Jönköping, Linköping, Stockholm samt Ulricehamn då 

Handelskammaren förordar att nya stambanans fortsatta dragning ska möjliggöra ett 

stationsläge där. Nya stambanor ger en unik möjlighet att knyta ihop stora städer som 

Borås–Jönköping–Linköping. Att hänvisa resenärer i stråket till externa stationslägen skulle 

minska resandet och den arbetsmarknadsförstoring som nya stambanor bland annat syftar 

till skulle delvis utebli och den unika möjligheten att knyta ihop städerna försittas. Det 

alternativ som Trafikverket rangordnat som nummer två, Lusharpan, innebär ett 

centrumnära stationsläge för samtliga resenärer till/från Borås och är således att föredra ur 

regionförstoringssynpunkt. Runt Lusharpan finns relativt goda förutsättningar att utveckla 

staden, i synnerhet om väg 40 i framtiden dras utanför centrala Borås. Handelskammaren 

förordar i detta läge alternativ Lusharpan men ser gärna att Trafikverket även utreder 

möjligheten att trafikera Borås C till/från orter öster om Borås.  

Handelskammaren ser positivt på det så kallade förstärkningsalternativet som Västra 

Götalandsregionen tillsammans med kommunerna och Trafikverket har presenterat.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:533. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende den sammanvägda bedömningen av rangordnade 

lokaliseringsalternativ, station Lusharpan samt för resor till och från Borås se 

Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.10.11. 

Avseende fortsatt utbyggnad av järnvägen österut se Trafikverkets kommentar i 

avsnitt 6.5.2.  

Ledningsägare 

 Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB bedömer att rangordnade alternativ 1 påverkar inga större av Borås Elnäts 

tekniska anläggningsbyggnader vilket är väldigt positivt. Dock kommer el- och 

optoledningar att påverkas vilket är svårt att undvika vid ett så här stort 
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infrastrukturprojekt. Borås Elnät AB ser fram emot en bra dialog med Trafikverket för att 

lösa eventuella problem mellan ny järnvägsdragning och befintliga ledningar.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:130. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Borås Elnät AB i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.   

 Gryaab 

Gryaab framför att deras tekniska anläggningar inte är möjliga att flytta på, vilket kan 

påverka lokaliseringsvalet. Det vill säga, Gryaabs anläggningar kan utgöra hinder eller 

begränsningar för specifika sträckningar. Gryaab påpekar även att det är både 

underjordsanläggningar och kritiska marknära delar av Gryaabs anläggningar som berörs. 

Det är därför av största vikt att fortsätta fördjupade samråd för informationsutbyte och 

känslighet.  

Gryaab yttrar sig enbart om delsträcka Almedal–Landvetter vilket är det område som berör 

Gryaabs tekniska anläggningar. Gryaab konstaterar att dragningen från Almedal söder ut till 

station Mölndal kommer att komma i konflikt med pågående projekt inom Gryaab. Gryaabs 

projekt är samhällsviktigt och rör förbättringar avseende kapacitet och redundans i en 

marknära anläggning med spillvattenledningar söder om Almedal. Samråd med 

länsstyrelsen är påbörjat beträffande tillstånd för vattenverksamhet för Gryaabs 

projektområde. Gryaabs projekt är pågående och tekniskt samråd samt informationsutbyte 

med Trafikverkets projekt ny järnväg Göteborg–Borås pågår inom ramen för båda dessa 

projekt. Dessa samråd förutsätts fortsätta. Gryaabs projekt rör även andra befintliga 

Trafikverksanläggningar såsom Västra stambanan och E6. Gryaab önskar att Trafikverket 

även tillser att information samordnas med dessa befintliga anläggningar. 

Gryaab noterar också att det i samrådshandlingen finns ett kvarvarande alternativ benämnt 

Raka vägen. Detta alternativ bedöms påverka både Gryaabs pågående projekt med nya 

spillvattenledningar samt befintliga underjordsanläggningar. Då detta alternativ inte är 

Trafikverkets nuvarande förslag eller huvudalternativ kommenteras det inte ytterligare här. 

Skulle Trafikverket ta upp detta förslag i ett senare skede så önskar Gryaab fördjupat 

samråd. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:366.  

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Gryaab i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.   

Alternativ Raka vägen är inte ett alternativ som är rangordnat av Trafikverket. 
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 Göteborg Energi 

Göteborg Energi poängterar att det är viktigt att lednings- och markarbeten sker med stor 

försiktighet och enligt gällande aktuella bestämmelser vid markarbeten. Göteborg Energi 

önskar fortsatt delta i kommande samråd och granskningar. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:558. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Göteborg Energi i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.   

 Härryda Energi 

Härryda Energi gör bedömningen att de sträckor som är förlagda i tunnel förväntas inte 

påverka Härryda Energis verksamhet mer än under byggtid. Båda alternativen inom 

Härryda kommun kommer att korsa Härryda Energis ledningar och kablar. Ingen påverkan 

på lågspänningsmatningar enligt nedan har analyserats då åtgärder som behövs kan 

identifieras först då detaljprojektering utförs.  

För sträckan Almedal till Landvetter flygplats, rangordnade alternativ 1: För den del som är 

placerad i marknivå mellan Mölnlycke och Björröd har Härryda Energi planerat en ny 40kV 

ledning. Denna behöver därför samordnas med detta projekt för att undvika framtida behov 

av omläggningar. I övrigt finns få befintliga kablar utmed denna sträcka.  

För sträckan Almedal till Landvetter flygplats, rangordnade alternativ 2: Utmed sträckan 

finns fem korsande 1 0kV kablar på de sträckor där järnvägen planeras i markplan. Detta 

alternativ har större påverkan på befintlig anläggning än vad alternativ 1 skulle ha för 

Härryda Energi.  

För Landvetter flygplats, tunnel, rangordnade alternativ 1 och 2: Det är ingen nämnvärd 

skillnad för de olika alternativen för Härryda Energi. För matning till tunnel behöver 

Härryda Energi ingå i planeringen för att kunna dra fram ny matning till denna. I området 

finns både ett 20 och ett 1 0kV nät.  

För sträckan Landvetter flygplats till lång bro över befintlig järnväg vid Grandalsmotet: Tre 

befintliga 1 0kV kablar/ledningar kommer att korsa den nya järnvägen. Även ett antal 

lågspänningskablar. Hur dessa hanteras tas vidare då detaljprojektering utförs. Utmed 

denna sträcka har Härryda enbart ett befintligt 1 0kV nät.  

Härryda Energi ser fram emot en framtida dialog kring vidare arbete.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:131. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Härryda Energi i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.   
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 Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) 

Kretslopp och vatten vill särskilt lyfta fram följande information som är viktig att beakta i 

det fortsatta planarbetet: Skydd av vattentäkter i det kommande arbetet är av yttersta vikt. 

Vid byggnation får inte masshantering och hantering av förorenade områden påverka 

vattentäkter negativt. Om injektering behöver användas under byggnation av 

järnvägsanläggningen får inte heller det påverka vattenmiljöer och vattentäkter. Om det blir 

aktuellt ska kontakt ske med Kretslopp och vatten för samråd och remiss.  

Järnvägsanläggningen kommer påverka förvaltningens ledningar och anläggningar på olika 

sätt. Både vid byggnation och framtida drift av järnvägen måste Kretslopp och vatten ha 

åtkomst till sina ledningar och anläggningar och de måste vara i drift.  

Kretslopp och vatten framför att noggrann utredning kring hur järnvägsanläggningen 

förändrar höjdsättning och/eller skapar barriäreffekter som påverkar dagvattenvägar, 

skyfallsleder och påverkan från höga nivåer i vattendrag behöver genomföras. Kretslopp och 

vatten anser att gällande skyfallshantering måste Trafikverket tillse att 

järnvägsanläggningen inte påverkar de riktlinjer som gäller för bebyggelsen runt omkring. 

För att hantera stigande havsnivåer gäller riktlinjer i TÖP Översvämningsrisker och 

planeringsnivåer angivna i Vattenplanen från 2003 enligt KF-beslut. Krav på 

skyddsåtgärder kan komma att ställas. 

Kretslopp och vatten anser att föreslagen lokalisering av järnvägen är acceptabel med 

avseende på påverkan på råvattentäkter. Det är av yttersta vikt att de utredningar och 

skyddsåtgärder som tas upp i samrådsunderlaget tillämpas fullt ut under projektering och 

genomförande. När den slutliga lokaliseringen är avslutad och projekteringen tar vid, vill 

Kretslopp och vatten vara remissinstans och kontakt för alla de delprojekt som kan ha 

påverkan på råvattentäkterna Rådasjön och Nedsjöarna med hela Mölndalsåsystemet. 

Kretslopp och vatten hänvisar till sina förgående yttranden för samråd 1 2020-05-06 och 

samråd 2 2020-11-06, Kretslopp och vatten dnr 0261/20. Kretslopp och vatten vidhåller 

dessa synpunkter. Kretslopp och vatten emotser en fortsatt dialog och samarbete i det 

kommande arbete med järnvägsplan. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:361. 

Trafikverkets kommentar: 

Se tidigare svar från samråd hösten 2020 i avsnitt 5.11.5. 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Kretslopp och vatten i det fortsatta 

arbetet i järnvägsplaneskedet. 

 Ellevio 

Ellevio önskar dialog med Trafikverket angående sträckan genom Mölndal och vilka 

ledningar som kan beröras. I övrigt hänvisar Ellevio till tidigare yttrande som kvarstår.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:642. 
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Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Ellevio i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.   

Se tidigare svar från samråd hösten 2020 i avsnitt 5.11.1. 

 Mölndal Energi AB 

Mölndal Energi delar Trafikverkets bedömning att en station i Mölndal kommer att vara 

positiv för hela regionen. Genomförandet med att bygga järnvägsanläggningen kommer 

innebära flera utmaningar för Mölndal Energis verksamhet och anläggningar, stationer samt 

el- och fjärrvärmedistribution, men organisationen ser att det med en transparent dialog 

och väl fungerande samverkan går att genomföra på ett bra sätt. Mölndal Energi AB med 

dotterbolag Mölndal Energi Nät AB har flera anläggningar inom de rangordnade 

korridorerna och uppmanar Trafikverket att i god tid avisera behov av att till exempel flytta 

ledningar. Klargöranden behövs kring användning av de delar av korridorerna som berör 

anläggningarna så att åtgärder och eventuell flytta av anläggningar kan planeras i god tid.   

Mölndal Energis mottagningsstationers strategiska läge utmed E6/E20 innebär risker 

avseende farligt gods. Utökad järnvägstrafik på nya spår som ligger närmare stationerna kan 

vid en eventuell urspårning medföra problem med elförsörjningen. Ett eventuellt haveri på 

järnvägen får inte störa eldistributionsverksamheten.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:388. 

Trafikverkets kommentar: 

Fortsatta samråd kommer att hållas med Mölndals Energi angående påverkan på 

anläggningar och behov av ledningsomläggningar i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. Det pågår en mötesserie för att särskilt diskutera påverkan 

på mottagarstationen vid Rävekärr E6/E20. 

Arbetet kopplat till olyckor med farligt gods hanteras i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

 Skanova 

Skanova har infrastruktur som är av betydande vikt för samhället gällande elektronisk 

kommunikation inom föreslagna korridorer. Skanova ser fram emot att bli inbjudna till 

ledningsägaremöten när det finns en mer projekterad sträcka att ta ställning till.  

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/23920:963. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att samråda med Skanova i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 
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 Nordion Energi, (Swedegas) 

Swedegas har en driftsatt högtrycksledning för energigas i det aktuella området. 

Högtrycksledningar av det här slaget omgärdas av MSBFS (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps författningssamling) som handläggs av MSB. Gasledningar är även 

underkastade Naturgassystemanvisningar (NGSA) som bland annat anger närmaste gräns 

för område med förväntade grävningsaktiviteter. Swedegas Energi har ledningsrätt för 

högtrycksledningen. 

Den nya järnvägen kommer att korsa Swedegas befintliga gasledning utanför Kållered, 

delsträckan Almedal-Landvetter flygplats. Två av de alternativ som presenterats kommer att 

påverka högtrycksledningen. Swedegas förordar det alternativ som inte kommer att påverka 

vår högtrycksledning, vilket är Raka vägen. De andra två alternativen Mölnlycke och Tulebo 

kommer att korsa vår högtrycksledning. 

De två alternativ som påverkar Swedegas ledning medför att utredning måste genomföras av 

Trafikverket, avseende skyddsåtgärder runt högtrycksledningen i korsningspunkten mellan 

järnvägen och högtrycksledningen. 

Det är viktigt att beakta att kraven enligt myndigheter och regelverk är uppfyllda om 

högtrycksledningen ska korsas av ny järnväg, vilket bör säkerställas redan i 

förprojekteringen. 

I två av de angivna lokaliseringsalternativen kan det bli aktuellt med förstärkningsåtgärder i 

korsningspunkten då högtrycksledningens placering är statisk. Detta innebär att en 

omdragning eller flytt av högtrycksledningen bör undvikas i möjligaste mån. Ledningsrätten 

för ledningen måste omprövas om den flyttas. 

Swedegas önskar en dialog med Trafikverket i tidigt skede för att gemensamt hitta en 

lösning för järnvägens korsning av högtrycksledningen, om alternativ Mölnlycke eller 

Tulebo väljs. I övrigt har Swedegas inget att erinra mot den nya järnvägen mellan Göteborg 

och Borås, under förutsättning att regelverket i MSBSF och NGSA 2018 efterföljs. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:365. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer fortsatt att samråda med Nordion Energi/Swedegas i det 

fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet.  

 Vattenfall  

Vattenfall har flera anläggningar och projekt inom området. Vattenfall menar att det är svårt 

att redovisa allt i ett enskilt yttrande. Därför vill Vattenfall fortsätta ha en dialog med 

Trafikverket för att diskutera järnvägsplanen och visa var elanläggningar kommer i konflikt. 

Vattenfalls regionnät (40–130 kV) är koncessionspliktigt. Om detta nät måste byggas om till 

följd av planerad åtgärd, kan Vattenfall behöva söka ny koncession. En åtgärd som är 

kostsam och tidskrävande. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/71880:556. 
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Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer att samråda med Vattenfall i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet.  

Övriga intressegrupper 

 Gruppen Stoppa Höghastighetsbanan Västra Götaland  

Gruppen menar att MKB:n är gravt bristfällig. Utan en fullständig MKB kan gruppen inte 

svara på vilken dragning av höghastighetsbanan som är mest lämplig. Det aktuella samrådet 

kan enligt gruppen därför inte betraktas som ett formellt lokaliseringssamråd utan måste 

betraktas som allmän informationsinhämtning till vidare utredningar. Gruppen menar att 

avsaknaden av beskrivningar av servicevägar och bivägar kommer utgöra ytterligare 

miljöpåverkan som inte finns med i underlagsmaterialet. 

Gruppen framför att stationsläget i Osdal ligger i ett område med naturvärdesklass 1 och 

hyser 90 arter av vildbin. Området är också klassat som Västergötlands mest värdefulla lokal 

med rödlistade bin. Skogsområdet mellan Yxsjön och Landvettersjön samt Rambo mosse 

har höga naturvärden som riskerar att gå förlorade. 

Gruppen menar att en seriös miljöprövning saknas i Trafikverkets planering och oersättliga 

skador på miljön tas inte upp. Längs med hela sträckan finns också flera skyddsvärda 

biotoper som måste inventeras betydligt noggrannare än som hittills gjorts för att effekterna 

på områdets biologiska mångfald ska kunna bedömas.  

Gruppen anser att Trafikverket inte har använt fyrstegsprincipen i utredningen. Det går 

enligt gruppen inte att av ekonomiska skäl att försvara bygget av den nya järnvägen. 

Sveriges befolkning är för liten. Den höga kostnaden riskerar medföra att samhället 

fortsätter att betala av kostnaden för järnvägen långt efter att tekniken blivit omodern. 

Gruppen har svårt att se att tågen kommer gå i 320km/h, och att man därför bör räkna på 

vad en järnväg anpassad för 250km/h istället skulle kosta.  

Gruppen anser att klimatnyttan med svenska höghastighetståg måste utredas extremt 

noggrant av Trafikverket eftersom klimataspekten är ett av de viktigaste argumenten för 

byggandet av höghastighetsbanor. Coronapandemin kommer att förändra hur människor 

reser i framtiden, därför anser gruppen att staten måste sluta forcera fram satsningar på 

infrastruktur som det inte längre finns behov av. Vidare anser gruppen att kapaciteten på de 

nya spåren i högre grad bör vigas till lokal och regionaltåg där de flesta resorna görs idag. 

Gruppen anser att språkbruket kring utredningen är problematiskt. Enligt gruppen så 

argumenterar både tjänstemän och politiker som om "nya stambanor" skulle betyda samma 

sak som "höghastighetsbanor" och att nya höghastighetsbanor således skulle vara den enda 

möjligheten att bygga ut stambanorna med. Enligt föreningen har inte förutsättningarna att 

bygga ut stambanorna på annat vis undersökts. Både regering och Trafikverket måste ta till 

sig av Riksrevisionens granskning som kritiserat höghastighetsbanan. 

Gruppen anser att materialet är mycket bristfälligt och svårtolkat vilket medför att det är 

svårt att ta ställning till vilket alternativ som utgör minst påverkan på människor och natur. 

Webbsidan för samrådet är enligt gruppen svårnavigerad och inte anpassad för de som 
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enbart via mobiltelefon besöker sidan. Gruppen anser att flera berörda föreningar med 

verksamhet nära Borås inte finns med på remisslistan, här drar föreningen slutsatsen att det 

finns åtskilliga andra föreningar längs med sträckan som inte fått möjlighet att yttra sig.  

Gruppen anser att värdet på hus och fastigheter i de områden som berörs kommer att 

minska kraftigt. Att dessutom ”sätta livet på paus” för alla de människor som berörs både 

direkt och indirekt av dragningen är oansvarigt och skapar en stor oro och ohälsa. 

Fullständigt yttrande finns diariefört på ärendenummer TRV 2021/64422:771. 

Trafikverkets kommentar: 

Avseende synpunkter med koppling till MKB se Trafikverkets kommentar i avsnitt 

6.4. som beskriver kompletteringar och förtydliganden kring naturmiljö med mera 

som kommer att genomföras i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Avseende miljöprövning så är det regeringen som avgör om projektet kan 

genomföras i och med att projektets ska tillåtlighetsprövas. Efterföljande 

miljöprövningar kommer avse villkor för att ge minsta möjliga skada. 

Avseende vidare naturinventeringar se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.9.25. 

Inbjudan till alla tre samråden har annonserats i lokalpressen, Göteborgs-Posten, 

Mölndals-Posten, Lokalpressen Härryda, Borås Tidning och Post- och Inrikes 

Tidningar. Samrådet våren 2021 annonserades även i AnnonsMarknan. Inbjudan 

till samråden fanns även på projektets webbsida, i sociala medier och i det digitala 

nyhetsbrevet Nytt från projekt Göteborg–Borås samt i Nyhetsbrevet som kommer 

ut några gånger per år, vilket är en prenumerant-tjänst som alla kan anmäla sig till 

på projektets webbsida. Även informationsblad i pappersformat om projekt 

Göteborg–Borås delades ut till samtliga brevlådor inom utredningsområdet, både 

till boende och företag. I det fortsatta arbetet med järnvägsplanen kommer samråd 

att hållas med direkt berörda sakägare.  

Trafikverket arbetar för att det ska vara så lätt som möjligt att ta till sig av 

information som ges och är lyhörda för den återkoppling Trafikverket får. Under 

samrådets gång webbsidan uppdaterats utifrån den feedback som Trafikverket har 

fått från besökare. Innehållet är också anpassat för mobilen. Den interaktiva 

kartan fungerar bäst på en dator då den spänner över hela utredningsområdet, det 

blir otydligt att navigera och ta till sig informationen på kartan via en mobilskärm 

som också saknar överblick på grund av sitt lilla format. Under samrådstiden 

fanns det flera sätt att ta till sig informationen på webbsidan och det gick även att 

lämna synpunkter via brev. 

I PM Nya stambanor - ny generation järnväg (Positionspapper, daterat 2018-10-

05) framgår att med ”nya stambanor” avses höghastighetsjärnväg mellan 

Stockholm och Göteborg/Malmö, med en teknisk standard som dimensioneras för 

250 km/h, på sträckan Göteborg–Borås. För tillämpning av ”Fyrstegsprincipen” se 

lokaliseringsutredningen avsnitt 1.1. På uppdrag av regeringen, genomförde 

Trafikverket under 2011–2012 kapacitetsutredningen ”Transportsystemets behov 

av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 

2050” (Trafikverket, 2012). Uppdraget omfattade en analys av vilka 
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effektiviserings och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras på det 

statliga järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade 

också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt en 

analys av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen lyfte i sitt uppdrag till 

Trafikverket särskilt fram att fyrstegsprincipen skulle tillämpas i utredningen, se 

figur 1.2. I kapacitetsutredningen konstateras att det förutom åtgärder inom steg 

1–3 på befintliga Södra och Västra stambanan krävs nybyggnadsåtgärder (steg 4 i 

fyrstegsprincipen) för att öka kapaciteten i järnvägssystemet som helhet för att 

möta den kraftiga trafikökning som väntas till år 2050, rekommenderar 

Trafikverket i kapacitetsutredningen, att påbörja en separering av olika slags 

tågtrafik för att uppnå ett effektivare kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. 

Separeringen föreslås ske genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna i 

anslutning till storstäderna, med möjlighet att kopplas samman till ett 

sammanhängande nät. Läs vidare om kapacitetsutredningen i avsnitt 1.1.1. i 

lokaliseringsutredningen. 

Avseende kostnader för järnvägen och riksrevisionens granskning se Trafikverkets 

kommentarer i avsnitt 6.10.7. 

För klimatnytta se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.9.24. 

När Trafikverket planerar för den nya järnvägen följer det en planläggningsprocess 

som är en juridisk och demokratisk process. Trafikverket försöker att hålla ett högt 

tempo i processen för att boende så snabbt som möjligt ska kunna få beslut om 

vilket alternativ det blir. Innan vi vet exakt var järnvägen ska gå och vilka 

fastigheter som påverkas så har Trafikverket inte möjlighet att inleda en dialog om 

eventuell ersättning.  

Frågor rörande barriäreffekter, ljudmiljö och ljusföroreningar och annan påverkan 

på boende-, kultur- och rekreationsmiljöer med mera kommer att hanteras vidare i 

det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. Vid utformningen av järnvägsplanen 

och fortsatt planering av byggskede utreds påverkan på enskilda fastigheter både 

permanent och under byggtid. Samråd kommer att hållas med direkt berörda.  

Det är många som undrar hur det ”nya normala” efter coronapandemin kommer 

att bli, men Trafikverket bedömer att det även fortsättningsvis kommer finnas 

behov av att resa och då är det viktigt att det finns hållbara alternativ. Trafikverket 

arbetar på uppdrag av regeringen och följer den nationella planen som talar om 

hur Trafikverket ska ta hand om och utveckla den statliga infrastrukturen på 

vägar, järnvägar och för sjö- och luftfart. Läs mer om Trafikverkets uppdrag i 

avsnitt 6.5.2 och 6.5.4. 

6.11. Allmänheten 

Under samrådstiden för samråd våren 2021 inkom totalt 2 346 från allmänheten. Cirka 95 

procent kom in via den interaktiva kartan och cirka 5 procent via brev och mejl. Det digitala 

samrådet för våren 2021 beskrivs närmare i avsnitt 6.3.  
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Utöver synpunkter som inkommit från enskilda medborgare har det under samrådet bildats 

ett antal tillfälliga sammanslutningar där medborgare/boende gått samman och skrivit 

under gemensamma synpunkter genom namnlistor eller lämnat enskilda synpunkter men 

med likartade formuleringar. Detta har varit aktuellt i bland annat Tulebo, Mölnlycke, 

Olsfors och Hultafors, Långenäs, Viared samt avseende fastigheter på Furustigen i 

Mölnlycke.  

De synpunkter som kom in under samråd våren 2021 har kategoriserats i följande 

ämnesområden: 

• Rekreation och friluftsliv  

• Kulturmiljö 

• Naturmiljö 
o Djurliv och växtlighet 

• Korridor- och stationsalternativ 

• Övriga synpunkter 
o Vardagsliv och livskvalitet  
o Bergvärme 
o Fastighetsvärden 
o Buller 
o Vibrationer 
o Befintlig infrastruktur 
o Resvanor  
o Samhällsfunktion 

I följande avsnitt sammanfattas innehållet i de inkomna synpunkterna uppdelat per 

ämnesområde. 

 Rekreation och friluftsliv  

Det finns en oro relaterat till hur den nya stambanan kan komma att begränsa möjligheten 

för och tillgängligheten till friluftsliv, motion och andra aktiviteter i naturmiljö. Många 

menar att påverkan kan ske både under byggskedet och när järnvägen är färdigställd. Vidare 

anser vissa synpunktslämnare att järnvägen kan ha en negativ påverkan på 

rekreationsmöjligheter vilket i sin tur riskerar att inverka på individers välmående och 

hälsa. Mölnlycke, Finnsjön, Yxsjön samt Gånghester är exempel på områden som nämns 

avseende denna aspekt. De nämnda platserna berörs av korridor Mölnlycke, korridor Tulebo 

och korridor Bollebygd Syd. 

Trafikverkets kommentar:  

Människor som bor i utredningsområdet och deras vardagsmiljöer är en viktig del 

i hållbarhetsbedömningen för val av korridor för den nya järnvägen. Det sociala 

perspektivet lyfts i projektets sociala konsekvensanalys. Tillsammans med de två 

andra hållbarhetsdimensionerna har det också varit en central del i framtagandet 

och utvärderingen av lokaliseringsalternativen. I detta ingår att undersöka sådant 

som är viktigt för en bra vardag för människor. Det kan till exempel handla om 

påverkan på rekreationsmöjligheter, fritidsaktiviteter och boendemiljöer. Det 

handlar även om möjligheten att skapa trygga och säkra miljöer där människor 

bor, vistas och rör sig kring den nya järnvägen. För att läsa mer om hur 

Trafikverket har arbetat med rekreation och friluftsliv se lokaliseringsutredningen 

kapitel 4 och MBK kapitel 7. Trafikverket kommer även att beakta inkomna 
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synpunkter avseende påverkan på rekreation och friluftsliv i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. 

 Kulturmiljö 

I en del synpunkter förekommer ett missnöje över att utvecklingen av järnvägen kan ha en 

negativ påverkan på fornminnen, fornlämningar eller andra kulturhistoriska platser och 

miljöer. Några områden med omnejd som nämns i detta sammanhang är Benareby i 

korridor Tulebo, Långenäs och Råda i korridor Mölnlycke samt Viared och Olsfors i korridor 

Bollebygd Syd där kulturmiljöer upplevs vara värdefulla. Synpunktslämnarna uttrycker en 

önskan om att bevara befintliga kulturvärden så att dessa inte går förlorade för framtiden. 

En del synpunkter efterfrågar även en omprövning av dragningen för korridor Tulebo och de 

tidigare korridoralternativen Raka vägen samt Raka vägen Öst för att undvika negativ 

påverkan på kulturhistoriska lämningar och miljöer. 

Trafikverkets kommentar:  

Som grund för det bedömningsarbete som genomförts för korridoralternativen har 

bland annat en kulturarvsanalys samt en social konsekvensanalys genomförts. 

Trafikverket kommer även att beakta inkomna synpunkter avseende påverkan på 

kulturmiljö i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

 Djurliv och naturmiljö 

Många synpunktslämnare menar att viktiga naturvärden i utredningsområdet kan komma 

att påverkas negativt av den nya stambanans utbredning. Synpunkterna handlar i huvudsak 

om att järnvägens dragning kan komma att störa olika djur- och växtarter inom 

korridorerna. Flera synpunktslämnare menar att nyttan av en ny stambana inte överträffar 

de naturvärden och det djurliv som riskerar att påverkas negativt av den nya järnvägen. Här 

framförs även en önskan om att värna om den biologiska mångfalden och att skydda både 

djur och växtarter. 

Ett antal synpunkter som framkommit menar på att järnvägens dragning längs korridor 

Tulebo kan störa det rika djurlivet som bland annat utgörs av rådjur, räv och älg. Även 

fågellivet intill sjöområden såsom exempelvis Tulebosjön och Rambo mosse i den västra 

delen av utredningsområdet tas upp.  

I flera synpunkter lyfts även att viktig skogsmiljö i Mölnlycke med omnejd kan komma att 

påverkas negativt av en järnvägsdragning inom korridor Mölnlycke. I synpunkterna beskrivs 

bland annat hur skogsområdena nyttjas för till exempel bär- och svampplockning. 

Farhågor gällande en negativ påverkan för sjöområden längs korridor Tulebo förekommer i 

flera kommentarer, exempelvis pekas Gravsjön, Yxsjön, Nordsjön och Finnsjön ut. I en del 

synpunkter uttrycks även en oro för hur stambanan kan bidra till konsekvenser och risker 

för grundvatten och vattentäkter längs korridorförslagen.  

Trafikverkets kommentar:  

En naturvärdesinventering har gjorts inom de studerade korridorerna. 

Inventeringen ligger till grund för de bedömningar som redovisas i MKB:n. 
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Inkomna synpunkter rörande djurliv och bevarandevärda växt- och djurarter tas 

med i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

Trafikverket har kontinuerligt i utredningen byggt upp kunskap om känsliga 

miljöer inom utredningsområdet, både genom egna inventeringar och genom 

samråd. Detta är ett viktigt underlag för valet av korridor, det område som 

järnvägen ska byggas inom. Trafikverket kommer sedan att fortsätta att fördjupa 

sin kunskap inom den korridor som blir beslutad i tillåtlighetsprövningen för att 

anpassa och begränsa påverkan vid järnvägsplaneskedet där en mer exakt 

placering och utformning av järnvägen ingår.   

Trafikverket har undersökt områdets befintliga yt- och grundvattensituation. 

Kunskapen kommer ligga till grund för den anläggning som sedan projekteras. 

Utgångspunkten är att höghastighetsjärnvägen ska projekteras så att väsentliga yt- 

och grundvattenflöden bibehålls. Detta för att negativa konsekvenser för 

naturmiljö och vattentäkter ska undvikas. Anläggningen ska utföras klimatsäkrad, 

det vill säga, hänsyn ska tas till framtida förändrade flöden och vattennivåer. 

Trafikverket kommer även att beakta inkomna synpunkter avseende påverkan på 

djurliv och naturmiljö i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet. 

 Korridor- och stationsalternativ samt befintlig infrastruktur 

Det har kommit in synpunkter kring dragning av den nya stambanan. En framträdande 

synpunkt är att många anser att järnvägen bör samförläggas med befintlig infrastruktur för 

att på så vis minska negativ påverkan på natur- och boendemiljöer, framförallt med 

avseende på buller, men även med avseende på landskapsbild samt av ekonomiska skäl. De 

allra flesta vill se en dragning så långt det är möjligt utmed väg 27/40. Flera synpunkter 

behandlar frågan om varför denna sträckning inte pekas ut som huvudalternativ och önskar 

en tydligare beskrivning kring detta. Många menar att detta är att föredra framför 

dragningar inom korridor Mölnlycke och korridor Tulebo, för att minska konsekvenserna i 

bebyggelseområden i Mölnlycke och Tulebo. I en del kommentarer menar boende i 

Mölnlycke och Landvetter att befintlig järnväg och väg 27/40 redan idag utgör barriärer och 

att en järnvägsanläggning i korridor Mölnlycke skulle medföra ytterligare en barriär. Många 

förordar därför en dragning längs befintlig infrastruktur för att minska risken för 

barriärverkan. 

Även i Boråsområdet efterfrågas att järnvägen inom korridor Bollebygd Syd förläggs utmed 

väg 27/40. I en del kommentarer framkommer en oro över att järnvägen i korridor 

Bollebygd Syd skulle höja bullernivåerna. Många förordar därför en samförläggning med 

väg 27/40 för att samla bullerkällorna, medan andra menar att det redan är en hög 

bullernivå utmed vägarna och att denna inte bör öka.  

Några synpunktslämnare anser att val av stationslägen och lokaliseringen av banan inte är 

optimal. I flera synpunkter tas det upp att järnvägen passerar flera tätorter utan att stanna, 

exempelvis Mölnlycke och Bollebygd, vilket inte anses medföra något positivt för boende på 

dessa orter. Synpunktslämnarna menar att det är ett intrång som inte medför någon direkt 

nytta. Det efterfrågas en redogörelse över vilka nyttor de orter får där den nya järnvägen 

byggs utan att en station anläggs. Även i Borås nämns att ett externt stationsläge i Osdal inte 
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är optimalt och att det kräver goda kollektivtrafikförbindelser in mot Borås C. Frågan om 

hur ytterligare stationslägen i framtiden kan kopplas på järnvägen tas också upp. 

Trafikverkets kommentar: 

I en lokaliseringsutredning ska alla rimliga alternativ som uppfyller den nya 

järnvägens ändamål prövas. Därför har olika korridoralternativ mellan Göteborg 

och Borås utretts och bedömts. För att möjliggöra hastigheter upp till 250 

kilometer i timmen krävs det att järnvägen utformas med stora radier och små 

lutningar. Detta ger en relativt rak och plan järnväg. Det föreslagna alternativet 

Bollebygd Syd följer delvis väg 27/40, men järnvägen kommer aldrig att fullt ut 

kunna följa vägens sträckning. 

I lokaliseringsutredningen utreds lokalisering av stationer vid Mölndal, Landvetter 

flygplats och Borås. Ytterligare behov i stråket samt åtgärder enligt 

förstärkningsalternativet har prövats i ÅVS Stråket Göteborg–Borås. Trafikverket 

har i samarbete med Västra Götalandsregionen utrett konsekvenserna av 

ytterligare stationsorter mellan Göteborg och Borås. Utredningen visar att de 

nyttor som uppkommer till följd av fler stationer inte uppväger nackdelarna i form 

av längre restider för regionaltågen. För en utförligare beskrivning kring dessa 

ställningstaganden se Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2 och 6.5.4. 

 Övriga synpunkter  

Vardagsliv och livskvalitet: Genomgående i utredningsområdet så undrar boende som 

kan komma att påverkas av den nya stambanan hur de ersätts om deras livskvalitet påverkas 

negativt. Frågan omfattar även verksamhetsutövare på landsbygden som kan komma att 

påverkas av den nya järnvägen. En oro finns också att järnvägen kommer att skapa en 

barriär i mindre bebyggelseområden.  

En oro uttrycks kring att förorenade utsläpp och försämrad luftkvalitet för närboende 

kommer att öka, framförallt under byggtiden. Av denna anledning anser vissa 

synpunktslämnare att det inte är hållbart att genomföra projektet. 

Trafikverkets kommentar:  

Boendes närområde är en viktig del när Trafikverket har gjort 

hållbarhetsbedömningen för val av korridor för den nya järnvägen. Då undersöks 

sådant som är viktigt för en bra vardag för människor. Det kan till exempel handla 

om påverkan på rekreationsmöjligheter, fritidsaktiviteter och boendemiljöer. Det 

handlar även om möjligheten att skapa trygga och säkra miljöer där människor 

bor, vistas och rör sig kring den nya järnvägen. 

Lämpliga skyddsåtgärder där gällande riktvärden för luftkvaliteten överskrids 

kommer att utredas mer i det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet inom den 

korridor som blir beslutad i tillåtlighetsprövningen. 

Frågor rörande barriäreffekter, ljudmiljö och annan påverkan på boende-, kultur- 

och rekreationsmiljöer med mera kommer att fördjupas i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet. Vid utformningen av järnvägsplanen och fortsatt planering 

av byggskede utreds påverkan på enskilda fastigheter både permanent och under 
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byggtid. Samråd kommer att hållas med direkt berörda i det fortsatta arbetet i 

järnvägsplaneskedet 

Bergvärme: Inom utredningsområdet förekommer bostäder med bergvärmeanläggning 

och flera fastighetsägare uttrycker en oro över påverkan på dessa, om järnvägen förläggs i 

bergtunnel under fastigheten. Fastigheterna är inte anslutna till fjärrvärme och i flera fall 

saknas kommunala planer på anslutning. Fastighetsägarna efterfrågar information kring 

hantering av bergvärmeanläggningar och ersättning i samband med intrång. Dessa 

synpunkter är främst kopplade till tunnelsträckningen under Mölnlycke i korridor 

Mölnlycke, men oro har även utryckts i andra delar av utredningsområdet, bland annat i 

Gånghester öster om Borås.  

Trafikverkets kommentar:  

Om bergvärmeanläggningar blir påverkade kommer Trafikverket tillsammans med 

fastighetsägaren titta på möjliga lösningar och ersättning för att förhindra skada 

på fastigheten. 

Fastighetsvärden: Vissa synpunktslämnare uttrycker en oro att fastigheter kan tappa i 

värde om den nya stambanan dras i närheten av den egna fastigheten. En del är oroade över 

skador på byggnader, som exempelvis sättningsskador orsakade av vibrationer i samband 

med byggnation av stambanan. Särskilt om det finns stabilitetsproblem kopplat till 

exempelvis mossmark. Det finns också de som oroas av att bullerstörningar ska påverka 

fastighetens värde. Flera fastighetsägare efterfrågar information om hur fastighetsinlösen 

fungerar samt i vilken omfattning fastighetsägare, markägare och företagsägare kan komma 

att påverkas av järnvägen i framtiden. En majoritet av synpunkterna gällande 

fastighetsvärden är kopplade till bostadsområden i Mölnlycke tätort inom korridor 

Mölnlycke.  

Trafikverkets kommentar:  

När Trafikverket planerar för den nya järnvägen följs en planläggningsprocess som 

är en juridisk och demokratisk process. Trafikverket försöker att hålla ett högt 

tempo i processen för att boende så snabbt som möjligt ska kunna få beslut om 

vilket alternativ det blir. I järnvägsplaneskedet där exakt placering och utformning 

beslutas så kommer påverkan på enskilda fastigheter utredas och i denna 

utredning kommer kontakt tas med direkt berörda för att utreda möjliga 

lösningar. Innan järnvägsplanen är fastställd och vi vet exakt placering och 

utformning av järnvägen och hur fastigheter påverkas så kan Trafikverket inte 

avgöra om det uppkommit skada som enligt gällande lagstiftning berättigar till 

ersättning. I det kommande järnvägsplaneskedet kommer fastighetsägare som 

berörs direkt av järnvägen ingå i samrådskretsen och samråd kommer ske. 

Buller och vibrationer: Det finns en oro kring bullerpåverkan och bullerexponering nära 

den nya järnvägen, både i boende- och rekreationsmiljöer ur ett folkhälsoperspektiv och i 

naturmiljöer för djurlivet. I kommentarer från synpunktslämnarna efterfrågas information 

om hur buller, vibrationer och stomljud kommer att påverka ovanpåliggande bebyggelse där 

järnvägen går i tunnel. Merparten av synpunkterna som berör dessa frågor är kopplat till 

korridor Mölnlycke. En del uttrycker också oro för buller och vibrationer under byggskedet, 

speciellt där järnvägen passerar nära skolor och bostäder. Bland synpunkterna framkommer 
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även information gällande hur skador orsakade av byggnation av den nya stambanan och 

kostnader för eventuella reparationer ersätts. 

Trafikverkets kommentar:  

I lokaliseringsutredningen bedöms vilka konsekvenser som kan uppstå avseende 

buller, vibrationer och stomljud för boende inom och i anslutning till de olika 

korridorerna. Det finns riktvärden för buller, vibrationer och stomljud som 

används när nya vägar och järnvägar ska byggas. Dessa riktvärden anger nivåer 

som inte bör överskridas i boendemiljöer och är detsamma för traditionell järnväg 

som för höghastighetsjärnväg. Trafikverket kommer att göra fördjupade 

utredningar avseende buller, vibrationer och stomljud i kommande i 

järnvägsplaneskede för att klargöra åtgärdsbehovet för respektive fastighet. Det 

kan vara åtgärder nära järnvägen, till exempel skärmar eller vallar för att dämpa 

buller, eller fastighetsnära åtgärder, avseende exempelvis fönster eller fasad. 

Det finns inget bestämt avstånd hur nära järnvägen man kan bo, utan det är 

beroende av olika faktorer där det oftast är bullret som är avgörande för avståndet. 

Hur buller sprids beror på om järnvägen går i markplan på bank eller i skärning, 

om den går på bro eller i tunnel men också hur landskapet ser ut spelar stor roll. 

Det som också påverkar är möjligheterna till att bulleravskärma järnvägen eller 

bullerskydda fastigheter.  

Angående oro och synpunkter från boende i Härryda kommun så läs även i avsnitt 

6.5.4. 

Resvanor: I ett flertal synpunkter uppmärksammas en ovisshet kring hur dagens resvanor 

kan komma att förändras. En del menar att en höghastighetsbana som förbinder storstäder 

kan ses som överflödig i framtida samhällen. Bland annat lyfter synpunktslämnare att 

arbetsmiljön relaterat coronapandemin visar på sådana trender med ökade möjligheter till 

distansarbete. Vissa anser även att tidsvinsten med den nya stambanan inte kommer vara 

tillräckligt betydande och att utbudet av järnvägstransporter därmed överskrider 

efterfrågan. Några önskar även en omvärdering av stambanan där pandemins påverkan och 

effekt tas i beaktande. 

Trafikverkets kommentar: 

Det är många som undrar hur det ”nya normala” efter coronapandemin kommer 

att bli, men Trafikverket bedömer att det även fortsättningsvis kommer finnas 

behov av att resa och då är det viktigt att det finns hållbara alternativ. Därtill är 

möjligheten till distansarbete inte jämnt fördelad i befolkningen och flera stora 

yrkesgrupper saknar idag denna möjlighet. Trafikverket arbetar på uppdrag av 

regeringen och följer den nationella planen som talar om hur vi ska ta hand om 

och utveckla den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar och för sjö- och 

luftfart. Läs mer om uppdraget i Trafikverkets kommentar i avsnitt 6.5.2 och 6.5.4. 

Samhällsfunktion och teknikval: Flera synpunkter handlar om järnvägens framtida 

funktion. Det efterfrågas en redogörelse om varför just den valda tekniken används och 

varför det till exempel inte möjliggörs för ännu snabbare tåg. Vissa menar att andra framtida 

transportalternativ som eldrivna bilar och bussar kommer att vara billigare, mer effektivt 

och hållbart och att det därför inte bör investeras i ny stambana.  
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Det har även kommit in förslag om triangelspår från den nya järnvägen mellan Göteborg och 

Borås till Västkustbanan för att kunna utnyttja kapaciteten till dess att hela stambanan är 

utbyggd till Stockholm. 

Trafikverkets kommentar:  

Teknikvalet bygger till stor del på kostnad och vilken nytta det kommer att göra. 

Att möjliggöra för ännu högre hastigheter ställer högre krav på spårgeometrin 

vilket också är kostnadsdrivande.  

De strukturbilder som ligger till grund för framtida tågtrafiksystem i Västsverige 

bygger på en fingerstruktur med fem banor in mot Göteborg vilka knyts ihop med 

Västlänken. En av dessa banor är ny stambana Göteborg-Jönköping-Stockholm 

vilken regeringen har beslutat ska genomföras. Trafikverket har idag inget 

uppdrag att utreda eventuella kopplingar mellan ny stambana och Västkustbanan.  

 Frågor från allmänheten 

Projektet har kontinuerligt tagit emot och svarat på frågor från både allmänhet och 

verksamheter. Frågorna har handlat om förslag på lokalisering, varför de val som gjorts har 

gjorts och varför Trafikverket inte bara presenterar ett alternativ. Det har även ställts frågor 

om en fastighet eller fastigheter man äger eller är spekulant på riskerar att påverkas av 

järnvägen, vad som händer om fastigheten blir inlöst, när Trafikverket kommer att veta vilka 

fastigheter som blir berörda och om bergvärme. Vidare uttrycks en oro kring hur 

Trafikverket kommer att hantera buller, stomljud och vibrationer och hur det är att bo nära 

en järnväg. Det har även kommit frågor om hur miljön påverkas av den nya järnvägen. 
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samrådsprocessen ser ut.  Nästa samrådstillfälle är våren 2021, då tillfälle ges att 

ta del av utredningsarbetet och att delge synpunkter.  

 

Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank 

sida före om det behövs  
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Sammanfattning
Inledning och syfte
Den integrerade landskapskarakärsanalysen (ILKA) är en del i analysarbetet 
för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Vid stationslägena 
kan det bli aktuellt med fler spår för att möjliggöra för förbipassage och 
uppställning av tåg. 

ILKA:n ingår i lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen och utgör 
underlag för framtagning, utvärdering och val av alternativa sträckningar 
och stationslägen. Syftet med ILKA:n är att ge en helhetsbild av landskapet. 
Den visar på områden, funktioner och relationer som är känsliga för en ny 
järnväg, vilket innebär ett stort hänsynstagande vad gäller lokalisering och 
landskapsanpassning av järnvägen. Den beskriver även pågående processer 
i landskapet samt vilken potential som finns relaterat till planerad järnväg. 
Bedömningen av landskapets känslighet och potential ger en förutsättning 
för lokalisering och en inriktning i gestaltningsarbetet samt bidrar till att 
identifiera motiv till landskapsanpassande åtgärder.

Tematiska analyser
Berg, topografi och jordar
Inom utredningsområdet finns tre större nordsydliga sprickdalar. Det är 
sprickdalen längs med Göta älv och Mölndals dalgång i väst, Storåns dalgång 
i utredningsområdets mitt samt Viskadalen i öst. Jordartsförhållandena 
skiljer sig åt inom utredningsområdet. På höjdområdena finns det torv och 
morän. I dalgångarna finns större jorddjup med till exempel lera och silt.

Vatten
Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älvs, 
Kungsbackaåns, Rolfsåns och Viskans avrinningsområden. Inom området 
finns ett stort antal sjöar och flera större vattendrag som Mölndalsån, 
Nolån och Sörån, Storån samt Viskan. Grundvattentillgångar i både 
berggrund och jordlager varierar stort inom utredningsområdet. Betydande 
grundvattenmagasin i jordlager finns framförallt inom de större stråken med 
isälvsmaterial, i anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) 
och Borås (Viskan) samt längs Mölndalsåns dalgång mellan Landvetter och 
Hindås.

Naturmiljö
Landskapet karaktäriseras till stor del av skogsmarker med ett stort inslag av 
myrmarker. Det är främst småskaliga skogs-myrmosaiker, men det finns även 
större öppna myrmarker med större mossar på högplatåerna. Skogsområdena 
är ofta produktionsbarrskog. I utredningsområdet finns även mindre 
lövskogsområden som ofta växer vid jordbruks- och boendemiljöer. 

Dagens tillvaro
Flera områden som är värdefulla för friluftsliv är lokaliserade nära 
tätorter, exempelvis Rådasjön i Mölnlycke och Rya åsar i Borås. 
Tillgången till tätortsnära natur har en särskild betydelse eftersom många 
människor bor och arbetar i tätorterna. Befolkningstätheten är som 
högst i utredningsområdets västra del och i Boråsområdet. Något högre 
befolkningstäthet finns också i de mindre orterna längs Kust till kustbanan. 
Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Inom 
utredningsområdet finns grundskolor i de flesta tätorterna. Högstadium finns 

endast på större orter och gymnasium finns endast i Mölndal, Mölnlycke 
och Borås. Förskolor finns mer spritt i utredningsområdet. Mellan Göteborg 
och Borås går väg 27/40 och Kust till kustbanan. Buller från flygtrafiken på 
Landvetter flygplats påverkar stora områden. 

Utvecklingstendenser
Inom utredningsområdet finns framför allt två dominerande 
utvecklingstendenser. Den ena är bebyggelseutveckling och den andra är 
förändring av landskapet kopplat till klimatförändringar. Utredningsområdet 
är en del av en stark och växande region. Förutom att tätorterna växer med 
nya bostäder och verksamheter finns även en tendens att mer perifera 
områden, med fritidshusbebyggelse, omvandlas till permanentboenden. 
Verksamhetsområdena inom utredningsområdet finns ofta vid de större 
vägarna. I enlighet med kommunernas översiktsplaner kommer denna 
tendens att förstärkas ytterligare. Den pågående klimatförändringen med 
ett varmare klimat påverkar landskapet så att vegetationsperioderna blir 
längre och nederbörden ökar. Dessa klimatförändringar är ett av de största 
hoten mot biologisk mångfald på grund av bland annat en ökad igenväxning i 
landskapet. 

Kulturhistoria 
De kulturhistoriska miljöer och strukturer i landskapet som fortfarande 
finns idag har till del sitt ursprung från järnåldern. Landskapet har 
sedan dess och historiskt sett brukats småskaligt med en kombination av 
spannmålsodling och boskapsskötsel. Utredningsområdet har under lång 
tid utgjorts av en glest befolkad skogsbygd med höglänta områden präglade 
av småskaligt jordbruk och djurhållning. Större sammanhängande arealer 
jordbruksmark fanns tidigt i Nolåns och Storåns dalgång. 1600-talets nya 
städer gav upphov till de kommunikationsstråk som än idag präglar området. 
Industrialiseringen, järnvägen och framförallt textilindustrin har satt stora 
avtryck i landskapet. 

Upplevelsen av landskapet 
Människors upplevelse av landskapet inom utredningsområdet beskrivs på 
en övergripande nivå. Vår upplevelse av landskapet formas i första hand av 
om vi bor, brukar eller besöker landskapet. Relationen till landskapet kan 
delvis beskrivas genom att definiera identitetsbärande platser som många har 
en relation till. Det kan exempelvis vara kulturminnesbyggnader, en idrotts-
anläggning, en badplats eller ett shoppingcentrum som många besöker. 

Övergripande beskrivning av landskapet
Analyser av viktiga samband i landskapet görs för att bättre förstå och 
identifiera landskapets känslighet och potential. Det kan handla om sociala, 
kulturella samband, ekologiska samband eller näringslivssamband som kan 
brytas eller förstärkas genom den nya stambanan, se Figur i. 

För Mölndal, Landvetter flygplats och Borås innebär ett stationsläge en stor 
potential för att utveckla området kring den nya stambanan, där näringsliv 
och tätortsutveckling kan gynnas. Men tätbebyggda områden i anslutning 
till stationsorter är också känsliga för ökade buller- och vibrationsnivåer och 
nya barriäter, vilket en ny stambana eventuellt kan medföra. Detta kan leda 
till en begränsning av tätortsutveckling och möjligheterna för tätortsnära 
rekreation. Ett nytt stationsläge medför även en förändrad karaktär då 
den nya anläggningen kan komma att göra intrång och bryta samband i 
stadsbilden och i värdefulla kulturhistoriska miljöer. 

De jordbrukspräglade områdena inom utredningsområdet är känsliga för 
intrång som kan leda till försämrade försörjningsmöjligheter för jordbruket, 
vilket i förlängningen kan leda till en igenväxning av öppna jordbruksmarker. 
Järnvägens storskaliga linjeföring kan även bryta den småskaliga 
landskapsbilden. 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång då det kan påverka 
rekreativa aktiviteter som bad och fiske samt rörelsemöjligheter runt 
sjöarna. Buller sprids även långt över vatten vilket ökar områdets känslighet 
för järnväg. Bullerspridningen riskerar att påverka många människor då 
koncentrationen av bostäder vid sjölandskapen är förhållandevis hög. 

I skogsområdena finns stora sammanhängande naturmiljöer och ett 
stort inslag av våtmarker. De ekologiska sambanden är känsliga för 
intrång, barriärverkan och bullerstörning. Främst gäller det djurlivets 
spridningsmöjligheter, uttorkningseffekter på artrika slutna skogsmiljöer 
och våtmarker samt störningar på känsliga arter. Även friluftslivet och de 
tätortsnära rekreationsområdena är känsliga för dessa intrång som kan 
påverka både framkomlighet inom och till rekreationsområden.

23  Karaktärsområden
För att fördjupa analysen delas landskapet in i så kallade karaktärsområden. 
I utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats. Varje 
karaktärsområde är unikt och finns bara på ett ställe. De skiljer sig från 
varandra genom sina unika delar och samband som tillsammans bygger 
landskapets karaktär. Områdena är benämnda efter dess karaktär och den 
geografiska plats eller platser de är knutna till.

1. Mölndal 
Mölndal är till stora delar beläget nere i en dalgång som sträcker sig i 
nordsydlig riktning och avgränsas av branta bergssidor. Dalgången är 
hårt exploaterad av verksamhetsbebyggelse och infrastruktur. Längs med 
dalgången löper Göteborgsvägen med spårväg i mitten, från Krokslätt ner 
till den södra delen av Mölndals innerstad. Parallellt med Göteborgsvägen, 
på östra sidan om Mölndalsån går väg E6/E20. Öster om E6/E20 går 
Västkustbanan och ytterligare lite längre österut, i kanten av den östra 
bergssidan går Kust till kustbanan. Trafiken i dalgången medför stor 
bullerspridning och betydande barriäreffekter då kopplingarna mellan Östra 
och Västra Mölndal är förhållandevis få. 

Mölndal har en lång historisk tradition. Mölndalsåns kraftiga fall efter 
Stensjön nyttjades för kvarndrift i större skala redan under medeltiden och 
ån har även haft en stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i 
Göteborgsregionen. Den bebyggelse som successivt växt fram i Mölndal är 
präglad av olika epokers industrikultur från 1700-talet och framåt. 

2. Sjölandskapet kring Gunnebo 
Karaktärsområdet är ett välbesökt område med natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Området kring Gunnebo är en plats med lång historia 
som gränsar till Mölndal i väst och Mölnlycke i öst. Området är 
präglat av säterier och herrgårdar som har haft stor betydelse för 
hur landskapet brukats och formats under lång tid, vilket resulterat 
i höga kulturhistoriska värden. Karaktärsområdet domineras 
av Rådasjön med omgivande kullar. Lövskog, åkermiljöer och 
dess kopplingar till vattnet är viktiga inslag i karaktärsområdet.
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Figur i.  Karta över landskapets strukturer och samband.
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3. Mölnlycke tätort  
Mölnlycke tätort är beläget i en östvästlig sprickdal. Idag har Mölnlycke ett 
centrumområde med högre bebyggelse som omgärdas av kringliggande lägre 
villabebyggelse. Mölndalsån meandrar genom tätorten. Mölnlycke har en 
historik kring herrgårdsmiljöer, gods och textilindustrier.  

4. Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke
Karaktärsområdet är beläget i utredningsområdets västra del. Området är 
ett skogslandskap som används för skogsbruk och rekreation. Här finns 
äldre byar likt Benareby, många sjöar med välbesökta badplatser och 
vandringsleder tack vare dess sammanhängande skogsmarker. Bebyggelsen 
är främst samlad i småhusområden, men även inslag av mindre lantbruk 
förekommer i söder. 

5. Skogslandskap söder om Landvetter 
Söder om Landvetter tätort och Landvetter flygplats finns ett större 
skogsområde som främst innefattar produktionsskog med inslag av 
sjöar, våtmarker och många mindre vattendrag. Området är högt beläget 
och har mindre sprickdalar i nordsydlig riktning. Skogslandskapet 
söder om Landvetter tätort har stora rekreationsvärden och är kopplat 
både till Landvetter norrut och Mölnlycke västerut. I västra delen 
av karaktärsområdet finns Yxsjöområdet som har höga natur- och 
rekreationsvärden.

6. Landvetter tätort 
Karaktärsområdet är ett tätbebyggt område som är beläget i en sprickdal med 
tydlig västöstlig riktning. Dalgången fortsätter österut. Bebyggelsen utgörs 
av lägre bostadsbebyggelse, varav en stor del är från 1970-talet och framåt. 
Rakt genom Landvetter tätort går väg 27/40 som är en viktig koppling till 
Göteborg och övrigt vägnät. I den lokala skalan är vägen en stor barriär som 
delar tätorten i två delar. 

7. Härryda-Hindås dalgång 
Karaktärsområdet är en smal, småskalig dalgång med spridd bebyggelse och 
verksamheter av varierande karaktär. Härryda tätort utgörs av relativt spridd 
bebyggelse längs Härrydavägen. I östra delen av området finns Hindås, vilket 
är ett mindre samhälle som är beläget där sprickdalen blir flackare och breder 
ut sig vid Västra Nedsjön. Längs med dalgången går Kust till kustbanan och 
Mölndalsån. Kring Mölndalsån finns höga naturvärden. 

8. Landvetter flygplats 
Flygplatsen är Sveriges näst största internationella flygplats och är en 
av Västsveriges viktigaste målpunkter avseende kommunikation. Kring 
flygplatsen finns ett stort sammanhängande skogbevuxet landskap. 
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är storskalig till sin karaktär. 
Verksamheterna inom karaktärsområdet har ofta stora öppna angöringsytor 
och parkeringsplatser. 

9. Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby 
Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby finns till stor del på en ås 
och har en lång historia. Bebyggelsestrukturen innefattar äldre by- och 
gårdsmiljöer i det småskaliga odlingslandskapet samt småhusområden i 
närheten av sjöar. 

10. Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö 
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö är ett stort karaktärsområde 
som avgränsas av omgivande dalgångar och åsar. Landskapet domineras av 
den täta skogen som till stor del utgörs av produktionsskog med inslag av 
höga naturvärden. I områden med jordbruksmark öppnar landskapet upp sig, 
här finns småskaligt jordbruk och bostadsbebyggelse längs vägarna, samt i 
anslutning till det flackare landskapet vid sjöar. 

11. Rävlanda tätort 
Rävlanda är en mindre tätort belägen i Nolåns och Storåns dalgång. Efter 
inlandsisens avsmältning låg området under högsta kustlinjen vilket 
skapade det böljande landskapet som finns i dalgången idag. Bebyggelsen 
i samhället utgörs av villor och flerbostadshus belägna norr och söder om 
järnvägsstationen. Järnvägen utgör en barriär genom samhället. Norr om 
Rävlanda finns Rammsjön och tätortsnära natur som har stora rekreativa 
värden för boende i Rävlanda. 

12. Nolåns och Storåns dalgång 
Karaktärsområdet är en bred dal som går i nordostlig till sydvästlig riktning 
med en meandrande å i mitten. I norra delen kring Nolån är dalgången 
lite smalare i jämförelse med den södra delen av karaktärsområdet vars 
dal är belägen kring Storån. Marken har brukats länge i karaktärsområdet 
och det finns höga kulturmiljövärden. Dalen har ett kuperat, böljande 
mosaiklandskap som är präglat av jordbruk. Från vissa platser finns långa 
siktlinjer. På dalsidorna vid gränsen mellan skog och åker finns en stor del 
av bebyggelsen och längsgående vägar som följer dalens riktning. Längs med 
åarna växer ofta lövträd. 

13. Skogs- och mosselandskap kring Gesebol 
Karaktärsområdet är beläget nordöst om Bollebygd och utgörs av ett 
varierande, mossrikt skogslandskap som innefattar delar av både Borås och 
Bollebygds kommuner. Området karaktäriseras av skogslandskap med många 
mossar samt mindre sjöar. Här dominerar produktionsbarrskog och runt 
öppna marker växer blandskog. Bebyggelse och mindre jordbruk förekommer 
i hela området men är främst koncentrerad till lägen runt sjöarna.

14. Bollebygds tätort 
Karaktärsområdet är beläget i Bollebygds kommun vid Nolåns dalgång. Öster 
om Bollebygd finns skogslandskap och väster ut möter samhället dalgångens 
jordbruksmarker. Tätorten har en järnvägsstation och söder om bebyggelsen 
går väg 27/40, och Sörån. Villaområden och verksamhetsområden finns i och 
kring tätorten. 

15. Söråns dalgång 
Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal som sträcker sig i västöstlig 
riktning i Bollebygds kommun. Dalgången kantas av småindustrier och 
småhusområden. Området särskiljer sig från angränsande dalgång eftersom 
Nolåns och Storåns dalgång är bredare och omges av jordbruksmark, vilket 
ger en mer öppen karaktär jämfört med Söråns omgivning som har stort 
inslag av lövträd. 

16. Skogslandskapet söder om Bollebygd 
Karaktärsområdet är beläget söder om Bollebygd och består av ett böljande 
skogslandskap. I karaktärsområdets östra del finns ett större inslag av 
jordbruksmark i det annars slutna skogslandskapet. Här finns även värdefulla 
kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, främst i Låddekärrsbu och Upptröst. 

17. Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås
Området är beläget i nära anslutning till Borås och har viktiga natur-, kultur- 
och rekreativa värden. På höjden väster om Öresjö finns naturreservatet Rya 
åsar. Karaktärsområdet utgörs av höglänta skogsområden. På platån finns 
även bostadsområden med småhus och där topografin blir flackare i väst 
finns också odlingslandskap med gårdsbebyggelse. Karaktärsområdets östra 
del gränsar till Öresjö. Kring Öresjö finns bebyggelse av varierande karaktär 
med nära koppling till naturområden. 

18. Borås 
Borås är beläget i en dalgång i utredningsområdets östra del, omgiven av 
skogsområden på platåer samt vattensystem i nordostlig till sydvästlig 
riktning. Borås är en viktig knutpunkt i regionen och genomkorsas av ett 
antal stora trafikleder och järnväg. Detta gör att tillgängligheten till andra 
orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar stora barriärer i staden. 
Stadskärnan, som är stadens äldsta del, är förhållandevis liten och finns 
öster om Viskan. Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande 
bebyggelse vid. Nordväst om stadskärnan finns Norrby som består av 
storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Norr och söder om stadskärnan 
finns stora områden med äldre industribebyggelse längs med Viskan.

19. Viareds verksamhetsområde 
Viareds verksamhetsområde är beläget sydväst om Borås och sträcker sig i 
nordostlig riktning längs med väg 27/40. Bebyggelsen utgörs av storskaliga 
verksamhetslokaler. Här finns bland annat en stor företagspark, affärer och 
flygplats. Områdets ursprungliga topografi i form av en moränrygg är delvis 
bortbyggd i samband med exploateringen av området. I de södra delarna av 
karaktärsområdet finns äldre bostadsbebyggelse. 

20. Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås 
Karaktärsområdet är beläget sydväst om Borås och är ett 
skogsmosaiklandskap där större skogsområden växlas med mossar, 
sjöar och mindre åkermarker. Landskapet ligger lägre än angränsande 
karaktärsområden i norr och varierar i topografi. Områdets relativt låglänta 
läge och tillgång på vatten har gett upphov till många våtmarker och sjöar. 
Inom området finns bostadsbebyggelse, ofta lokaliserad i anslutning till 
vattendrag och sjöar. 

21. Viskans dalgång söder om Borås 
Karaktärsområdet är en del av Viskans dalgång som sträcker sig i sydvästlig 
riktning från Borås. Viskan har historiskt varit en viktig transportled och en 
viktig del i utvecklingen av de bruks- och industrimiljöer som växte fram 
i området under 1800- och 1900-talet. Inom karaktärsområdet finns skog, 
jordbruks- och hedmarker. Hedmarkerna Osdal och Bråt brukas som militärt 
övningsfält. Idag finns här natur- och rekreationsvärden. I Viskadalen finns 
villaområden samt verksamheter som avloppsreningsverk och ridhus. Dalens 
tydliga nordostliga riktning förstärks av Varbergsvägen och järnvägen 
Viskadalsbanan som sträcker sig längs med dalen.

22. Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås 
Karaktärsområdet är beläget öster om Borås och utgörs av ett höglänt 
böljande mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap. Inom 
området finns spridd bostadsbebyggelse, lantbruk och småindustrier. De 
skogsområden som finns närmast Borås tätort används i rekreativa syften. En 
större sjö, Öresjö, finns i norra delen av området. De äldsta husen vid Öresjö 
är kulturhistoriskt värdefulla. Öster om sjön går Älvsborgsbanan och väg 42. 
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23. Rutplatålandskap sydost om Borås 
Karaktärsområdet är beläget sydost om Borås och är ett skogslandskap 
med stor andel produktionsskog. Inom området finns bostadsbebyggelse av 
landsbygdskaraktär, ofta vid dalgångar, sjöar och vattendrag. Det finns även 
platser som brukas för rekreation såsom naturreservat, ridvägar, terrängbana, 
badsjö, samt golfbana och idrottsanläggning som lockar många besökare såväl 
lokalt som regionalt.

Fördjupade analyser av Mölndal, Landvetter flygplats och Borås
En integrerad landskapskaraktärsanalys är till viss del även tillämplig i 
stadsmiljö men fokuserar då på stråk och samband. Fördjupningen av ILKA:n 
har tillämpats där stationer studeras inom utredningsområdet: Mölndal, 
Landvetter flygplats och Borås. 

Mölndal
Historik och nuläge
Mölndal var länge ett jordbrukssamhälle och stora delar av marken i 
dalgången var fortfarande odlad långt in på 1900-talet. 1950-talet präglades 
av stark utveckling och framtidstro, då mycket av bebyggelsen i centrala 
Mölndal tillkom. Idag är Mölndal en expansiv kommun med ett rikt och 
diversifierat näringsliv där också förtätningen av bebyggelsen i dalgången 
med både bostäder och verksamheter fortgår. Mycket av den historiska 
industribebyggelsen finns ännu bevarad, såsom Krokslätts fabriker, 
bebyggelsen kring forsen i Mölndals Kvarnby samt Forsåkersområdet. 
Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län med sina 
drygt 68 000 invånare. De största företagen är verksamma inom Life Science/
Life Tech, informations-, kommunikations-, teknik- och handelsföretag

Topografi och ekologiska strukturer
Mölndal är till stora delar beläget i en flack dalgång, som sträcker sig i nord-
sydlig riktning och avgränsas av branta bergssidor. Höjderna är brantast på 
dalgångens östra sida. Mölndal har en rik natur med många värdefulla inslag 
såsom lövskogar, stora tallhedskogar, strömmande vatten och sjöar samt 
odlingsmarker och naturbetesmarker. Stora delar av naturen kan räknas som 
tätortsnära natur med god tillgänglighet. Bland annat finns sex naturreservat, 
18 kilometer elljusspår och cirka 20 kilometer skyltade ridvägar i kommunen.

Stråk, samband och målpunkter
Mölndal är en knutpunkt och dalgångarna har viktiga kommunikationsleder. 
De stora vägarna och järnvägarna orsakar påtagliga barriäreffekter i 
Mölndal. De största målpunkterna i Mölndal är handeln i Mölndals centrum, 
knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndalsbro samt större arbetsplatser.

Bebyggelsestruktur
Mölndal har vuxit genom att flera mindre samhällen vuxit samman och 
merparten av bostadsbebyggelsen har tillkommit sedan 1950-talet. För att 
tydligare försöka beskriva stadens olika delar har staden delats in i fyra olika 
bebyggelseområden, se Figur ii

Utvecklingstendenser
I översiktsplanen från 2006 fastslås att en station på den nya stambanan ska 
beaktas i all planering inom stationsområdet i Mölndals tätort för att en ny 
järnvägsstation ska vara möjlig. Möjliga korridorer för järnvägsdragning ska 
också beaktas. I den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång 
eftersträvas att den barriärverkan som idag finns i dalgången överbyggs.
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Figur ii.  Bebyggelseområden i Mölndal, inom utredningsområdet.

Landvetter flygplats
Historik och nuläge
Landvetter flygplats invigdes år 1977. Ett stort antal nya arbetsplatser tillkom 
med direkt och indirekt koppling till flygverksamheten. I och med det ökade 
efterfrågan på bostäder i kommunen. Samtidigt satte flygplatsen stopp för 
bostadsbebyggelse i den mellersta delen av kommunen på grund av buller 
från flygtrafiken. Idag är Landvetter flygplats ett riksintresse och en av 
Västsveriges viktigaste målpunkter för kommunikation.

Topografi och ekologiska strukturer
Landvetter flygplats är belägen i ett flackt sammanhängande skogsområde.

Stråk, samband och målpunkter
Flygplatsen är finns cirka 20 kilometer från Göteborg och cirka 40 kilometer 
från Borås. Strax norr om flygplatsen går väg 27/40.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen inom flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin 
karaktär. Eftersom bebyggelsen vid Landvetter är begränsad och likartad har 
det inte gjorts någon indelning av flygplatsområdet i bebyggelseområden.

Utvecklingstendenser
På grund av bullerstörningar inom flygplatsområdet finns små 
möjligheter att höja standarden på tidigare fritidshus till helårsboende. 
Flygplatsen motsätter sig nya bostäder eller större tillbyggnader inom 
dess påverkansområde. Närheten till väg 27/40 och en eventuell ny 
järnvägsstation skapar goda förutsättningar för verksamhetsområden.

Borås
Historik och nuläge
Borås grundades år 1621 och har en lång tradition som hantverks- och 
handelsstad. I och med textilkrisen under 1960- och 70-talet försvann 
i stort sett all textiltillverkning från Borås. Under 70- och 80-talet 
minskade antalet invånare. I dag är Borås Sveriges 13:e största stad och 
har cirka 112 000 invånare. Av dessa bor knappt 74 000 i tätorten. Borås 
är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad. De 

största näringsgrenarna är vård och omsorg, handel och företagstjänster. 
Inpendlingen är cirka 14 000 personer och antalet som pendlar ut dryga 10 
000.

Topografi och ekologiska strukturer
Borås är beläget i Viskans dalgång och är omgivet av höga berg och mindre 
kullar. Omgivningen är starkt karaktärsskapande för staden där inslaget 
av grönska är dominerande. Lite utanför stadskärnan finns ett stort antal 
grönområden som sträcker sig som gröna kilar in mot stadens mitt. 

Stråk, samband och målpunkter
Borås som är en knutpunkt i regionen genomkorsas av ett antal stora 
trafikleder och järnvägslinjer. Borås har även ett väl utbyggt nät av gång- och 
cykelbanor.

Bebyggelsestruktur
Den äldsta delen av Borås anlades intill Viskan. Även de tidigaste 
industrietableringarna anlades intill Viskan där marken var förhållandevis 
platt. När staden succesivt har vuxit har nya, mer kuperade områden 
bebyggts runt om staden. Senare har industri- och verksamheter etablerats 
utmed stadens större vägar. För att tydligare beskriva Borås olika delar har 
staden delats in i fyra olika bebyggelseområden, se Figur iii

Utvecklingstendenser
Översiktsplanen från 2018 utgår från att Borås Stad i första hand ska växa 
inifrån och ut med en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel 
framför allt i de områden som idag utgörs av verksamheter och småskalig 
industri. I väntan på de kommande stambanorna har kommunen tvingats 
avvakta med att utveckla vissa delar av staden.
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Figur iii.  Bebyggelseområden i Borås.

Fortsatt arbete
Som riktlinjer för projektets fortsatta arbete har gestaltningsavsikter tagits 
fram. Projektmål och landskapets känslighet och potential är en viktig grund 
för gestaltningsavsikterna som är projektets riktlinjer för utformning av 
järnvägsanläggningen. 
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Fortsättning från föregående ruta.
• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska 

utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst  
80 % reduktion jämfört med år 2015.

LANDSKAP
• Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av 

ekosystemtjänster.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landska-
pets variation och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för 
att bevara, använda och utveckla etablerade funktioner i landska-
pet.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en 
mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att 
bidra till goda livs- och boendemiljöer samt att möjligheten att 
läsa och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

• Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla 
förutsättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband 
och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller 
stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer 
och samband av betydelse för människors sociala välfärd och 
livskvalitet kan behållas och utvecklas både på landsbygden och i 
tätorterna.

NATURRESURSHUSHÅLLNING
• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett 

långsiktigt hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser 
möjliggörs.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett 
långsiktigt hållbart resursanvändande av mark och areella 
näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt 
nyttjande av värdefulla ämnen och material.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall 
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas 
tillvara i så stor omfattning som möjligt.

HÄLSA OCH SÄKERHET
• Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller 
skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för 
skadligt buller från järnvägen. 

• Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till 
omgivande luft samt mark- och vattenområden.

KAPACITET OCH ROBUSTHET
• Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna 

trafikeras av minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. 
Av dessa ska minst 3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska 
kunna stanna på Station Borås. Återstående tåg ska vara snabba 
regionaltåg.

• Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på 
Station Borås. 

• Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla 
stationer.

•  Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95 % punktlighet 
(rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

RESTIDER
•  Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm 

och Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg.

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C 
och Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går 
via Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer.

STATIONSLÄGEN
• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort 

geografiskt samlat resandeunderlag och/eller möjliggöra 
effektiva byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur 
ett hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att 
resa med tåg.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsik-
tigt hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar 
för en stark arbetsmarknadsregion.

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT  
• Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från 

fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på 
sträckan Göteborg-Borås.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30% 
reduktion jämfört med år 2015.

1 Inledning
1.1 Beskrivning av projektet 
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen ska knyta 
Västsveriges största städer närmare varandra, förbättra kommunikationerna 
till Landvetter flygplats och skapa möjlighet för snabbare tågresor mellan 
Göteborg och Stockholm.

1.2 Syfte med ILKA
Landskapskaraktärsanalysen ingår i lokaliseringsutredningen för en ny 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Den utgör underlag 
för framtagning, utvärdering och val av alternativa sträckningar och 
stationslägen.

Syftet med ILKA:n är att ge en helhetsbild av landskapet. Landskapets 
befintliga förhållanden, beroenden, samverkande funktioner och trender 
analyseras för att ge en förståelse för landskapet som helhet. Utifrån analysen 
bedöms landskapets känslighet och potential för påverkan av en ny järnväg. 
Landskapets känslighet och potential för järnvägsanläggningen är ett 
underlag för utformning av korridorer, samt val av alternativa sträckningar. 

1.3 Mål för projektet 
Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya 
stambanorna. De övergripande målen konkretiserar tillsammans vad som 
krävs av systemet för att syftet ska uppnås. Syftet och de övergripande målen 
för nya stambanor redovisas i Samrådshandlingen. 

1.3.1 Ändamål för Göteborg-Borås
På projektnivå anger ändamålet varför det specifika projektet Göteborg-
Borås ska genomföras. Trafikverket har beslutat följande ändamål för 
Göteborg-Borås.

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 
• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/

Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges 
järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva 
tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och 
Borås, 

•  Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar 
för en stark arbetsmarknadsregion och en hållbar regional 
utveckling, 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till 
förbättrade möjligheter att nå internationella noder och 
marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

1.3.2 Projektmål för Göteborg-Borås
Projektmålen utgår ifrån Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor, 
men är konkretiserade och projektanpassade för Göteborg-Borås och 
avser såväl planläggning, byggande som drift. Målen ligger i linje med 
Transportpolitiska mål, Nationella miljömål, Hållbarhetsmål, Nationella 
kulturmiljömål, Gestaltad livsmiljö och flera regionala mål som berör 
utredningsområdet. Trafikverket beslutade i juni 2020 följande projektmål 
för Göteborg-Borås, se faktarutor nedan. 
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Figur 1.1  Flygbild över Mölndal som är beläget inom utredningsområdet. Nederst i bild syns området Kvarnbyn. Uppe i bild syns Stensjön och Rådasjön. (Foto: Ramboll 2020)

Projektmålen kan över tid behöva anpassas givet att ny kunskap tillkommer 
eller om förutsättningarna för projektet förändras.

Projektmålen är styrande för hela analysarbetet. Analysarbetet i ILKA:n 
syftar till att ta fram det underlag som behövs för att kunna utforma och 
välja den anläggning som ger bäst möjligheter att uppfylla målen. Dessa 
projektmål är därmed också viktiga utgångspunkter i formandet av 
gestaltningsavsikterna som ger en inriktning till fortsatt arbete, se kapitel 8 
på sida 101.

Fortsättning från föregående ruta.

ARKITEKTUR
• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens 

förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och 
bidra till attraktiva livsmiljöer. 

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens 
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och 
bidra till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-
perspektiv.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergri-
pande ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk 
ambition och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för 
banbrytande arkitektur där det är motiverat.

• Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna 
människors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den 
nya järnvägen.

SAMHÄLLSEKONOMI
• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 

samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett 
långsiktigt perspektiv.  

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 
samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur 
ett långsiktigt perspektiv.

313



10

M
ET

O
D

IK

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS 

Figur 2.1  Schematisk illustration över den integrerade landskapsanalysens metodik. Figuren är hämtad från ”Landskapet är arenan - Integrerad landskaps-
karaktärsanalys, en metodbeskrivning” (TRV Publ 2017:180), s. 19. (Illustration: Befaringsbyrån)

2 Metodik
2.1 Utredningsmetodik
Utredningsarbetet inom lokaliseringsutredningen inleds med inventering 
och beskrivning av befintliga förhållanden inom utredningsområdet, se 
Figur 2.2. Denna landskapskaraktärsanalys beskriver landskapets befintliga 
förhållanden.

Efter en inledande inventering, där ILKA:n är ett underlag bland flera, prövas 
tänkbara sträckningar och stationslägen. Ett begränsat antal av dessa väljs ut 
för fortsatt utredning. 

Dessa alternativa sträckningarna och stationslägen analyseras ytterligare 
med fokus på alternativskiljande effekter och konsekvenser. Alternativen 
utformas, analyseras och utvärderas med syftet att kunna göra ett slutligt val 
av lokalisering för den nya järnvägen med stationslägen. 

Bedömningar och urval görs med utgångspunkt från projektmål och 
alternativens sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhet.

2.1.1 Geografisk avgränsning
Utredningsområdet berör sammantaget de sex kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. I väster sträcker sig 
utredningsområdet från Almedal i norr längs med E6/E20/Västkustbanan till 
strax norr om Kållered i söder. I öster slutar utredningsområdet strax öster 
om Borås tätort, se Figur 2.2. 

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar ska rymmas. Därutöver har området vidgats så att alla tänkbara 
korridorer mellan nu aktuella stationer, Mölndal, Landvetter flygplats och 
Borås, ska innefattas. Utredningsområdet ska även möjliggöra att externa 
stationslägen kan prövas vid samtliga stationsorter.

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit 
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 
restidsmålet mellan Stockholm och Göteborg ska kunna uppnås

2.2 Integrerad landskapskaraktärsanalys
I analysarbetet används metoden för integrerad landskapskaraktärsanalys 
(ILKA) för att få en helhetsbild av karaktärer, funktioner och relationer i 
landskapet, se Figur 2.1. Metodiken utgår ifrån Trafikverkets handledning 
Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar (Trafikverket, 
2020). I det integrerade analysarbetet samarbetar många olika 
yrkeskompetenser, exempelvis under platsbesök inom utredningsområdet, 
se Figur 2.3. Exempel på kompetenser som bidrar är landskapsarkitekter, 
bergtekniker, geotekniker, hydrogeologer, hydrologer, biologer, 
bebyggelseantikvarier, kulturgeografer och arkitekter. 

Landskapskaraktärsanalysen visar på områden, funktioner och relationer 
som är känsliga för en ny järnväg, vilket innebär ett stort hänsynstagande 
vad gäller lokalisering och landskapsanpassning av järnvägen. Den beskriver 
även pågående processer i landskapet samt vilken potential som finns 

relaterat till planerad järnväg. Innehållet i analyserna avgränsas till viss del av 
projektmålen, för att säkerställa att det finns underlagsmaterial för att kunna 
bedöma måluppfyllelse av projektmålen.

För att svara på varför landskapet ser ut som det gör genomförs tematiska 
analyser, det vill säga mer teknikspecifika analyser. Dessa teknikspecifika 
studier redovisas även mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB:n). För att svara på hur landskapet ser ut och fungerar samt vart 
det är på väg genomförs analyser på ett tvärvetenskapligt vis dels på en 
övergripande nivå över hela utredningsområdet dels med fokus på mindre 
geografiska områden, vilket redovisas i så kallade karaktärsområden. 
Analyserna avgränsas och utvecklas utifrån den inledande bedömningen 
av landskapets känslighet och potential som finns i samrådsunderlagets 
Landskapsanalys. 

I karaktärområdesanalyserna sker det stora arbetet avseende landskapets 
känslighet och potential för den nya järnvägsanläggningen. Bedömningen 
av känslighet och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande 
ambition. Via bedömning av känslighet och potential i landskapet kan 
rekommendationer formuleras som pekar på behov av fördjupad kunskap 
eller som utgör stöd för anläggningens utformning. Bedömningen av 
landskapets känslighet och potential ger därmed en förutsättning för 
lokalisering och en inriktning i gestaltningsarbetet samt bidrar till att 
identifiera motiv till landskapsanpassande åtgärder. 

Fördjupade analyser för de tre stationslägena genomförs för att bättre 
kunna analysera dess känslighet och potential, se kapitel 8, Analyser för 
stationslägen. Stadsanalyserna anpassas till olika aspekter av ett nytt 
stationsläge, vilket innebär att de omfattar större geografiska områden 
än de karaktärsområden de är belägna inom. Det finns därmed en viss 
dubbelskrivning mellan karaktärsområdena Mölndal, Landvetter flygplats, 
Borås och stadsanalyserna. 

Sammantaget ger ILKA:ns analyser en helhetsbild av landskapets 
förutsättningar för föreslagen åtgärd. Projektets olika föreslagna alternativ 
och konsekvensbedömningen av dess påverkan på landskapet ingår inte i 
detta dokument utan redovisas i samrådshandlingen och den kommande 
MKB:n.

“Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/
eller mänskliga faktorer.” 

Definition av landskap enligt 
Europeiska landskapskonventionen, Riksantikvarieämbetet.
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Figur 2.2  Karta över utredningsområdet.

2.3 Underlag
Huvudsakligen används kartunderlag och kommunala underlag. Tidigare 
utförda utredningar används som stöd. En fullständig lista på underlag som 
används redovisas i 10 Referenser på sida 103

2.3.1 Geodatainsamling och kommunala underlag
Material från geodatainsamling används som underlag. Exempel på underlag 
som används är Lantmäteriets kartunderlag, SCB:s underlag, länsstyrelsens 
underlag för riksintressen och andra skyddade områden samt SGU:s 
geologiska och hydrologiska underlag. 

Berörda kommuners översiktsplaner, grönplaner och andra visionsdokument 
används som underlag för att beskriva förutsättningar i landskapet. 

2.3.2  Tidigare utförda utredningar  
I tidigare genomförda utredningar för sträckan Göteborg-Borås 
har landskapskaraktärsanalyser tagits fram för sträckorna Almedal- 
Mölnlycke, Mölnlycke- Bollebygd och Bollebygd- Borås. Dessa 
landskapskaraktärsanalyser fokuserar främst på landskapet söder om väg 
27/40. Tidigare analyser fungerar som ett stöd som bearbetas, utvecklas och 
kompletteras. 

Figur 2.3  Fotografi från platsbesök på Rambo mosse. I den integrerade landskapskaraktärs-
analysen är platsbesöket, även kallat för befaring som är en del i arbetsmetoden.
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3.2 Anläggningstyper
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Vid stationslägena kan det bli 
aktuellt med fler spår, för att till exempel möjliggöra för förbipassage och 
uppställning av tåg. Järnvägen kommer att hägnas in av ett 2,5 meter högt 
stängsel för att skydda människor och djur från att skadas. Alla korsningar 
med järnvägen kommer att vara planskilda, det vill säga gå över eller under 
järnvägen. För att minska bullerspridning i känsliga områden kommer det 
att bli aktuellt med bullerdämpande åtgärder som till exempel skärmar eller 
vallar. 

För att minska risk för att träd faller över järnvägen, kommer det hållas 
en trädsäker zon som sträcker sig cirka 20-30 meter från spårmitt. Vid 
järnvägen kommer det även att anläggas tillhörande teknikhus och master. 
För att nå anläggningen kommer anslutande servicevägar anläggas på vissa 
sträckor längs med järnvägen. I samband med byggnation anläggs tillfälliga 
etableringsytor och arbetsvägar som sedan återställs. 

Valet av anläggningstyp för de nya stambanorna styrs av en sammanvägd 
bedömning av topografiska, funktionella, tekniska, miljö-/landskapsmässiga 
och kostnadsmässiga aspekter. För att möjliggöra hastigheter upp till 250 
km/h krävs det att järnvägen utformas med stora radier. De stora radierna ger 
en relativt rak och plan järnväg.

Figur 3.1  Schematisk sektion för dubbelspårig järnväg på bank. Trädsäkringszonen sträcker sig cirka 25 meter från närmsta spårmitt, 
skyddsstängslet är 2,5 meter högt.

Figur 3.2  Schematisk sektion för dubbelspårig järnväg i skärning. Trädsäkringszonen sträcker sig cirka 25 meter från närmsta spårmitt, 
skyddsstängslet är 2,5 meter högt.

3 Ny stambana i landskapet 
3.1 Nationella och regionala funktioner
De nya stambanorna planeras för persontrafik i höga hastigheter och 
dimensioneras generellt för en största tillåtna hastighet (STH) på 320 km/h, 
baserat på att det ger bättre restider och samhällsekonomi än alternativ med 
lägre hastigheter (Trafikverket, 2018). För några sträckor i systemet planeras 
för avsteg från 320 km/h. I nuläget är avsteg aktuella för delsträckorna 
Göteborg-Borås och Ostlänken, där 250 km/h ska gälla.

De nya stambanorna utformas som ett separerat system i förhållande till 
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas 
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust 
trafik med hög punktlighet. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg för att angöra Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö.

I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde år 2012 
(Trafikverket, 2012), studerades flera olika sätt att utforma ett 
höghastighetssystem med avseende på graden av integration 
med konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg. Utifrån 
kapacitetsutredningen föreslogs det separerade system som nu planeras.

Ett system med relativt stor separering innebär att orter utanför de nya 
stambanornas sträckningar endast i undantagsfall kan betjänas av tågen 
på den nya banan. För att ändå ge orter utanför stambanans sträckning 
goda förbindelser med tåg är det viktigt att systemet erbjuder effektiva 
bytespunkter med stationer där passagerare kan byta från tåg på 
konventionell järnväg till höghastighetståg.

Den nya stambanan ska främst möjliggöra snabba tågresor mellan Göteborg 
och Stockholm samt mellanliggande stationsorter, men den kommer även att 
ha viktiga regionala funktioner. Den nya järnvägen mellan Göteborg och 
Borås kommer att kraftigt minska restiden med tåg mellan Västsveriges två 
största orter samt möjliggöra anslutningsresor med tåg till Sveriges näst 
största flygplats.

TEKNISK STANDARD

Banstandard: På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard 
beträffande linjeföring och stabilare banunderbyggnad jämfört med 
konventionell järnväg. Höga hastigheter ställer krav på rakare spårlinjer 
vilket innebär större kurvradier.

Kurvradier: Den dimensionerande horisontalradien för hastighet 250 km/h 
är 4950 meter. Vid svåra passager och trängda stationslägen kan radier 
ner till 2400 meter accepteras.

Lutning: Största tillåtna lutning är 25 promille.

Kopplingspunkter: Kopplingspunkter till bibanor ska vara planskilda och 
dimensioneras så att avvikande/anslutande tåg i sin helhet kan passera 
växlar i en hastighet av minst 160 km/h.

Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och 
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande 
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna mellan exempelvis 
bro, bank, skärning och tunnel, vilket är kostnadsdrivande.

Järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga för 
underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa fall 
krävs särskilda servicevägar.

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de vanligaste anläggningstyperna.

Bank
Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se Figur 
3.1 . En bank kan vara uppbyggd på olika sätt. Vanligen är banken uppbyggd 
av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande markytan och skapa 
en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både jord- och bergmassor. 
Normalt har bankens slänter en lutning på 1:2, men detta kan variera 
beroende på landskapsanpassande åtgärder och/eller fyllnadsmaterialets 
egenskaper. Markanspråket för bank varierar således. Om underliggande 
mark består av lösa jordar behöver marken under banken först 
grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare lager lösa jordmassor 
schaktas vanligen bort och ersätts med fastare material.
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För dubbelspårstunnlar längre än 1000 meter anordnas utrymningsvägar som 
separata utrymningstunnlar eller schakt. För parallella enkelspårstunnlar 
sker utrymning via tvärtunnlar mellan spårtunnlarna. I Figur 3.4 visas 
exempel på sektion för en utrymningstunnel/servicetunnel. 

Betongtråg kan exempelvis anläggas i områden där slänterna är instabila 
men topografin fordrar skärning eller där det är hög grundvattennivå. 
Om skärningarna är mycket djupa eller topografin kräver tunnel, men 
bergtäckningen är för låg för bergtunnel, anläggs betongtunnel. Betongtunnel 
kan även anläggas där marken ovanför behöver nyttjas efter att anläggningen 
tagits i drift.

Figur 3.4  Schematisk sektion för dubbelspårig järnväg i tunnel.

Figur 3.3  Schematisk sektion för dubbelspårig järnväg på hög bro.

Skärning
Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och 
skär genom terrängen i jord eller berg, se Figur 3.2. Järnvägen byggs på en 
bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan avvattnas/
dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland annat på 
skärningens djup samt möjlig släntlutning, som i sin tur är beroende av 
bland annat materialet ( jord eller berg) och grundvattenförhållandena för 
tillräcklig stabilitet. I regel anläggs en serviceväg ovanför skärningen.

Bro
Det varierande landskapet medför att broar behöver anläggas längs sträckan, 
exempelvis vid passage över sänkor, dalgångar, vattendrag, vägar och 
järnvägar.

Vilka brotyper som kan bli aktuella beror både på både landskapets 
förutsättningar och vilken typ av passage det rör sig om. Varierande brotyper 
kommer att nyttjas och landskapsanpassas. Broar för den nya järnvägen 
utförs till största del som dubbelspårsbroar, se Figur 3.3 Broarna uppförs 
lämpligast i betong då materialets egenskaper ger en stum respons vid 
den dynamiska påverkan av höghastighetstågen, vilket kan krävas för att 
upprätthålla komfortkraven. Vilken typ av brokonstruktion som är bäst 
lämpad att använda avgörs bland annat av spännvidden, alltså avståndet 
mellan bropelare. I bullerkänsliga miljöer kan broarna utföras med 
bullerskydd, vilka monteras längs brons sidor.

Tunnel och tråg
Tunnelns öppning in i berget kallas tunnelpåslag. För att anlägga en tunnel i 
berg krävs att bergtäckningen ovanför tunneln och dess påslag är tillräcklig 
för att skapa en stabil tunnelkonstruktion, se Figur 3.4.

För att bergtunnel ska kunna anläggas krävs generellt att bergtäckningen 
är större än tunnelns halva spännvidd (bredd). Inom projektet planeras 
bergtunnlar till största delen som dubbelspårstunnlar och tunneln utformas 
för att ge en bra passagerarkomfort. Tunnlarna utförs vanligtvis med 
konventionell drivning (borrning och sprängning) och i samband med 
drivningen förstärks och tätas berget i tunneln. För att undvika inläckage och 
isbildning i tunneln installeras ett vatten- och frostsäkringssystem. 
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Figur 3.12  Schematisk sektion för station på bro med fyra spår.

3.3 Stationer
Stationer dimensioneras och utformas med hänsyn till de tåg som kommer 
att trafikera banan samt till förväntat antal på- och avstigande resenärer. 
Stationerna utformas med minst två genomgående huvudspår som medger 
hastigheter enligt krav (250 km/h) och minst två plattformsspår. 

Station Mölndal ska utformas med kopplingspunkter mot Västlänken och 
Västkustbanan samt planerade uppställningsspår. Station Landvetter flygplats 
ska utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår. 
Station Borås ska dimensioneras för 400 meter långa höghastighetståg, se 
Figur 3.5, medan övriga stationer ska dimensioneras för 250 meter långa 
tåg. Station Borås ska utformas så att två snabba regionaltåg i vardera 
riktningen kan vända samtidigt medan ett höghastighetståg stannar och ett 
höghastighetståg passerar.

Figur 3.5   Karta över Borås som redovisar schematisk bild för stationers utbredning. Principiellt har stationens plattform en utbredning och beroende på stationslösning behöver 
järnvägsanläggningen olika stor plats. Station på bibana har även ett huvudspår som går utanför staden.

Figur 3.6  Schematisk sektion för station i bergtunnel med fyra spår.

Figur 3.7  Schematisk sektion för station i bergtunnel med sex spår.

Exempel på olika stationslösningar visas i Figur 3.10 och Figur 3.11. 
Utformningen av respektive station styrs också av platsens och omgivningens 
specifika förutsättningar. I senare skeden kan utformningen komma att 
ändras utifrån förutsättningarna kring aerodynamik, bergteknik, risk och 
säkerhet och de faktiska geologiska förhållandena på platsen. Detta kommer 
belysas i det fortsatta arbetet. Exempel på utformning av stationer i tunnel, 
på bro och i markplan visas i Figur 3.6 - Figur 3.13. Begreppet markplan 
innefattar järnväg i markplan, skärning eller på bank.

I Borås ska uppställningsspår för omloppsnära uppställning anläggas inom 
10 km från stationen. Tågrörelser till och från uppställningsspåren ska 
kunna ske utan korsande tågväg med motriktad trafik på normalhuvudspår, 
undantag kan sökas om driftplatsen för resandeutbyte är förlagd till bibana.

           Figur 3.8  Schematisk sektion för station i markplan med sex spår.

          
Figur 3.9  Schematisk sektion för station i betongtunnel 
med fyra spår.

Figur 3.10  Principiella stationslösningar för station på huvudbana.

Figur 3.11  Övre: Principiell stationslösning för bibana med säckstation.  
Nedre: Principiell station på huvudbana samt bibana med säckstation.

Figur 3.13  Schematisk sektion för station på bro med sex spår.
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Figur 4.1  Illustration av olika tematiska studier i landskapet.

4 Tematiska analyser
De tematiska analyserna beskriver utredningsområdet på en översiktlig 
nivå med fokus på olika funktioner och samband i landskapet. De 
tematiska analyserna är breda och kan omfatta flera olika aspekter eller 
faktorer och hur de i sin tur påverkar funktioner i landskapet. 

Kunskap om de geologiska förhållandena som beskrivs under kapitel 4.1 
är av stor betydelse för att kunna utforma den nya järnvägen på ett väl 
avvägt sätt, inte minst utifrån perspektivet byggbarhet och ekonomi. 

Syftet med att analysera vattnet i landskapet är att identifiera viktiga 
vattenförekomster likt grundvattenmagasin och viktiga biotoper. 
Syftet är också att identifiera vattnets samband med de geologiska 
förutsättningarna, för att förstå hur en järnväg kan komma att påverka 
flöden av ytvatten och eventuella översvämningar upp- och nedströms 
den nya järnvägsanläggningen.

När det gäller naturmiljö kan byggnation av ny infrastruktur skapa 
barriäreffekter, vilket innebär att viktiga ekologiska strukturer i 
landskapet kan komma att brytas. Den nya järnvägen kan bidra till att 
skapa nya spridningsvägar och därmed skapa förutsättningar för de 
ekologiska strukturerna att utvecklas.

I kapitel 4.4 analyseras dagens tillvaro, hur landskapet idag används av 
människan. Ny järnväg, vid eller genom tätorter, kan påverka befintliga 
stråk och bullersituationer. Hur järnvägen placeras i förhållande till 
befintlig infrastruktur styr i vilken grad situationen kan komma att 
förändras.

I kapitlet om utvecklingstendenser beskrivs en trolig utveckling av 
landskapet som är viktig att förhålla sig till vid byggnation och drift av en 
ny järnväg i utredningsområdet.

Syftet med att analysera kulturhistoria i kapitel 4.6 är att identifiera 
kulturhistoriska karaktärsdrag och värden som kan vara viktiga för 
landskapets fortsatta utveckling och därför kräver särskild hänsyn vid 
placering och utformning av den nya järnvägen.

Den allmäna upplevelsen av det befintliga landskapet som beskrivs i 
kapitel 4.7 är också viktig att förstå och förhålla sig till för att förstå hur 
människors upplevelse av sin omgivning kan komma att förändras genom 
en ny järnväg. 

BERG, TOPOGRAFI OCH JORDAR 

Den tematiska studien kring berg, 
topografi och jordar beskriver landska-
pets geologi. Geologin skapar landska-
pets fysiska förutsättningar i form av 
dess landformer och jordarter, vilket 
ligger till grund för hur människor 
transporterat sig, brukat och brukar 
landskapet. Det är även geologin som 
skapar förutsättningar för olika naturmil-
jöer.  

UTVECKLINGSTENDENSER

Kapitlet berör två viktiga faktorer som 
handlar om utvecklingstendeser. 
Bebyggelsutvecklingen är en viktig faktor 
och den andra är den pågående klimat-
förändringen.

UPPLEVELSEN AV LANDSKAPET 

De beskrivna tematiska analyserna är 
viktiga för hur landskapet upplevs. 
Analysen upplevelsen av landskapet 
beskriver bland annat aspekter såsom 
riktningar, barriärer och rumsligheter. 

VATTEN 

Den tematiska studien som hanterar 
vatten beskriver grundvatten-
förekomster och ytvatten såsom sjöar 
och vattendrag. Den tydliggör samban-
den mellan vattnets väg genom 
landskapet och de värden som är 
knutna till vatten. 

NATURMILJÖ 

Analysen av naturmiljö identifierar 
värdefulla naturmiljöer samt spridnings-
korridorer och stråk som kopplar 
samman ekologiska strukturer. 

DAGENS TILLVARO 

Analysen av dagens tillvaro beskriver 
vardagslivet i landsbygd, tätorter och 
städer inom utredningsområdet i form 
av befolkning, markanvändning och 
näringsliv. Människors rörelsemönster 
och tillgänglighet till målpunkter samt 
barnperspektiv är centrala delar i 
analysen, likaså rekreation, friluftsliv 
och buller. 

KULTURHISTORIA 

Den kulturhistoriska analysen 
identifierar kulturvärden och karaktärs-
drag som bidrar till förståelse för 
människors brukande av landskapet ur 
ett historiskt perspektiv. 

KAP. 4.5

KAP. 4.6

KAP. 4.7

KAP. 4.4

KAP. 4.3

KAP. 4.2

KAP. 4.1
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4.1 Berg, topografi och jordar

4.1.1 Berggrund
Berggrunden i utredningsområdet tillhör den västsvenska gnejsregionen, 
också kallad den Sydvästskandinaviska provinsen. Berggrunden består 
huvudsakligen av förgnejsade kvartsrika djupbergarter som granit och 
granodiorit.  

Berggrunden är karaktäriserad av deformationszoner vilka i 
utredningsområdet typiskt löper i nordostlig, nordsydlig samt östvästlig 
riktning. Dessa utgör ofta svagheter, som exempelvis sprickzoner, i 
berggrunden och avspeglas typiskt som dalgångar i landskapet. Det 
storskaliga sprickdalslandskap som dominerar området idag har till stor del 
formats genom erosion av sådana svagheter i berggrunden. 

4.1.2 Topografi
Landskapet i området har varierande topografi med stora höjdskillnader, 
se Figur 4.3. I västra delen av utredningsområdet är Mölndalsåns dalgång. 
Mölndalsån flyter på havsnivå, medan höjderna i nordvästra Borås når över 
300 meter över havet. De topografiska skillnaderna mellan dalgångarna och 
de omgivande höjderna är typiskt 50–100 meter. 

I utredningsområdets västligaste del följer Mölndalsåns dalgång generellt 
Göta älvzonen, vilken är en nordsydlig deformationszon som också 
inkluderar Göta älvs dalgång. Höjderna vid Mölndalsåns dalgång är branta 
och höga. I vissa delar når de 100 meter ovan dalens botten. Den östvästliga 
dalgången Härryda- Hindås är något mindre och höjdskillnaderna här är 
ungefär 50–100 meter. 

Ytterligare en viktig regional nordsydlig deformationszon benämnd 
Mylonitzonen avspeglas i Storåns dalgång där de topografiska skillnaderna 
är något mindre mellan dalbotten och de omgivande höjderna på 50–100 
meter. Den närliggande Nolåns dalgång följer de mer nordostligt riktade 
strukturerna i berggrunden och topografin är också brantare med 
höjdskillnader ställvis över 120 meter. 

Söråns dalgång har en östvästlig riktning och de topografiska skillnaderna i 
höjd längs dalen är upp till cirka 100 meter. 

Viskadalen vid Borås har en nordostlig riktning med topografiska skillnader 
på över 120 meter. De största höjdskillnaderna återfinns norr om Borås kring 
Öresjö medan höjdskillnaderna söder om Borås är mindre. 
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Figur 4.3  Karta över landskapets topografi där höjd över havet illustreras med färg. Kartan visar att marken i området har lägst höjd över havet i väst samt i Nolåns och Storåns dalgång, och högst nivå över havet i öst. Högsta kustlinjen illustreras i lila. Den skiljer de låglänta områdena 
som vid inlandsisens avsmältning låg under vatten mot de mer höglänta områden som vid den tiden stack upp som öar i havet. 

Figur 4.4  Vy över Borås från Ryssbyklint utsiktsplats som är belägen på höjden nordväst om 
Borås. Höjdskillnaden mellan utsiktsplatsen och dalgången är cirka 100 meter.
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4.1.3 Landskapets jordar
De jordlager som finns i området, se Figur 4.5,  har för det mesta bildats 
under istiden eller kort därefter, förutom torvmarker och svämsediment som 
har bildats kontinuerligt sedan isens reträtt. När isen smälte bort nådde havet 
in i de lägre liggande dalgångarna och högsta kustlinjen (HK) utbildades i 
samband med detta. För högsta kustlinjens utbredning se Figur 4.3. Inom 
området nådde havet som längst in till Bollebygd där hela Nolåns och Storåns 
dalgång låg under vatten medan större delen av det höglänta området mellan 
Mölnlycke och Nolåns och Storåns dalgång låg över havet.

Jordartsbildningen i områden som låg under havsytan samt strandnära 
områden är av annorlunda karaktär i jämförelse med den i områden som helt 
legat ovanför havsnivån. Jordartsförhållandena är därför mycket olika inom 
höjdområden och i dalgångar i området. På höjdområdena finns det torv och 
morän med generellt ringa mäktigheter. Medan det i dalgångarna finns större 
jordjup med isälvssediment, glacial lera och silt samt postglaciala sediment. 
Torvmarkerna uppe på höjderna är ett undantag bland jordarterna då dessa 
har bildats kontinuerligt sedan isens reträtt. 

Höjdområdena består huvudsakligen av urberg eller ett tunt jordtäcke av 
sandig morän ovan berg och ett stort antal torvmarker i lägre partier och vid 

vattendrag. Inom utredningsområdet finns några större områden med morän 
där jorddjupen är större (upp till 10-20 meter), så som området strax söder 
om Hindås, området mellan Eskilsby och Huvdaby, området mellan Viared 
och Sandhult samt området öster om Borås. Torvmarker återfinns i form av 
kärr och mossar, de är i allmänhet inte mer än 4–5 meter djupa, men på vissa 
platser förekommer det mäktigheter på över 10 meter. 

I Mölndals dalgång i områdets västligaste del dominerar glacial lera. 
Jorddjupen är generellt mycket stora och kan uppgå till cirka 70 meter.

I den relativt smala och nästan östvästligt orienterade dalgången som 
sträcker sig från Råda, via Mölnlycke och Landvetter, till öster om Härryda 
är jordlagerföljden relativt komplex där både lera och isälvssediment (av silt, 
sand och grus) förekommer. Jorddjupen i dalgången uppnår ställvis 50 meter. 

I Nolåns, Storåns och Söråns dalgångar varierar jordlagerföljderna mycket. 
Sedimenten består huvudsakligen av sandiga isälvssediment, som lokalt 
täcks av finkorniga sediment av stor mäktighet. Jorddjupet är också mycket 
varierande, men överstiger generellt 30 meter. I Bollebygd och Rävlanda är 
jorddjupen större och kan ställvis vara uppemot 70–80 meter.  

Viskans dalgång domineras av isälvsavlagringar som huvudsakligen består 
av sand och grus. Jorddjupen är mycket varierande, men är vanligen 30–40 
meter och ställvis upp till 60 meter. I Viared, strax väster om Borås, finns en 
moränavlagring med drygt 20 meters mäktighet. För att frigöra mer mark 
inom Borås har Viskan grävts om och rätats ut på flera ställen. Inom dessa 
områden påträffas även löst lagrade svämsediment i form av silt och lera i 
anslutning till den ursprungliga åfåran. 

Figur 4.2  Vy över Storåns dalgång. De bördiga jordarna i dalgången är en viktig förutsätt-
ningar för jordbruket i området.
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Figur 4.5  Karta över landskapets jordarter som illustreras med olika färger. Urberg, illustrerat med röd färg, dominerar i utredningsområdet. I dalgångarna är variationen av jordarter större.
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4.2 Vatten

4.2.1 Grundvatten
Grundvattnet är en värdefull resurs för dricksvattenförsörjningen. 
Grundvatten finns i både jord och berg, men de stora magasinen är 
huvudsakligen knutna till sedimentära avlagringar av sand och grus som 
avsattes vid inlandsisens avsmältning. De stora grundvattenmagasinen 
inom utredningsområdet utgörs av dalgångarnas isälvssediment, se Figur 
4.6.  Större grundvattenförekomster finns huvudsakligen längs Mölndalsåns 
dalgång mellan Landvetter och Hindås, längs Nolåns och Storåns samt 
Söråns dalgångar vid Bollebygd och Rävlanda samt i Viskans dalgång vid 
Borås. Mindre grundvattenmagasin finns bland annat i den så kallade 
Göteborgsmoränen vid Kallebäck och Stensjön i Göteborg/Mölndal, vid 
Hällingsjö och vid Sandared norr om Viaredssjön.  

4.2.2 Ytvatten
Topografin och jordarterna skapar förutsättningarna för landskapets ytvatten. 
Vattendragen följer dalgångarna som huvudsakligen löper i riktning från 
nordost mot sydväst. På höjdryggarna finns sjöar i sprickdalar och de sänkor 
som inlandsisen formade. Jordarternas fördelning avgör ytvattnets kemiska 
sammansättning. Morän- och torvjordarna på de skogsklädda höjderna gör 

vattnet näringsfattigt och brunfärgat medan de uppodlade och finkorniga 
jordarna i dalgångarna tillför ett mer basiskt och näringsrikt vatten. 

Områdets ytvatten är främst påverkade av försurning och fördämningar. 
Omfattande kalkningar utförs regelbundet i sjöar och våtmarker för att 
motverka låga pH-värden och skador på fisk och annan vattenlevande 
fauna. Kraftverks- och regleringsdammar förekommer vid flera fallsträckor 
och sjöutlopp. Dessa utgör ofta vandringshinder för fisk och förändrar de 
naturliga variationerna i flöden och vattenstånd. 

Inom området finns fyra huvudavrinningsområden för ytvattnet: Göta älv, 
Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan, se Figur 4.7. 

De nordvästra delarna av området är belägna inom Mölndalsåns 
avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs huvudavrinningsområde. 
Mölndalsåns avvattnar källsjöarna Östra och Västra Nedsjön vid Hindås 
och mynnar i Säveån och Vallgraven i centrala Göteborg. På vägen mot 
mynningen passerar ån Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön samt 
fallsträckan vid Kvarnbyn i Mölndal. Källsjön Östra Nedsjön är en djup 
klarvattensjö med sjölevande öring och ett ursprungligt bestånd av röding.  

I sydväst finns Kungsbackaåns avrinningsområde där Lindomeåns källflöden 
och Östra Ingsjön ingår i utredningsområdet. Finnebäcken och Nordån, två 
biflöden till Lindomeån, utgör reproduktionsområden för lax. Nolåns och 
Storåns samt Söråns avrinningsområde dominerar utredningsområdets 
centrala delar. Nolån och Sörån avvattnar skogsbygderna nordväst om Borås 
och rinner samman vid Rävlanda. Efter sammanflödet kallas vattendraget 
för Storån som avvattnas vidare mot sjön Lygnern, Rolfsån och Onsalaviken. 
Storån, Sörån och Nolån har värdefulla strömbiotoper med förekomster 
av flodpärlmussla. Viaredssjön väster om Borås är den största sjön inom 
avrinningsområdet. 

Den östra delen av området upptas av Viskans avrinningsområde där 
Gånghesterbäcken, Lillån samt de övre delarna av Häggån och Surtan 
ingår. Viskan mynnar i Klosterfjorden norr om Varberg och källområdena 
är belägna kring sjön Tolken väster om Ulricehamn. På Viskans väg mot 
västerhavet rinner den genom Öresjö samt Borås tätort. I biflödet Lillån-
Bålån finns flera större sjöar, bland annat Västersjön och Bosjön. Surtan, 
som mynnar i Viskan vid Björketorp, avvattnar de sjöfattiga skogs- och 
myrmarkerna sydost om Bollebygd. Lindåsabäcken, ett av Häggåns källflöden, 
är belägen sydost om Borås nära utredningsområdets gräns. Bäcken hyser ett 
livskraftigt bestånd av flodpärlmussla.
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Figur 4.6  Karta över grundvattenmagasin. Färgerna illustrerar uttagsmöjligheterna- hur många liter vatten som är möjligt att ta ut ur magasinet per sekund. Inom utredningsområdet finns grundvattenmagasinen i dalgångarna. 
De största uttagsmöjligheterna finns norr om Bollebygd (Nolåns dalgång).

322



19

T
EM

A
T

IS
K

A
 A

N
A

LY
SE

R

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS 

Landvettersjön

Fi
nn

eb
äc

ke
n

Nordån St
or

ån

No
lå

n

Sörån

Surta
n

Vi
sk

an

Ros
en

da
lsb

äc
ke

n

Västra
Nedsjön

Östra
Nedsjön

Viaredssjön

Bosjön
Västersjön

Öresjö

Mölndalsån

Sten-
sjön

Rådasjön

Finnsjön
Nordsjön

Yxsjön

Gingsjön

Östra
Ingsjön

Gesebols
sjö

Göta älv

Lindåsabäcken

Göta älv

Viskan

Rolfsån

Kungsbackaån

Häg
gå

n

Säveån

Storön

Råddeby

Å

Öd

bo

Ön

näs

Näs

Näs

näs

sjön

bäck

torp

Risa

Henå

hult

Öre-

Hult

Halla

viken

Gränd
Sand-

Högen

Bolås

Håvet

Hulta

backa

Hökås

gärde

Taryd

Kulla

Kraka-

Sjöga-

Hallen

Buarås

Jordås

Nedflo

Värred

Habäck

Smeds-

Lervik

Sands-

Pålsbo

Skrim-

Holmen

Hestra

Båstad

Hökhult

Handby-

Buttorp

Salvebo

Bårhult

Dukared

Ubbhult

Inseros

Öjersbo

Tullebo

Lövhult

Stocka-

Torstad

Fattabo

Backabo

Gräslid

Vikhult

Enings-

Gesebol

Hunared

Öndered

Transås

Sandvik
Gravryd

Gravryd

Draered

Falskog

Enekulla

St. Habo

Sävshult Loftsdal

Gunnilse

Knipered

Olofsred

Jäxviken

Ryggebol

Bråtared

Risbacka

Vrestaby

Horsared
Brandsbo Sjögared

Holmared

Morjhult

Tubbared
Vatthult

Nordtorp

Sälgered

Hessered

Grönered

Lönnhult

Upptröst

Varvhult

Skänstad

Bredared

Kråkhult

Björnåsen

Fagerhult

Arnäsholm

Glafsered

Krokstorp

Lillaskog

Bosgården

Sundshult

Bertshult

Hjorthall

Fagerhult

Örsbråten

Olofsered
Björkered

Sävsjövik

Hjälltorp
Buastrand

Grimmered

Självared

Svenshult

Björkhult

Slätthult

Skälvarås

Gretlanda

Främgärde

Sandsjönäs

Ö Hunghult

Granbäcken

Segerstorp

Finnekumla

St. Snärsbo

Hassungared

Låddekärrsbu

Hassmundshult

Rya

Gingri

Kråkered

Svaneholm

Rya

Kåhög

Öxeryd

Bosnäs

Aplared

Angered

Härryda

Hedared

Töllsjö

Olsfors

Sexdrega

Stenared

Jonsered

Kråkered

Tollered

Rävlanda

Eskilsby

Sandhult

Rydboholm

Slätthult

Hultafors

Rångedala

Kinnarumma

Hällesåker

Hällingsjö

Gånghester

St. Bugärde

Hindås
Öjersjö

Fristad

Viskafors

Olofstorp

Bollebygd

Landvetter

Dalsjöfors

Lerum

Mölnlycke

Borås

Göteborg

Ryda
Ekås

Hovås

Backa

Pixbo

Hulan

Damm-

Gårda

Tagene kullen

Mellby

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Bogryd

V Boda

Hestra

Ögärdet

Skogome

Fagered

Hammar-

Hjällbo

Önneröd

Uddared

Stamsjö

Aspenäs

Björröd

Olstorp

svedjan

Sparsör

Målsryd

Källered

Mysterna

Balltorp

Skintebo

Furulund

Benareby

Almekärr

Skårtorp

Sandared

Tosseryd

Lövgärdet

Björsared

Frufällan

Sjömarken
Lundaskog

Drängsered

Svensgärde
Klåddegärde

Kärra

Backa

Sjöbo

ViaredÖrgryte

Majorna

Bergsjön

Härlanda

Brämhult

Kortedala

Stenkullen
Floda

Mölndal

Lindome

Partille

Kållered

Angered

Toarp

Bergum
Ödenäs

Seglora

Ljushult

Björketorp
Landvetters fpl.

Näs

Härskogen

81

57
65

50

187

159

120

110

195

148

207

118
228

207

228
298

122
269

157

165

123

133

288

306

319

328

186

203

292

122

Ören

Aspen Uspen

Lysjön

Öresjö

Frisjön

Delsjön

Lensjön

Storsjön

Hornasjön

St. Härsjön

Bredared

Nya Långenäs

Råda

Klinten

Råslätt

sjö

Östra

Västra

Bosjön

Nedsjön

Nedsjön

Nordsjön

Gesebols

© Lantmäteriet

Ytvatten
Utredningsområde

Vattendrag (VISS)

Sjö (VISS)

Huvudavrinningsområde

0 2 4 6 8 10
km

Figur 4.7  Karta över ytvattenförekomster och huvudavrinningsområden inom utredningsområdet enligt VISS som är en förkortning för länsstyrelsens Vatteninformationssystem Sverige. Ytvattenförekomster illustreras med blå 
färg för sjöar och blåa linjer för vattendrag. De gula linjerna visar vattendelare för huvudavrinningsområdena. De följer höjdryggarna i landskapet och utgör vattendelare för nederbörden.

Figur 4.8  Bosjön, belägen sydväst om Borås. Figur 4.9  Vy över Viskan och vattenkraftverket i Rydboholm, som är beläget söder om Borås. 
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Figur 4.10  Karta över våtmarker och sumpskogar inom utredningområdet. Våtmarken, även kallat för sankmark, illustreras med lila linjer. Sumpskog som till viss utsträckning sammanfaller med sankmark illustreras med blågrön färg.

4.3 Naturmiljö

4.3.1 Skogs- och myrområden
Landskapet karaktäriseras till stor del av myrmarker som ansluter till 
skogsmark, se Figur 4.10. Det är främst småskaliga skogs-myrmosaiker, 
men också en del större öppna myrmarker på högplatåerna i östra delarna 
av utredningsområdet. Övriga våtmarkstyper som fuktängar och rikkärr 
är mycket sparsamt representerade i utredningsområdet. Generellt och 
historiskt har våtmarker både i skogs- och jordbrukslandskapet dikats ur för 
att höja produktiviteten i markerna. Fortfarande finns dock i skogslandskapet 
i utredningsområdet ett antal myrar med måttlig hydrologisk påverkan.  

Sumpskogar växer både på mossar (vanligen tall) och i kanterna av 
myrmarkerna (mer inslag av björk). Mer näringsrika sumpskogar med al eller 
andra trädslag som ask är inte så vanliga i utredningsområdet men finns i 
anslutning till sjöar och större vattendrag. 

Sammanhängande skogs- och myrområden som inte exploaterats för annan 
markanvändning och där människor sällan rör sig finns i flera delområden 
inom utredningsområdet. Dessa områden kan vara bra livsmiljöer för vilt och 
fågel. Figur 4.11  Vy över Rambo mosse sydöst om Mölndal, som med tanke på närheten till tätortena är ett ovanligt stort och orört skogs- och myrmarksområde. (Foto: Per Pixel, 2015) 
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Figur 4.12  Karta över skogs- och åkermark. Barrskog, lövskog och åkermark inom utredningsområdet är illustrerat med mörkgrön, ljusgrön samt gul färg. Kartan redovisar även nyckelbiotoper i skogsmark i rosa färg, naturvärden i lila färg samt inventerad lövskog med gröna linjer.

Figur 4.13  Vy över Gunnebo slott, som är ett exempel på äldre parkmiljö med värdefulla 
lövträd. (Foto: Per Pixel, 2015)

Skogslandskapet består till stor del av relativt hårt brukad skog som 
domineras av gran. Dessa växer oftast i likåldriga bestånd, då gran i regel 
föredras i produktionssammanhang. Tallskog finns fortfarande på vissa 
magrare eller torrare marker, men är på tillbakagång. 

4.3.2 Lövskog och jordbrukslandskap
Större bestånd av lövskog är mindre vanligt i landskapet, men finns inom 
naturreservat, friluftsskogsområden och ibland i anslutning till sjöar, åar 
och hagmarker. Lövskogsmiljöerna är liksom i större delen av Europa starkt 
tillbakahållna och fragmentiserade sedan senaste århundradena av skogs- 
och jordbruk. 

Parkmiljöer och andra områden med värdefulla träd bär troligen de största 
naturvärdena i utredningsområdets tätbebyggda områden. Ett begränsat 
antal känsliga arter är knutna till sådana träd men träden bidrar bland annat 
starkt till den biologiska mångfalden i anslutning till tätorter. 

I jordbrukslandskapet är det ängs- och hagmarker och brynmiljöer som ofta 
har mycket goda förutsättningar för en hög grad av biologisk mångfald och 

utgör livsmiljö för många växt- och djurarter. Dessa marker är en mycket 
liten del av utredningsområdet och finns främst längs dalgångarna, i kanten 
av åkermarker eller som mindre rester i anslutning till äldre gårdar. Alléer, 
vårdträd, stenmurar och rösen utgör här ledlinjer och livsmiljö för ett flertal 
känsliga arter. 

4.3.3 Vilt
Då landskapet mellan Göteborg och Borås domineras av produktiv skogsmark 
är landskapets förutsättningar för samband för vilt goda. Vissa storskaliga 
strukturer i landskapet som Storåns dalgång präglad av jordbruk, väg 27/40, 
Kust till kustbanan och bebyggelse påverkar sambanden, se Figur 4.14. Det 
finns endast en faunaport för stora däggdjur längs väg 27/40  och cirka trettio 
passagemöjligheter som kan ha funktion för stora däggdjur (inklusive broar 
och portar) mellan Göteborg och Borås, dock ingen viltpassage längs befintlig 
järnväg Kust till kustbanan. Järnvägen utgör en måttlig barriär för klövvilt. 
Den saknar viltstängsel, men har en beläggning av grovkrossad sten vilket 
har viss avskräckande effekt för klövvilt. Längs väg 27 söder om Borås finns 
det två större faunapassager för klövdjur, dels en faunabro kombinerad med 
enskild väg, dels en större faunaport.
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Figur 4.14  Karta över barriärer för vilt. Ljusgröna pilar visar passager vid vägar för stora djur (inklusive cirka trettio broar och portar som kan ha funktion för stora däggdjur). Mörkgröna pilar visar passager för medelstora djur. 

Flera hotspots för olyckor med klövvilt finns längs väg 27/40 i områden 
utan viltstängsel och vid trafikplatser, samt i viss utsträckning längs Kust 
till kustbanan som inte är stängslad. Särskild hög är viltolycksfrekvensen 
omkring Landvetter, vilket indikerar att älg vandrar frekvent söder- och 
norrut vid väg 27/40. I skogslandskapet söder om Landvetter följer ett 
mindre viltstråk den östvästliga riktningen hos Mölndalsåns dalgång mellan 
Mölnlycke och Hindås. Ett starkt viltstråk finns väster om Rävlanda. Den 
öppna landskapsbron över Rävlandavägen bidrar till att bibehålla sambandet 
under väg 27/40. Viltstråket fortsätter norrut mot Hindås öster om befintlig 
järnväg. 

Den nya järnvägen kommer att utgöra en potentiellt stark negativ påverkan 
på viltpopulationer genom sin barriäreffekt, men var i landskapet den 
placeras kommer att spela mindre roll. Den viktiga skillnaden bedöms 
utgöras av hur järnvägen utformas för att medge viltpassage. Det har att göra 
med att klövvilt är mycket anpassningsbart efter förändringar i landskapet. 
En mångfald andra faktorer i landskapet påverkar hur vilt födosöker, 
uppehåller och rör sig. 

Redovisningen av våtmarker skiljer sig mellan våtmarkskartan Figur 4.10 
och kartan över viltstråk Figur 4.14. Skillnaden kommer ifrån att det är olika 
detaljeringsgrad i redovisningen av de två kartorna. Kartan för viltstråk 
använder sig av ett kartunderlag som benämns CORINE Land Cover 
(Coordination of Information on the Environment) som är framtaget av 
Europeiska Unionen. CORINE redovisar vegetation och markslag i 44 olika 
klasser. Ytorna är generaliserade till en minimistorlek om 25 hektar (250000 
kvm). 

Kartan över våtmarker inkluderar Skogsstyrelsens geodata över Sumpskog 
och Sankmark geodata från Lantmäteriet GSD Fastighetskartan. 
Lantmäteriet har digitaliserat sankmarker med ekonomiska kartan som 
underlag och till viss del anpassats mot nyare material vid flygbildstolkning. 
Yta för sankmark minimimått för redovisning är cirka 2500 kvm. Det innebär 
att redovisning över sankmarker har en högre noggrannhet och utbredning 
jämfört med CORINE klass Limnogena Våtmarker och Myrar, som endast 
redovisar de stora våtmarkerna.

Figur 4.15  Bilden visar väg 27/40 på bro över Grandalen med Kust til kustbanan och 
Rävlandavägen. Ett större viltstråk går i nordsydlig riktning. (Foto: E-matic, 2015)
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4.4 Dagens tillvaro

4.4.1 Befolkning 
Regionens största stad är Göteborg, med en folkmängd på cirka 579 000 
(hela kommunen, SCB 2019a). Borås är regionens näst största stad, med en 
folkmängd på cirka 74 000 invånare i stadsområdet. Borås kommun i sin 
helhet har en folkmängd på drygt 113 000 invånare. I Mölndals stad uppgår 
invånarantalet till cirka 69 000 personer. Den högsta befolkningstätheten 
finns i kommunens norra delar och söderut längs E6/E20, i de mindre 
tätorterna. I Härryda kommun bor det cirka 38 000 personer och i Mölnlycke, 
vilken är kommunens största tätort, bor det drygt 18 000 personer. Därefter 
kommer Landvetter tätort med knappt 8 000 invånare. Bollebygds kommun 
har totalt cirka 9 000 invånare, varav cirka   
4 500 bor i centralorten (SCB 2019a, SCB 2019b). 

Sett över hela utredningsområdet är befolkningstätheten som högst 
i den västra delen samt i Boråsområdet, se Figur 4.16. Något högre 
befolkningstäthet finns också i de mindre orterna längs Kust till kustbanan 
och i trakten kring Bollebygd. Söder om väg 27/40 och i utredningsområdets 
norra del, mellan Bollebygd och Borås, är befolkningstätheten som lägst, se 
figur 17) 

4.4.2 Sysselsättning och pendling 
Regionens största arbetsgivare är Västra Götalandsregionen med totalt över 
50 000 anställda. Även Göteborgs Stad och Borås Stad är stora arbetsgivare 
med drygt 38 000 respektive knappt 12 000 anställda. En annan stor 
arbetsgivare i Göteborg är Volvo Personvagnar med drygt 18 000 anställda. 
På listan över de 25 största arbetsgivarna i regionen återfinns även Göteborgs 
universitet (cirka 7 500), Mölndals stad (cirka 4 600), Landvetter flygplats/
Swedavia (cirka 4 000), Härryda kommun (cirka 3 500) och Chalmers 
tekniska högskola (cirka 3 000). I Mölndals stad är, förutom kommunen 
själv, AstraZeneca och Essity viktiga arbetsgivare. I Härryda kommun är 
kommunen och Landvetter flygplats de enskilt största arbetsgivarna men det 
finns också ett flertal större arbetsgivare i verksamhetsområdena Mölnlycke 
företagspark och Solsten. I Bollebygds kommun har kommunen knappt 800 
anställda och andra större arbetsgivare är Flügger Färg och Hultafors. I Borås 
är Ellos, H&M, Högskolan i Borås och RISE stora arbetsgivare. (Alla siffror 
från Regionfakta 2019, Arbetsgivare från respektive kommuns hemsida).

Stråket mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. 
Stråket utgörs till stor del av arbetspendling men det finns också en stor 
pendlingsström av studenter till Göteborgs Universitet, Chalmers och 
Högskolan i Borås. I Göteborg, Borås och Mölndal arbetsinpendlingen större 
än arbetsutpendling medan det i Bollebygds, Härryda och Marks kommuner 
är omvända förhållanden. I förhållande till det totala antalet arbetstillfällen 
i respektive kommun har såväl Göteborg som Borås en stor andel av den 
arbetsföra befolkningen som både arbetar och bor inom kommunen, se Figur 
4.16.
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Figur 4.16  Kartan redovisar befolkning efter folkbokföringens geografiska belägenhet (övre) och antalet förvärvsarbetande efter arbetsställets geografiska belägenhet oberoende var de är 
folkbokförda (nedre).
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4.4.3 Målpunkter och kommunikationer
Inom utredningsområdet finns grundskolor, årskurs F-3 eller F-6, i 
de flesta tätorter medan högstadium endast finns på de större orterna 
(Mölndal, Mölnlycke, Landvetter, Rävlanda, Bollebygd, Sandared och Borås). 
Gymnasieskolor finns i Mölndal, Mölnlycke och Borås. Bollebygds kommun 
saknar egen gymnasieskola. Förskolor finns mer spritt i utredningsområdet 
och täcker även in flera av de mindre tätorterna. I Marks kommun finns 
inga skolor eller förskolor inom utredningsområdet. Närmaste förskolor 
och grundskolor finns cirka 2-3 km söder om utredningsområdet, i Ubbhult 
respektive Hyssna. I Kinna i Marks kommun finns ett gymnasium. 

I de stora centralorterna, Mölndal och Borås, finns ett stort urval av 
butiker och service. De andra större tätorterna Mölnlycke, Landvetter och 
Bollebygds har ett centrum med välsorterade matbutiker och ett relativt 
varierat utbud av andra butiker och kommersiell service, exempelvis bageri/
konditori, blommor, konfektion, frisör, pizzeria med mera. Även i Hindås 
finns ett litet utbud av butiker och verksamheter. I Rävlanda och Sandared 
finns matbutiker och någon mer verksamhet som exempelvis pizzeria och 
frisör. I Lundaskog, cirka 1,5 kilometer öster om Sjömarken har det under 
senare år växt fram ett externt handelsområde med bland annat en stor 
matbutik. I Härryda, Olsfors och Hultafors saknas matbutiker.  

Inom utredningsområdet finns vårdcentraler i Mölndals bro, Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås, Rävlanda, Bollebygd samt i Sandared och Borås. 
Äldreboenden finns i Mölnlycke, Landvetter, Rävlanda, Bollebygd samt i 
Sandared och Borås. Inom utredningsområdet, i gränstrakterna mellan 
Bollebygds och Marks kommuner, finns ett behandlingshem för pojkar. 
Folktandvård finns bara på de större orterna i kommunerna, Mölndal, 
Mölnlycke, Landvetter, Bollebygd och på flera platser i Borås tätortsområde. 

Målpunkter för fritidsaktiviteter har ofta en koppling till idrott och motion, 
se Figur 4.18  Geografiskt sett är dessa målpunkter många gånger belägna i 
eller nära tätorter, eller inom tätortsnära frilufts- och rekreationsområden 
medan kulturinriktade fritidsaktiviteter oftast är lokaliserade inom tätorter. 
Inte sällan är fritidsaktiviteter för barn och ungdomar anordnade av lokala 
idrottsföreningar som är samordnade i skolmiljöer, där skolornas lokaler 
och idrottsanläggningar nyttjas. För barns och ungdomars fria lek är anlagda 
lekplatser viktiga men också bostadsnära naturmark. I sådana miljöer blir 
exponering för buller en viktig fråga. 

Kust till kustbanan trafikerar sträckan Göteborg-Borås och vidare mot 
Kalmar och Karlskrona. Inom utredningsområdet finns stationer i Mölnlycke, 
Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Sandared och Borås. Under vardagar körs 13 
turer i vardera riktningen, varav 4 är direkttåg mellan Göteborg och Borås. 
Under helger körs 5-7 turer per riktning, varav 3 är direkttåg. Restiden med 
direkttåget är cirka 5 minuter kortare jämfört med de turer som stannar 
till på de mindre orterna. Mellan Göteborg och Borås går också direktbuss 
och en linje som kör via Bollebygd. Under högtrafik går direktbussen i 
10-minutertrafik. Från Borås finns det både tåg och busslinjer mot Kinna och 
Varberg i stråket längs väg 41/Viskadalsbanan. 

Från Mölnlycke går tät busstrafik mot Göteborg. Från Mölnlycke går även 
buss till Mölndal via Pixbo. Inom Härryda kommun finns en busslinje mellan 
Bollebygd och Mölnlycke, via Rävlanda, Hindås, Härryda och Landvetter. 
Mellan Landvetter och Rävlanda finns en busslinje via Hällingsjö och 
från Hällingsjö finns även bussförbindelse söderut mot Fjärås. Landvetter 
flygplats trafikeras av flygbussar både från Göteborg och Borås. Mellan Borås 
och Bollebygd finns en busslinje längs väg 1757 som trafikerar bland annat 

Sjömarken, Sandared och Olsfors. Pendelparkeringar finns på många håll 
inom utredningsområdet och förutom i de flesta tätorterna finns det även 
pendelparkering i Hällingsjö/Källarbacken och vid Ryamotet på väg 27/40 i 
Härryda kommun samt i Göteborg vid Delsjömotet. 

Gång- och cykelnätet är främst koncentrerat till tätorterna. Mellan tätorterna 
i utredningsområdet saknas ofta gång- och cykelvägar vilket medför att 
gång- och cykeltrafikanter längs dessa sträckor hänvisas till att gå eller cykla 
i blandtrafik.

4.4.4 Rekreationsområden
Norr om den västra delen av utredningsområdets finns ett vidsträckt 
naturområde som är utpekat riksintresse för friluftsliv, Delsjön-
Härskogenkilen. Detta rekreationsområde har flera entrépunkter och 
används bland annat av boende i Mölnlycke, Landvetter, Härryda 
och Hindås. Mellan Hindås och Bollebygd går även en mindre del av 
riksintresseområdet in med en flik i utredningsområdet. Mellan Hindås och 

Figur 4.17  Vy österut över Mölnlycke. Till vänster i bild syns Mölnlycke centrumkvarter, med 
butiker och kommersiell service. (Foto: E-matic, 2015)
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Figur 4.18  Karta över platser för fritidsaktiviteter samt utpekade områden för friluftsliv. På kartan redovisas även riksintresse för naturvård som ofta hyser rekreativa värden.
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Figur 4.19  Beskrivning av dagens bullersituation med hjälp av länstyrelsens GIS-modell för identifiering av ostörda områden. Buller från Landvetter har lagts på separat då det saknas i 
modellen. Kategori 0.00-0.10 motsvarar en ostörd miljö där naturens ljud som fågelkvitter, vindsus och lövprassel dominerar.

Rävlanda finns Klippans naturreservat som är ett viktigt rekreationsområde 
för dessa orter. Även söder om utredningsområdet finns ett område med 
riksintresse för friluftsliv, med koppling till sjön Lygnern, vilket går in med 
en flik i utredningsområdet söder om Rävlanda och öster om Hällingsjö. 
Riksintresseområdet sammanfaller i den norra delen med Storåns dalgång. 
I Pixbo, mellan Mölndal och Mölnlycke finns ett populärt tillgängligt och 
bostadsnära riksintresseområde, runt Gunnebo och Stensjön. Även sydväst 
om Mölnlycke och öster om Mölndal finns ett stort naturområde, utpekat 
som riksintresse, som bland annat omfattar flera sjöar och Rambo mosse. I 
nordvästra utkanten av Borås finns Rya åsar, ett riksintresse för friluftsliv i 
ett bostadsnära läge. Bland annat finns här en utsiktsplats med en vidsträckt 
vy över hela Borås. Borås omges i princip åt alla håll av populära och i stora 
delar lätt tillgängliga natur- och friluftsområden. Tätortsnära badplatser finns 
i alla berörda kommuner. 

Inom utredningsområdet finns flera vandrings- och cykelleder. Mellan 
Hindås och Mullsjö, via Borås löper Sjuhäradsleden som är en populär 
vandringsled. I de västra delarna av utredningsområdet finns Vildmarksleden 
som sträcker sig mellan Hindås och Delsjöområdet i Göteborg. Öster om 
Borås finns Sjuhäradsrundan. I södra delen av utredningsområdet och inom 
Härryda kommun finns ett flertal cykel- och vandringsleder och i trakten 
kring Mölndal passerar Bohusleden. 

Inom utredningsområdet finns tre golfbanor: i Härryda, norr om Bollebygd 
och söder om Borås. Ridskolor och ridanläggningar finns i Mölnlycke, 
Härryda och Landvetter. I Bollebygds kommun finns en ridanläggning i 
Nolåns dalgång och i Borås finns en stor ridanläggning söder om tätorten. 
Privatstall finns på flera håll inom hela utredningsområdet. På många 
håll finns anläggningar för olika typer av idrotter, till exempel ishallar i 
Landvetter och Borås, skidspår i Landvetter, Hindås samt Borås, skidbacke 
i Bollebygd, idrottshall för innebandy i Mölnlycke och simhall i Borås. 
Runtom i utredningsområdet på många av orterna finns också tätortsnära 
motionsanläggningar med elljusspår, se Figur 4.18.  

4.4.5 Buller i landskapet
Större delen av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av olika 
slag. Inom både Göteborg och Borås finns storskalig statlig och kommunal 
infrastruktur som bidrar till stora bullerstörningar. Mellan Göteborg och 
Borås går Kust till kustbanan och väg 27/40. Järnvägen följer dalgångarna och 
passerar genom många av de mindre tätorterna medan väg 27/40 i huvudsak 
går utanför tätorterna, i skogslandskapet. Flygbuller från Landvetter 
flygplats påverkar stora områden och gör att i princip hela området mellan 
Mölndal och Bollebygd saknar helt tysta områden. Länsstyrelsen har med en 
förenklad metod kartlagt ostörda områden i hela regionen och pekar där ut 
området mellan Bollebygd och Borås, både norr och söder om väg 27/40, som 
de mest opåverkade delarna av utredningsområdet.  

Både bebyggda miljöer och naturområden kan vara känsliga för buller. 
Långvarig exponering för buller, typiskt genom höga bullernivåer vid 
bostaden, stressar kroppen och ökar risken för en rad allvarliga hälsoeffekter, 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. I utbildningslokaler ger höga 
bullernivåer koncentrationssvårigheter och minskad prestationsförmåga och 
i vårdlokaler kan välbehövlig vila och återhämtning störas. I naturområden 
kan buller göra att områdets rekreativa värden minskas. Hos fåglar och 
andra djur som kommunicerar med ljud har man kunnat visa på förändring i 
beteende och minskade populationer vid höga bullernivåer.  

För respektive miljö som omfattas av riktvärden för buller har ett 
skyddsavstånd beräknats. Om den nya järnvägen passerar inom 
skyddsavståndet finns risk att området får bullernivåer över riktvärdet och 
bullerskyddsåtgärder kan behöva genomföras. I Tabell 4.1 redovisas dessa 
skyddsavstånd och i Figur 4.20 redovisas känsliga miljöer tillsammans med 
skyddsavståndet i kartform. 

Tabell 4.1  Skyddsavstånd för respektive miljö, baserat på prognostiserad trafik år 2040 med 
hastighet 250 km/h, i en situation med platt och mjuk mark.

MILJÖ DIMENSIONERANDE 
RIKTVÄRDE

AVSTÅND

Bostäder Lmax=70 dBA 350 m

Skolor och vårdlokaler Lmax=70 dBA 350 m

Friluftsområden Leq=40 dBA 1 000 m

Parker och rekreationsområden i tätort Leq=55 dBA 120 m

Betydelsefulla fågelområden* Leq=50 dBA 270 m

* Information saknas i detta skede.

Landskapets form och förutsättningar har påverkat var människor bosatt 
sig. Eftersom koncentrationen av bebyggelse ofta är högre i dalgångar 
och områden nära vatten påverkas därför många av bullerspridningen. 
Landskapets form och hur järnvägen anläggs i landskapet påverkar även 
spridningen av buller. En djup bergskärning blir en naturlig bullerskärm 
medan en vattenyta ökar bullrets spridning. Går järnvägen på bro eller på en 
hög bank sprids bullret längre över landskapet, se Figur 4.21 på sida 26. 
Mjuk mark med vegetation dämpar buller medan hårdgjorda ytor sprider det 
längre. 

I områdets större tätorter finns den största koncentrationen av bostäder och 
annan känslig bebyggelse. Inom tätorterna finns det få områden som idag 
är helt opåverkade av buller av olika slag. Ny järnväg inom tätort innebär 
alltid en stor påverkan på befintlig bebyggelse och leder till ett stort behov 
av bullerskyddsåtgärder. Centrala stationslägen innebär i allmänhet att fler 
tätbebyggda miljöer påverkas av buller. Hur järnvägen placeras i förhållande 
till befintlig infrastruktur inom tätorterna styr också i vilken grad situationen 
kommer att förändras.
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 0 m  50 m  100 m  200 m  300 m  400 m  500 m  600 m

Djup bergskärning 50 m bullerspridning

Låg bank 350 m bullerspridning
Hög bank 430 m bullerspridning

Bro över land 520 m bullerspridning
Bro över vatten 640 m bullerspridning

Figur 4.21  Illustrationen visar spridning av buller över ett platt landskap beroende på anläggningstyp. Avstånd till maximal ljudnivå 70 dBA vid tågpassage i 250 km/h. 

I dalgångarna finns det jordbrukspräglade områden. Dalgångarna är mer 
exploaterade än omgivande skogsmark, och här finns de flesta mindre 
tätorter och samhällen. Dalgångarna blir på så sätt känsliga för buller, men 
då den äldre transportinfrastrukturen till stor del följer dalgångarna är det 
sällan dessa är opåverkade av buller idag.  

I de stora skogsdominerade områdena mellan dalgångarna är befolkningen 
glesare och det är här som landskapets mest opåverkade områden finns. 
Sådana områden kan vara viktiga som friluftsområden och på vissa platser 
förekommer vandringsleder som går genom landskapet. En ny järnväg 
påverkar här förhållandevis få boendemiljöer, men skulle lokalt innebära 
stora negativa förändringar mot dagens situation. En lokalisering nära väg 
27/40 skulle minska arealen av opåverkade områden som berörs.   

De större sjörika områdena finns runt de stora sjöarna mellan Mölndal 
och Mölnlycke samt sydväst om Borås. Befolkningen här är till stor del 
koncentrerad runt sjöarna och områdena nyttjas också i hög grad för 
rekreation och friluftsliv. Att buller sprids långt över vatten ökar sjöområdens 
känslighet, se Figur 4.21 nedan. 
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Figur 4.20   Redovisning av miljöer som är känsliga för buller med ett skyddsavstånd till vardera typ av miljö. Ny järnväg inom skyddsavstån-
det innebär en risk att området eller byggnaden får bullernivåer över riktvärden. 

330



27

T
EM

A
T

IS
K

A
 A

N
A

LY
SE

R

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS 

Surte

Hindås
Öjersjö

Fristad

Viskafors

Olofstorp

Bollebygd

Landvetter

Dalsjöfors

Lerum

Billdal

Mölnlycke

Borås

Göteborg

Teckenförklaring
Utredningsområde

Fastighetsgränser

Markanvändning
Skog
Åkermark

Äng- och betesmark

Tätbebyggt område

Öppen mark

0 2 4 6 8 10
km

© Lantmäteriet

Figur 4.22  Markanvändning i förhållande till fastighetsgränser. De lila linjerna representerar fastighetsgränserna för att få en indikation på hur jordbruks- och skogsbruksmark är distribuerad. 

4.4.6 Skogs- och jordbruk
I utredningsområdet som helhet är skogsbruk den dominerande areella 
näringen. Jordbruk förekommer i förhållandevis liten utsträckning i 
utredningsområdet, men framförallt i Nolåns och Storåns dalgång. Mindre 
arealer jordbruksmark förekommer också närmare Borås, norr om Sandared 
och Viaredssjön samt öster om Borås. 

I de uppodlade dalgångarna är bebyggelsen ofta belägen längs dalgångens 
sidor, i gränsen mellan skog och odlingsmark. 

I det småskaliga jordbrukslandskapet är även skogsbruk en viktig 
kompletterande verksamhet. Det förkommer också att småbrukare i området 
har kompletterande inkomstkälla, till exempel en traditionell anställning, 
uthyrning av stallplatser, kaféverksamhet, kurs- och konferensanläggning 
med mera för att få lönsamhet i verksamheten. 

Jord- och skogsbruksmarken brukas oftast av markägaren men det 
förekommer också att den arrenderas ut till andra brukare. Skogs- och 
jordbrukare kan således ha enheter spridda över området vilket gör den 
areella näringen känslig för fragmentering och igenväxning. Att det dessutom 
ofta är små enheter är ytterligare en försvårande faktor för att kunna bedriva 
lönsamt jord- och skogsbruk. En viktig aspekt när det gäller jordbruksmark 
är att tätortsnära jordbruksmark är attraktiv för bebyggelseutveckling, 
både för utvidgning av samlad bebyggelse och för att det ofta är goda 
byggnadstekniska förutsättningar. Men jordbruksmarken är också en viktig 
resurs att bevara för framtida matproduktion. I Bollebygds kommun har ett 
kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns dalgång antagits och används 
som vägledning i framtida planering (Bollebygds kommun, 2020).
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4.5 Utvecklingstendenser 
Inom utredningsområdet finns två större utvecklingstendenser som 
kan påverka val av korridor samt utformning av den nya järnvägen. Den 
ena är bebyggelseutveckling och den andra är förändring av miljön 
kopplat till klimatförändringar. Som underlag för att beskriva kommande 
bebyggelseutveckling används främst kommunala underlag som stöd.

För att beskriva klimatförändringarna bidrar Länsstyrelsen i Västra 
Götalands med områdesspecifikt underlag.

4.5.1 Bebyggselseutveckling
Utredningsområdet är en del av en stark och växande region. Förutom 
att tätorterna växer med nya bostäder och verksamheter finns även en 
tendens att mer perifera områden, som tidigare varit bebyggda med 
fritidshusbebyggelse, omvandlas till fullvärdiga permanentboenden, med 
ökade byggrätter och kommunalt vatten- och avlopp. Verksamhetsområdena 
inom utredningsområdet finns utlokaliserade längs de större vägarna. Utifrån 

kommunernas översiktsplaner kommer denna tendens att på sikt stärkas. 
Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 
(ÖP) som omfattar hela kommunens yta, detta enligt Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). I detta avsnitt sammanfattas kommunernas planerade 
utbyggnadsområden enligt översiktsplan. 

Mölndals stad
Området längs Mölndalsån är ett viktigt nav i regionen. Göteborgs Stad 
och Mölndals stad har gemensamt tagit fram en fördjupad översiktsplan 
som beskriver befintliga och planerade etableringar längs med Mölndalsån 
i de båda kommunerna (Göteborgs Stad/Mölndals stad, 2016). Mölndals 
översiktsplan är från 2006, men arbete pågår med att ta fram en ny ÖP. Det 
nya förslaget till översiktsplan har varit på samråd under 2018 (Mölndals 
stad, 2018). Mölndal har ett uttalat mål om att växa med i genomsnitt 
1,5 procent per år. Kommunens fyra tätortscentrum, Mölndal, Kållered, 
Lindome och Hällesåker, ska utvecklas utifrån sin egen identitet och sina 
kvaliteter. Den övervägande bostadsutvecklingen inom tätorterna planeras i 
stationssamhällena Mölndal, Kållered och Lindome, bland annat genom att 

omvandla rena verksamhetsområden till blandad bebyggelse med bostäder 
och verksamheter. För Mölndals tätort pekas områdena Forsåker, Pedagogen 
park och Lunnagården ut som omvandlings- och utbyggnadsområden.  

Härryda kommun
Härryda kommuns översiktsplan är från 2012. Arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan har påbörjats. Kommunen har enligt nuvarande översiktsplan 
en ambition om att växa med 1 procent per år. Detta kommer innebära 
att man behöver ta ny mark i anspråk. Befintliga tätorter ska utvecklas 
och byggnation ska huvudsakligen ske kring befintlig infrastruktur och i 
anslutning till kollektivtrafik. I Mölnlycke är ett nytt bostadsområde med 
lägenheter vid gamla Mölnlycke fabriker under byggnation. Vid Bråta by, 
söder om väg 27/40, planeras för nya bostäder och verksamheter. Ytterligare 
etableringsområden är Valborgs ängar och Södra Kullbäckstorp, i nära 
anslutning till Mölndalsvägen. I området Backa i södra Landvetters tätort 
pågår en omvandling av ett tidigare fritidshusområde till ett område med 
kommunalt vatten och avlopp, bättre vägstandard och utökade byggrätter. I 
och med detta kommer området även att förtätas med nya bostäder.  
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Kommunen arbetar också med en fördjupad översiktsplan för Landvetter 
södra, som är en helt ny stad för 25 000 invånare (Härryda kommun, 2019). 
Landvetter södra berör ett större geografiskt område mellan Landvettersjön 
och Landvetter flygplats. Ytterligare planerade områden i kommunen är 
bland annat en företagspark i Bårhult strax väster om Landvetter samt 
verksamhetsområden i området kring Härryda. Landvetter flygplats är 
beläget i Härryda kommun och omfattas av en generalplan. Områdena 
kring Flygplatsmotet är mycket intressanta för verksamhetsetableringar, 
men inte för bostäder på grund av bullersituationen. Det är av stor vikt 
för hela regionen att flygplatsen ges möjligheter att utvecklas och att 
verksamheter kan etableras i anslutning till flygplatsen. Närheten till väg 
27/40 och en eventuell ny järnvägsstation skapar goda förutsättningar för nya 
verksamhetsområden. 

Bollebygds kommun
Bollebygds kommuns översiktsplan är från 2002 (Bollebygds kommun, 
2002) och kommunen har nyligen påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. 
Kommunens målsättning enligt nuvarande översiktsplan är att utveckla 
näringslivet i kommunen genom nyetableringar, så att fler människor kan 
arbeta i kommunen. Bostadsbyggande ska kunna ske både i de mindre 
tätorterna Olsfors, Hultafors och Töllsjö och på landsbygden, men Bollebygds 
tätort är prioriterad. Väster om Bollebygds centrum och norr om väg 27/40 
finns Kullaområdet, ett område längs med Nolån där kommunen tagit fram 
ett planprogram för nya bostäder, skola, förskola och viss handel. Det finns 
också en utvecklingsplan framtagen i samarbete med Marks och Härryda 
kommuner. Utvecklingsplanen antogs 2014 och anger mål och inriktning 
för gränsområdet mellan kommunerna (Bollebygds, Marks och Härryda 
kommuner, 2014).  

Borås stad
Borås Stad har en översiktsplan från 2018 (Borås Stad, 2018). Kommunen har 
fem kärnområden för tillväxt som utöver Borås innefattar orterna Dalsjöfors, 
Fristad, Sandared och Viskafors. I översiktsplanen finns en tanke om att 
staden ska växa inifrån och ut med en tät och blandad bebyggelse. De större 
tätorterna utanför Borås ska fungera som viktiga knutpunkter i kommunen 
för service som skola, vård, äldreboende och detaljhandel. För Borås tätort 
har kommunen tagit fram en strukturbild som pekar ut fyra områden med 
särskild stadsutvecklingspotential och dessa är Knalleland, Gässlösa, Göta/
Regementsområdet och Hestra. Området Getäng pekas ut som ytterligare 
ett område som är planerat att utvecklas på längre sikt. Strukturbilden pekar 
även ut viktiga stråk i staden där utveckling ska ske. Utvecklingsområden 
för verksamheter är Kyllared/Brämhult, Viared, nya verksamhetsområden 
utmed väg 41 samt Godsterminal syd intill väg 1610 och Viskadalsbanan.

4.5.2 Klimatförändring
Den pågående klimatförändringen påverkar landskapet inom 
utredningsområdet. Beskrivningen av hur landskapet kommer att påverkas 
framöver har sin grund i det material som Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län har tagit fram i dokumentet Grön Infrastruktur - regional handlingsplan 
(2019).

Högre temperatur och längre vegetationsperiod
Beräkningar visar på en trolig uppvärmning på cirka 2 grader fram 
mot slutet av århundrandet. En förhöjd årsmedeltemperatur i Västra 
Götaland gör att hösten håller i sig längre och att våren kommer tidigare 
än idag. Då antalet varma dagar blir fler förväntas även värmeböljorna 

bli fler. Sommaren blir längre och vintern kortare. Med en längre sommar 
blir även vegetationsperioden längre. Under de senaste 20 åren har 
vegetationsperioden ökat med ungefär 20 dagar i stora delar av länet, vilket 
innebär att den nu (år 2019) är cirka 230 dagar. Vegetationsperioden är 
längst i de västra delarna av länet. Beräkningar visar att fram mot slutet av 
århundradet kommer vegetationsperioden att ligga på cirka 290-320 dagar.

Mer regn och torrare somrar
Då atmosfären värms upp sker en högre avdunstning och en snabbare 
cirkulation vilket ger mer nederbörd i form av regn och snö. Nederbörden 
förväntas öka med 12-25 procent till slutet av seklet, beroende på hur stor 
temperaturförhöjningen blir. Nederbörden ökar mest vintertid och med ett 
varmare klimat kommer nederbörden i högre grad att falla som regn istället 
för snö. Beräkningar visar att kraftig nederbörd i form av skyfall kommer att 
öka med med upp till 20 procent. 

Den ökade nederbörden kommer leda till ökad tillrinning till vattendragen. 
Vid mitten av seklet beräknas årstillrinningen ha ökat med 5-15 procent. 
Ökningen fortsätter mot slutet av seklet med en stor variation mellan 
vattendrag och sjöar. Framtidsscenarierna visar på att vinterflödena blir 
högre, vårflödestopparna försvinner och att det blir lägre flöden under 
sommaren. Idag är antalet dagar med låg markfuktighet 5-15 dagar i länet. 
Vid slutet av seklet är antalet dagar med låg markfuktighet 20-50 dagar.

Hotet mot redan sårbara och hotade arter ökar
Konkurrenssvaga arter som är beroende av en speciell livsmiljö är mer 
känsliga för förändringar än generalister. Vid en klimatförändring breder 
generalister ut sig och ökar i naturen, vilket leder till mer artfattiga 
eller ensartade naturtyper. Snabba förändringar slår hårdare mot små 
populationer som har en begränsad återhämtningsförmåga. Områden med 
fler arter och större populationer har bättre förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringar.

I området finns många, för Sverige, främmande arter som skapar problem för 
både naturen och människan. Dessa kallas för invasiva arter. Flera av dem 
gynnas av klimatförändringen, vilket leder till att de breder ut sig ytterligare. 
De invasiva arterna har ofta inga naturliga fiender i våra ekosystem, vilket 
gör att de slår ut andra arter och ekosystem med minskad biologisk mångfald 
som följd. Spansk skogssnigel, parkslide, sjögull, lupin och jättebalsamin är 
några av de invasiva arter som gynnas av klimatförändringarna. 

En annan förändring är att problemen med smittsamma sjukdomar för både 
tamdjur och vilda djur förväntas öka till följd av klimatförändringarna.

Igenväxningen ökar och markanvändningen förändras
Ett varmare klimat och längre vegetationsperiod i den här södra delen av 
landet kommer att öka igenväxningen. Igenväxningen är ett av de största 
hoten mot biologisk mångfald och det kommer att påverka våtmarker, skogar 
och hävdberoende gräsmarker. Den längre vegetationsperioden kommer 
troligtvis att gynna skogs- och jordbruk i området. Det leder till odling av 
andra grödor och plantering av trädslag som är anpassade till en mer sydlig 
utbredning. Skogsbrukets omloppstid blir kortare. 

Sommarens fler och längre perioder av värmeböljor ökar risken för torka 
med sämre skördar och brist på bete och vinterfoder till djuren. Det kan 
leda till att färre betesdjur betar gräsmarkerna och det finns då risk för 
att jordbruksföretag lägger ned, vilket ger ytterligare förlust av biologisk 
mångfald som är beroende av hävden från jordbruksverksamhet.

Vattendrag torkar ut
Längre och varmare somrar och en större variation av nederbörd ger en ökad 
risk för att vattendrag torkar ut. Uttorkning slår hårt mot vattenlevande arter. 
Längre perioder med torka och låg vattenföring i vattendragen gör också att 
utsläpp av avloppsvatten från industrier och tätorter ger upphov till större 
påverkan, då utsläppen blir  mer koncentrerade. Högre halter av miljögifter 
och övergödande ämnen riskerar att försämra livsmiljön för växter och 
djur. Översvämningar kan medföra en ökad risk för att förorenade områden 
läcker miljögifter. Försämrad vattenkvalitet kan leda till minskad biologisk 
mångfald.

Sjunkande grundvattennivåer
Enligt SGU (Sveriges Gelogiska Undersökningar) kommer varma och 
nederbördsfattiga somrar leda till att grundvattennivåer sjunker. Detta kan få 
till följd att både enskilda fastigheter  och kommunal dricksvattenförsörjning 
får vattenbrist. Vidare kan sjunkande grundvattennivåer innnebära att 
grundvattenberoende ekosystem, som källor och våtmarker, påverkas 
negativt och irreversibelt. 

333



30

T
EM

A
T

IS
K

A
 A

N
A

LY
SE

R

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

4.6 Kulturhistoria
Beskrivningen av kulturhistorisk utveckling inom landskapsanalysen utgår 
från arbetet som utförs i PM Kulturarvsanalys. Avsnittet ger en översiktlig 
beskrivning som lyfter fram områdets väsentliga kulturhistoriska särdrag 
och landskapsutvecklingen under historisk tid fram till nutid. En utredning 
genomförs också över kulturhistoriska samband och funktioner. 

Utredningsområdet har under lång tid utgjorts av höglänta områden 
med en glest befolkad skogsbygd, präglade av större sammanhängande 
arealer jordbruksmark med småskaligt jordbruk och djurhållning i 
Nolåns och Storåns dalgång. 1600-talets nya städer gav upphov till de 
kommunikationsstråk som än idag präglar området. Industrialiseringen, 
järnvägen och framförallt textilindustrin har satt stora avtryck i landskapet.

4.6.1 Det förhistoriska landskapet
Det förhistoriska kulturlandskapet karaktäriseras till stor del av de tidigt 
använda och uppodlade dalgångarna samt områden vid sjöar och vattendrag. 
De magra skogsområden som är belägna däremellan har under förhistorisk 
tid brukats av människan i betydligt mindre omfattning, främst för jakt 
(fångstgropar). Den förhistoriska utvecklingen är tätt kopplad till topografin 
som har skapat förutsättningar för människans etablering, livnäring och 
möjligheter till bosättning och har därigenom satt en stark prägel på det 
förhistoriska kulturella landskapet. 

Eftersom kunskapen om det förhistoriska landskapets karaktär till stor 
del styrs av kända och registrerade fornlämningar präglas bilden också av 
källkritiska aspekter. Flera arkeologiska rapporter uppger samma källkritiska 
problem; att stora delar av området är dåligt undersökt och att det finns en 
stor potential att påträffa nya, tidigare okända fornlämningar. Detta faktum 
återkommer ständigt i olika rapporter och har utöver de topografiska 
förutsättningarna också satt en stark prägel på nuvarande tolkning av det 
kulturhistoriska landskapets utseende och förändring. Nya arkeologiska 
undersökningar kan komma att förändra bilden främst när det gäller spåren 
av mänskliga aktiviteter inom de stora skogsområdena men kan även gälla 
förekomsten av till exempel förhistoriska grav- och boplatser. 

Ett flertal fynd, boplatser och gravar från stenålder finns inom analysområdet. 
Boplatserna och stenåldersfynden återfinns i huvudsak vid sjöar och 
vattendrag och som stråk längs dalgångarna, som då var strandkanter längs 
havsvikar. De främsta exemplen på detta är Nolåns dalgång (som då sträckte 
sig hela vägen ner till Kungsbackafjorden), stenålderns skärgårdslandskap 
vid Mölnlycke samt Mölndalsåns dalgång upp mot Härryda. Men det finns 
också ett område i och runt Borås samt ett nordsydligt stråk mellan Bosjön 
och Sandhult med ett flertal mer spridda fyndplatser av flintredskap. 

Stenålderslämningarna representerar en mycket lång tidsperiod. De allra 
äldsta lämningarna finns strax ovanför högsta kustlinjen omkring 90 
meter över havet och kan dateras till 10 000–8 000 f.kr. Kombinationen av 
smältande inlandsisar och höjningen av havsytan på grund av allt smältvatten 
gjorde att de landområden i Sverige som först frilades finns i söder och längs 
västkusten. Dessa områden kom också att befolkas mycket tidigt med mobila 
grupper av jägare och samlare som livnärde sig på jakt av fisk, fågel och vilt. 
Eftersom stora delar av utredningsområdet ligger ovanför högsta kustlinjen 
finns en stor potential att påträffa mycket tidiga stenålderslämningar här.

Några årtusenden senare, omkring 4 000 f.k.r., påbörjades den långsamma 
process som så småningom kom att omvandla hela landskapet. Man 
började odla säd och hålla tamboskap. Under denna period som kallas 
bondestenåldern (neolitikum) blev människan bofast. Karaktäristiskt är 
också ett förändrat gravskick. Megalit- eller stenkammargravar uppträder nu 
och har sina främsta och mest kända platser i Falbygden strax nordost om 
utredningsområdet men även längs Bohuskusten och kusten i sydöstra Norge. 
Dessa områden utgör tydliga neolitiska centralbygder och representerar en 
ökad diversifiering av samhället. Det finns endast några få stenkammargravar 
inom utredningsområdet och dessa utgörs enbart av hällkistor som kan 
dateras till senneolitikum och äldre bronsålder. De återfinns i de dalgångar 
och områden som nämns ovan (med undantag från Nolåns dalgång som 
saknar stenkammargravar). Utredningsområdet är således beläget inom 
centralbygdernas influensområde, men bör betraktas som en neolitisk 
randbygd.

Även om antalet registrerade bronsålderslämningar är få visar de som 
finns på fortsatt mänsklig aktivitet även under bronsåldern inom delar 
av analysområdet. Nyligen påträffade bronsåldersgravar vid Landvetter 
strax utanför utredningsområdet ger också en tydlig indikation på att spår 

från bronsåldern kan finnas i större omfattning än vad som är känt idag. 
Sannolikt bör de återfinnas längs dalgångarna där vattenstråken utgör viktiga 
kommunikationsleder mellan bronsåldersbygderna.

Den förhistoriska period som har satt mest prägel på landskapet är 
järnåldern. De kulturhistoriska miljöer och strukturer i landskapet som 
fortfarande finns idag, har till del sitt ursprung redan under järnåldern. 
Framförallt i centralbygderna skedde då en mer omfattande etablering av 
bosättningar. Men befolkningen spreds relativt snabbt även till nya områden, 
vilket har inneburit att fördelningen av fornlämningarna från järnåldern är 
relativt jämnt fördelad i hela Västra Götaland. De tydligaste markörerna är 
förekomsten av gravar och gravfält, som framförallt under yngre järnålder 
låg nära gården eller byn. Bosättningarna flyttade med tiden till nya lägen där 
marken gav bättre avkastning, gårdarna blev större och låg tätare vilket ledde 
till bybildningar. Maktfördelningen spreds mellan fler bygder och på vissa 
håll växte små kungariken fram, vilket sammantaget kom att bli grunden för 
de senare medeltida administrativa indelningarna i t.ex. socknar och härader. 

Anmärkningsvärt är att det inom utredningsområdet finns påfallande få 
gravfält och högar, endast tre stycken gravfält (två nordväst om Borås och ett 

Figur 4.24  Högsta kustlinjen för cirka 14 000 år sedan (12 000 f.Kr.) samt några specifika kategorier registrerade fornlämningar som kan dateras till sten- och bronsålder.  
Karta: KMV forum med geodata från FMIS.  
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i Mölndal) och ett par högar (nära Borås). Det finns också några domarringar, 
som dock är mer problematiska att datera och tolka (tre ensamliggande i 
Kållered, Landvetter respektive Borås, samt en eller ett par domarringar 
vardera på de tre ovan nämnda gravfälten). Den huvudsakliga gravformen 
är istället ensamliggande stensättningar som i huvudsak är belägna uppe 
på kullar/impediment och på höjderna längs dalgångarnas sidor. Samma 
avsaknad gäller även för andra järnålderslämningar. Under den omläggning 
av den odlade marken som skedde under yngre järnålder och tidig medeltid 
anlades gårdarna i anslutning till åkermarken på inägorna. Vid senare års 
arkeologiska undersökningar inom utredningsområdet har boplatslämningar 
från järnåldern påträffats i sådana områden, till exempel runt kyrkan i 
Bollebygd. Detta är sannolikt en indikation på att fler järnåldersboplatser kan 
påträffas i dagens åkermarker, framförallt i dalgångarna.

4.6.2 Medeltida spår
Under medeltiden var Västergötland ett av de områden som först 
kristnades i Sverige. Skara var redan under 1000-talet ett viktigt kristet 
centrum. Under 1100-talet bildades Skara stift som omfattade hela 
Västergötland, Dalsland och även Värmland. De mest befolkade områdena 
i Västergötland var de stora slättområdena kring Skara och Falbygden, 
men även i dalgångarna vid de större vattendragen såsom Viskan och 
Ätran. Landskapet bestod av 32 härader som var uppdelade i socknar. De 
härader som låg inom utredningsområdet var Ås, Veden (Vidhunda), Mark, 
Bollebygd (Ballabyghdh), Askhem och Sävedal. Socknarna var flest kring 
slätter och i dalgångar där befolkningen var som tätast, och där uppfördes 
sockenkyrkorna. De tidigaste kyrkorna uppfördes i trä och ersattes senare 
med stenkyrkor. De flesta av dessa ersattes i sin tur med moderna stenkyrkor 
under sent 1800-tal. Kunskapen om de försvunna träkyrkorna i Västergötland 
är begränsad. Vi vet att förändringarna i det medeltida kyrkolandskapet har 
skett under olika perioder i olika delar av Västergötland, vilket troligtvis kan 
kopplas till olika regionala näringar och konjunkturer. 

En av få bevarade träkyrkor är Brämhults kyrka från 1495. Utgrävningar vid 
kyrkan har visat att det kan ha funnits en ännu äldre träkyrka på samma plats, 
den tros ha varit en stavkyrka med namnet S:ta Maria Magdalena kapell i 
Bremholt, troligtvis från 1200-talet. Av den medeltida träkyrkan i Brämhult 
finns endast delar av långhuset kvar, resterande delar är från 1700-talets slut. 
Även Landvetter kyrka har bevarade delar från 1300-talet och en dopfunt 
från 1200-talet, troligtvis är kyrkan äldre. Flera medeltida sockenkyrkor 
inom utredningsområdet ersattes med nya större kyrkor under 1700- och 
1800-talen då befolkningen ökade. Av tidigare nio medeltida kyrkor inom 
utredningsområdet kvarstår idag endast två.

Den huvudsakliga näringen i området under medeltiden var jordbruk och 
boskapsskötsel. Landskapet som i övrigt var mycket moss- och skogsrikt 
fordrade att odlingen främst förlades till dalgångarna med bördigare 
jordar och i viss utsträckning till högre belägna områden där tillräckliga 
förutsättningar för att bruka jorden fanns.

Redan under medeltiden ledde viktiga kommunikationsstråk genom 
Västergötland från västkusten och Halland, som då var danskt. Vägarna följde 
Ätrans och Viskans dalgångar och var viktiga för både handel och härvägar. 
Redvägen, eller Ätrastigen, var en betydande transportled som följde Ätran 
från Falkenberg, förbi Ulricehamn och vidare norrut, strax söder och öster 
om utredningsområdet.

Figur 4.25  Kyrkor och sätesgårdar med medeltida ursprung samt medeltida häradsgränser. Karta: KMV Forum, digitaliserad från Atlas över Sverige.

Figur 4.26  Brämhults kyrka. (Foto: KMV forum) Figur 4.27  Fägata vid Ryssby, väster om Borås. (Foto: KMV forum)
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Kvarnbyn i Mölndal har medeltida ursprung då man tidigt började dra 
nytta av vattenkraften i Mölndalsåns fors. Kvarnen vid forsen malde mjöl 
från åtminstone 1300-talet. Kvarnbyn utvecklades under 1800-talet till ett 
industrisamhälle som kom att lägga grunden för Mölndals tätort och den 
storskaliga utbyggnaden under industriepoken har gjort de äldre historiska 
spåren mer eller mindre osynliga i dagens landskap.

4.6.3  Det historiska jordbrukslandskapet
Landskapet inom utredningsområdet är ett kuperat skogs- och bergsområde 
med inslag av sjöar och mossar och större dalgångar som skär genom 
området. Landskapet har historiskt sett brukats småskaligt med en 
kombination av spannmålsodling och boskapsskötsel. Området är rikt på 
lämningar efter skogsbruksverksamhet och jordbruk, så som odlingsrösen, 
fägator och stenmurar som visar gränser mellan inägo- och utmarker. 
Utredningsområdets östra delar, belägna över högsta kustlinjen, har i högre 
grad präglats av boskapsskötselns villkor med slåtter-och betesarealer som 
karaktärsskapande markslag. Odlingslandskapet i dessa delar har generellt 
påverkats starkt av efterkrigstidens nedläggning av jordbruk. Steniga och 
mindre bördiga odlingsmarker har lagts igen samtidigt som ängs-och 
hagmarkerna hävdats i minskande grad. I området kring Borås finns många 
agrarhistoriska lämningar som vittnar om detta.

Områdets äldre agrara bebyggelsestruktur kännetecknades av 
gårdsbebyggelse som före 1800-talets stora jordbruksreformer (framför 
allt laga skifte) låg samlade som byar i dalgångarna eller i småskaliga 
bebyggelsestrukturer eller ensamgårdar i den högt belägna skogsbygden. Likt 
övriga Sverige förändrades bystrukturen i samband med laga skiftet, som 
skedde under mitten av 1800-talet i utredningsområdet. Den bevarade äldre 
agrara bebyggelsen är mestadels från sekelskiftet 1900. Ett tydligt exempel 
på detta är längs Nolåns och Storåns dalgång i utredningsområdets centrala 
delar. Gårdsbebyggelsen är belägen i skärningen mellan jordbruksmarken 
och de skogsrika utmarkerna. På utmarkerna och i skogen tillkom också 
många torp och backstugor under 1800-talets befolkningsökning på 
landsbygden. 

Merparten av odlingsmarken och de största jordbruksegendomarna i 
utredningsområdet är koncentrerade kring de centralt belägna dalgångarna. 
Nolåns och Storåns dalgång med stora sammanhängande arealer bördig 
odlings- och betesmark tillsammans med det faktum att dalgången gett 
bra möjligheter att färdas i landskapets i övrigt branta och svårtillgängliga 
topografi, gör att platsen under lång tid varit gynnsam för människor att 
bosätta sig på och att röra sig i. 

I den södra delen av dalgången, längs den meandrande Storån är 
gårdsbebyggelsen, med regionala mått, ovanligt storskalig. Många 
mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader är uppförda kring sekelskiftet 
1900 och de stora byggnaderna vittnar om ett rikt jordbruk under det sena 
1800-talet och tidiga 1900-talet som möjliggjort bebyggelsens utformning. 

4.6.4 Herrgårdslandskapet
I området mellan Mölndal och Landvetter breder ett herrgårdslandskap 
ut sig invid sjöarna Rådasjön, Stensjön och Landvettersjön. Här finns flera 
herrgårdar och säterier som visar på den ökade utrikeshandeln i Göteborg 
under 1700-talet, då framgångsrika handels- och köpmän uppförde stora 

herrgårdsanläggningar med omgivande högreståndsmiljöer utanför Göteborg. 
På en udde mellan Rådasjön och Stensjön låg redan under medeltiden gården 
Gunnebo. Efter flera ägobyten såldes gården 1778 till köpmannen Johan Hall 
d.ä., som uppförde det nuvarande slottet i nyklassicistisk stil med tillhörande 
bebyggelse och omgivande trädgårdar.  

På andra sidan av Rådasjön är Råda säteri beläget, som också har medeltida 
anor. Den föregående säteribyggnaden byggdes i slutet av 1600-talet, efter 
att den tidigare förstörts i kriget mot danskarna under 1640-talet. Den 
nuvarande huvudbyggnaden med flygelbyggnader uppfördes 1772 av 
Ostindiska kompaniets direktör Martin Törngren, och ritades av hovarkitekt 
William Chambers.  Söder om Rådasjön vid den södra sluttningen av 
Björnåsen är Pixbo herrgård beläget, vars ägor gränsade till Gunnebos. 
Platsen och namnet har medeltida anor. 1720 uppfördes den byggnad som 
sedermera kom att bli Pixbo herrgård. 

4.6.5 1600-talets städer och historiska vägsträckningar
Utredningsområdet är beläget mellan Göteborg, som grundades 1621 av 
Gustav II Adolf, och Borås som fick stadsprivilegier samma år. De bägge 

Figur 4.28  Utblick över Storåns dalgång mot nordost, sett från Smedstorp. (Foto: KMV forum)

Figur 4.29  Det äldre historiska vägnätet mellan Göteborg och Borås. Karta: KMV Forum, digitaliserat delvis utifrån historiska kartor och milstolpar enligt FMIS. 
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städerna har sedan 1600-talet utgjort grunden för de kommunikationsstråk 
som leder i östvästlig riktning och förbinder de bägge städerna. Mölndal, den 
tredje staden som berörs och delvis ligger inom utredningsområdet, blev stad 
först 1922 . 

Göteborg anlades som en befäst handelsstad vid Göta älv och blev basen 
för järn- och träexport. Staden byggdes upp på relativt sank mark mellan 
två bergspartier, Kvarnberget och Lilla och Stora Otterhällan. Runt staden 
byggdes en försvarsanläggning med vallgrav och jordvallar med bastioner. 
1683 ersattes jordvallarna med höga murar och nya bastioner. 

Staden Borås kom att grundas som ett led i att handeln i området ökade 
markant. Kungen gav 1620 order om att alla handelsmän i Vedens härad 
skulle etablera sig i en stad för att få fortsätta med handel. Genom tullavgifter 
skulle Gustav II Adolf få in pengar till stadskassan. Då platsen sedan länge 
hade varit ett centrum för gårdfarihandel blev det bestämt att staden skulle 
ligga vid Viskans dalgång och Torpa sockenkyrka, där Caroli kyrka står idag. 
Staden fick först namnet Boeråsen, efter alla de bodar för djur som stod 

uppe på åsen, det som idag heter Rya åsar. Bodarna, som liknar de klassiska 
”fäbodarna” omnämns på äldre kartor över Sjurhäradsbygden. Det är oklart 
om de likt ”fäbodarna” användes säsongsmässigt, men förekomsten av många 
bodar och likheter i landskapets fysiska förutsättningar med dalgångar och 
höjder, tyder på att det kan ha nyttjats på samma sätt.

Gårdfarihandeln begränsades dock aldrig då binäringarna i området var 
nödvändiga för befolkningens försörjning och invånarna fick behålla sin rätt 
att sälja varor utanför staden, bara varorna hade förtullats i staden Istället 
kom gårdfarihandeln att utvecklas. 1680 fick bönderna i Ås och Vedens 
härader tillåtelse att handla med egenproducerade smides- och trävaror. 
Gårdfarihandlarna kallades även för västgötar, skålvästgötar och Boråsare. 
Gårdfarihandlare var handelsmän, medan de som senare kom att benämnas 
som knallar var kringresande hantverkare. 

Borås fick stadsprivilegier 1621 och bebyggdes med ett fåtal sammanbyggda 
trähus. Staden planlades troligen utifrån en rutnätsplan från början, men 
stadsplanen ändrades efter de förödande stadsbränderna 1681 och 1727. Efter 

den sista branden rätades gator ut och breddades, något som fortfarande 
präglar stadsstrukturen i dagens Borås.

Dagens infrastruktur utgör en viktig komponent för landskapets karaktär, 
och en stor del av kommunikationsstråken är delar i en struktur med lång 
kontinuitet. Det medeltida vägnätet utgjorde stommen i vägnätet ända fram 
till bilismens genombrott i början av 1900-talet.

4.6.6 Infrastrukturen präglar landskapet
Järnvägen mellan Göteborg och Borås (idag Kust till kustbanan) öppnades för 
trafik 1894 och förändrade kommunikationsstrukturen på ett övergripande 
plan. För några samhällen, till exempel Bollebygd, innebar dessutom 
tillkomsten av en järnvägsstation att samhällets centrum förflyttades från 
kyrkan som utgjort centrum i det agrara landskapet – till järnvägsstationen 
och det framväxande stationssamhället i det som idag utgör bygdens 
centrum. Hindås utvecklades under det tidiga 1900-talet till en välbesökt 
turistort, med ett flertal hotell och påkostade sommarhus, som ett resultat 

Figur 4.30  Väg 40 passerar över Nolåns dalgång. (Foto: KMV forum) Figur 4.31  Cirka 80 procent av den svenska ylle-(svart cirkel) och bomullsindustrin (röd cirkel) var kring 1950 lokaliserad mellan Uddevalla, Varberg och Borås. Karta: KMV Forum, digitalise-
rad från Atlas över Sverige  
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och Göteborg. Borås kom med tiden att utvecklas till landets centrum för 
textilproduktion

Från 1950-talet blev importkonkurrensen allt större och flera företag 
drabbades av nedskärningar, avvecklades eller såldes till utländska ägare. 
Strukturomvandlingen, som brukar kallas för textilkrisen eller tekokrisen, 
var som mest påtaglig från mitten av 1960-talet och fram till slutet av 
1970-talet. Det som ersatte den textila tillverkningen och småföretagen 
var postorderverksamheten. Än idag har Borås kvar en stark koppling till 
textiltillverkningen genom bland annat Textilhögskolan, och på flera orter 
i närområdet pågår fortsatt tillverkning och försäljning av textilier och 
konfektionsvaror. 

av de goda förbindelser till Göteborg och Borås som järnvägen gav. Hindås 
stationshus uppfördes i samband med järnvägen men fick 1908 sin nuvarande 
nationalromantiska utformning. 

1880 togs järnvägen mellan Borås och Varberg (idag Viskadalsbanan) i trafik. 
Järnvägen utgjorde en viktig transportväg för de många textilindustrier som 
var belägna längs Viskadalen. 

Vägen mellan Göteborg och Borås blev från 1945 del av rikshuvudväg 5, 
riksfemman, som under 1950-talet byggdes ut till Jönköping. Vägen passerade 
flera samhällen, såsom Landvetter, Hindås, Bollebygd, Hultafors och 
Sandared och följde i stort äldre vägsträckningar. Vägen fick från 1960-talet 
namnet Riksväg 40. I samband med att Landvetters flygplats byggdes i 
mitten av 1970-talet kom vägen att byggas ut till motorväg mellan Göteborg 
och Landvetter, sedan fortsatte bygget med motortrafikled och sedermera 
motorväg mellan flygplatsen och Borås i början av 1980-talet. Idag leder väg 
40 tvärs genom det kuperade skogslandskapet och skär genom Landvetters 
tätort, samt Borås stad. Väg 27 ansluter sedan 1970-talet till väg 40 vid Viared, 
och delar sedan 2005 sträckning med väg 40 till Göteborg.

4.6.7 Från förindustriell produktion till textilindustrins centrum
Den förindustriella tillverkningen
Stora delar inom utredningsområdet består av skog där odlingsmöjligheterna 
har varit begränsade. Därmed har betesdriften och binäringar kopplade 
till skogen varit betydande. I skogsbygderna finns lämningar av olika typer 
av tidig industriell verksamhet, såsom blästbruk, hyttor, skogsbruk och 
kolningsanläggningar. Gemensamt för skogsbrukslämningar av olika typer är 
att de ofta är svåruppfattade i landskapet och täcker stora arealer. 

I Härryda kommun finns lämningar efter Katrinefors kopparhammare från 
slutet av 1700-talet, beläget vid ett vattenfall utmed bäcken mellan Hällsjön 
och Asksjön. Där tillverkades kopparvaror av råmaterial som fraktats från 
kopparbruken i Småland. Bruket var verksamt fram till mitten av 1800-talet, 
men kvarn- och sågverksamheten på platsen fortsatte in på 1900-talet. 
Vattenkraften tillvaratas än idag genom en mindre kraftstation. 

Inom utredningsområdet finns flera vattenkraftverk, där ibland i Djupedala 
sydost om Mölnlycke, Gisslefors norr om Bollebygd, och Rydboholms vid 
Viskan sydväst om Borås.

Industrialiseringen och textilindustrin
Under 1700-talet utvecklades tre av landets största färgerier i Boråsområdet 
längs Viskan. Färgerierna specialiserades på färgning av ylle- och 
linnevävnader, en industriverksamhet som kom att dominera under lång 
tid. Under 1800-talet introducerades det nya råmaterialet bomull vilket 
medförde en utveckling för både färgerierna, tryckerierna och sedermera 
väverierna. I Rydboholm uppfördes landets första mekaniska bomullsväveri 
1834 och 1849 grundades Mölnlycke Väfveri AB. Textilindustrin växte till en 
av Göteborgsområdets och framförallt Sjuhäradsbygdens viktigaste näringar, 
med grunden i förläggarverksamheten och hantverksmässig produktion i 
hemmet. Cirka 80 procent av hela landets bomullsindustri var i början av 
1950-talet centrerat till Borås och småorterna kring Viskan. 

Fabriksbyggnaderna i Borås uppfördes antingen vid Viskan eller i nära 
anslutning till de betydande järnvägsförbindelserna till Varberg, Herrljunga 

Figur 4.32  Industrimiljön vid Rydbohlms fabriker. (Foto: KMV forum)
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4.7 Upplevelsen av landskapet
Följande kapitel beskriver människors upplevelse av landskapet inom 
utredningsområdet på en övergripande nivå. Dessa upplevelser formas i 
första hand av vår relation till landskapet, exempelvis om vi bor, brukar eller 
besöker platser. Även hur vi rör oss påverkar upplevelsen, om vi exempelvis 
upplever det till fots, med cykel, bil eller från tåg. 

Det går att beskriva vår relation till landskapet ur olika perspektiv. Hur 
landskapet upplevs skiljer sig från person till person och kan exempelvis bero 
på personens ålder eller intressen. Upplevelsen formas även av vilken tid på 
dygnet eller vilken årstid det är. Inte bara de visuella elementen påverkar vår 
upplevelse av landskapet. Ljudmiljön kan också påverka upplevelsen positivt 
eller negativt genom ljud som exempelvis fågelkvitter eller buller från 
befintlig infrastruktur. 

Relationen till landskapet kan delvis beskrivas genom att definiera 
identitetsbärande platser som många har en relation till. Det kan exempelvis 
vara kulturminnesbyggnader, en idrottsanläggning, en badplats eller ett 
shoppingcentrum som många besöker.

Inom utredningsområdet finns många identitetsbärande platser som olika 
grupper av människor har en relation till, exempelvis Landvetter flygplats 
och Borås djurpark. Det finns även många platser som enskilda individer har 
en stark relation till. I denna utredning och i detta avsnitt ligger fokus på den 
allmänna upplevelsen av landskapets.

4.7.1 Upplevda former i landskapet
Rumsligheter och riktningar
Vår upplevelse av landskapet påverkas av de fysiska formerna i landskapet 
såsom rum eller riktningar. Rumsligheter upplever vi ofta genom att 
landskapet öppnar upp sig vid sjöar och dalgångar eller sluter sig i mer 
tätbevuxna skogsområden. 

Riktningen i landskapet styrs i huvudsak av sprickdalarna. Riktningarna 
bidrar till upplevelsen av rumsligheter i form av långa eller korta siktlinjer. 
På vissa platser bidrar det befintliga vägnätet till tydliga riktningar genom 
långa siktlinjer i landskapet. Befintlig infrastruktur, som exempelvis Kust till 
kustbanan, följer ofta landskapets riktningar medan kraftledningar ofta går 
på tvärs mot sprickdalslandskapets riktningar.

Barriärer
Barriärer upplevs främst som något som försvårar möjligheten att ta sig från 
en plats till en annan. I både områden med öppen och med sluten karaktär 
utgör vägnätet med viltstängsel kraftiga barriärer för de människor och djur 
som rör sig till fots genom landskapet. Även andra inhägnade områden som 
större industriområden och Landvetter flygplats kan utgöra barriärer.

Väg 27/40 utgör tillsammans med Kust till kustbanan en mer eller mindre 
kraftig barriär genom hela utredningsområdet och försvårar tillgängligheten 
till rekreation och friluftsliv. I den större skalan fungerar dock Väg 27/40 och 
Kust till kustbanan som viktiga kommunikationstråk mellan orter. 

Figur 4.33  Topografisk struktur av utredningsområdet. Höjdskillnader visas som skuggad relief. 

Figur 4.34  Exempel på upplevd rumslighet i landskapet. (Foto: Cowi, 2015) Figur 4.35  Exempel på upplevda barriärer i landskapet. (Foto: E-matic, 2015)

FIGUR 4.36

FIGUR 4.37
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4.7.2 Upplevda karaktärstyper
Olika upplevelser kan beskrivas och exemplifieras för såväl de boende i 
området som för besökare, beroende på vilka former och karaktärer som 
dominerar olika områden. Utredningsområdet grupperas i följande avsnitt in 
efter de karaktärsdrag som dominerar upplevelsen av respektive område.

Skogsområden 
Skogsdominerade områden är den till ytan dominerande landskapstypen 
inom utredningsområdet. Skogsområdena används främst för skogsbruk och 
rekreation. Utspritt över de stora skogsområdena finns även ett mindre inslag 
av småskaliga jordbruk och mindre boendemiljöer.

Människan i landskapet
Hur skogen upplevs beror till stor del på de topografiska förhållandena men 
även hur den används och förvaltas. Skogsområden som gränsar till tätorter 
och mindre bebyggelsemiljöer har ett stort värde för de närboende då de ofta 
brukas för vardagsrekreation. Hur de används beror ofta på årstid och tid på 
dygnet. I rekreationsområden kan exempelvis stigar utan belysning upplevas 
som mer otrygga för vissa grupper nattetid. Större sammanhängande 
skogsområden är också viktiga för rekreation och friluftsliv. Skogarna nyttjas 
för exempelvis vandring på vandringsleder, svampplockning, naturstudier, 
grillning och picknick. Stora delar av de skogsdominerade områdena är mer 
eller mindre bullerstörda från trafik från vägar, järnväg och flyg. I områden 
belägna längre från infrastrukturstråk finns några platser med låg ljudnivå 
och de upplevs ofta som ostörda och tysta. Stora delar av de skogsdominerade 
områdena kan upplevas som mindre tillgängliga då de är belägna långt ifrån 
de allmänna stråken.

Rumsligheter och riktningar
De höglänta skogsområdena domineras ofta av tät produktionsbarrskog. 
Täta barrskogar upplevs ofta som mörka och slutna året runt, till skillnad 
från lövskogar vars karaktär varierar mer mellan årstiderna. Skogsområden 
öppnar ibland upp sig vid myrmarker, sjöar och småskaliga jordbruk. Dessa 
platser har ofta höga upplevelsevärden med långa utblickar över öppna 
landskap. I vissa rekreationsområden tillgängliggörs dessa värden genom 
exempelvis vandringsleder på spänger över myrmarker, vilket möjliggör 
långa siktlinjer i det annars slutna skogslandskapet.

Barriärer 
Där topografin är mycket   
kuperad, har höga branter och 
få stigar, se Figur 4.38, upplevs 
områdena som svårtillgängliga. 
De svårbemästrade 
höjdskillnaderna blir fysiska 
barriärer. I de områden där 
större vägar och järnväg går 
genom skogsområden fungerar 
de som barriärer för de som rör 
sig till fots i landskapet.  Även 
myrmarker och större vattendrag 
kan i många fall utgöra barriärer 
för fotgängare. 

Jordbrukspräglade områden 
Större jordbrukspräglade områden finns mestadels i dalgångarna. Uppe i 
skogsområdena finns, som tidigare nämnts, inslag av mindre områden med 
jordbruk. Där går vägen ofta på höjdryggen genom jordbrukslandskapet. I 
dalgångarna finns ofta vägarna och bebyggelsen på dalsidorna. På botten av 
dalgångarna finns meandrande åar som ofta syns som en trädridå längs med 
vattendraget. Sammantaget karaktäriseras de jordbrukspräglade områdena 
i utredningsområdet av en öppen karaktär och småskaliga jordbruk som 
skapar ett varierat mosaiklandskap. 

Människan i landskapet
Mosaiklandskapen upplevs ofta som varierade och starkt påverkade av 
människan. Fastighetsägarnas verksamheter och bruk av marken sätter 
stor prägel på landskapet. Det öppna landskapet är påverkat av den 
bullerspridning som fordonstrafik i dalgångarna medför, där ljud färdas 
långt i större öppnare landskapsrum. Under nattetid förändras den goda 
orienterbarheten i de öppna dalgångarna. Den belysning som finns vid större 

Figur 4.36  Inzomning av reliefkarta från skogsom-
råde söder om Bollebygd.

vägar och vid bebyggelsemiljöer 
i dalgångarna syns på långt 
avstånd och kan bidra till känslan 
av trygghet.

Rumsligheter och riktningar
De uppodlade dalgångarna 
upplevs ofta som stora 
landskapsrum som avgränsas 
av de mer eller mindre branta 
bergssidorna med skog som finns 
på ömse sidor av dalgångens 
sidor. Siktlinjerna är ofta långa 
i dalens riktning. Då vägar och 
järnvägar ofta löper längs med dalen bidrar dessa till att förstärka dalgångens 
riktning. De broar som löper tvärs över en dalgång syns ofta på långt håll 
och utgör på så sätt landmärken i området. En effekt av broar som korsar 
dalgången är dock att siktlinjer längs dalgången bryts. 

De höglänta mindre jordbruksområdena, som ofta finns utspridda i 
skogsområdena, har också en tydlig rumslighet där den kringliggande 
skogen avgränsar det öppna jordbruksområdet. Vissa av dessa höglänta 
jordbruksområden är belägna på en höjdrygg vilket ger en riktning i området. 
Oftast har dessa mindre jordbruk inte lika tydliga riktningar som de jordbruk 
som finns i dalgångarna.

Förändring av dalens riktning, tväråsar, vegetationsridåer eller gårdar och 
bebyggelse som omges av lövträd tenderar till att begränsa siktlinjer och 
mindre rumsligheter formas i dalen.

Barriärer
Jordbruksområden har ofta stora åkrar, betesmarker och andra privata 
områden som fungerar som barriärer för allmänheten, då det inte är fritt 

Figur 4.37  Inzomning av reliefkarta i Storåns 
dalgång.

Figur 4.38  Fotografi av ett skogsdominerat landskap med en sluten karaktär och korta 
siktlinjer.

Figur 4.39  Foto över jordbrukspräglat område
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Figur 4.40  Fotografi av ett sjörikt landskap med en öppen karaktär och långa siktlinjer. Bilden 
är från Bosjön sydväst om Borås.

Rumsligheter och riktningar
Den stora variationen av olika typer av bebyggelse i de tätbebyggda 
områdena skapar olika former av rumsligheter. Landskapets former har 
gett förutsättningar för bebyggelsens utveckling som i sin tur formar nya 
rumsligheter, stråk, målpunkter och barriärer.

Barriärer
Bebyggelse och infrastruktur fungerar som viktiga målpunkter och stråk i 
tätbebyggda områden, samtidigt som de skapar kraftiga barriärer som gör det 
svårt för människor att röra sig mellan olika platser. De största barriärerna 
för fotgängare i de tätbebyggda områdena är de större vägarna, inhägnade 
verksamheter, spårområden och vattendrag. I tätbebyggda områden finns 
ofta passager över barriärer, men passagerna kan finnas med varierande 
avstånd vilket styr rörelserna över barrären. Landvetter och Borås är exempel 
på tätorter som delas genom barriäreffekten av befintlig väg 27/40 och Kust 
till kustbanan.

Figur 4.41  Fotografi av utsikt över bebyggelsedominerat område. Bilden är tagen från Ryssbyklint, med vy över bebyggelsen i Byttorp i östra Borås.

Bebyggelsetäta områden 
Bebyggelsedominerade områden varierar stort i karaktär genom hela 
utredningsområdet i allt från tätbebyggda större städer som Mölndal och 
Borås till rena verksamhetsområden och mindre orter. Tätbebyggda områden 
är mycket starkt påverkade av människan.

Människan i landskapet
Överlag finns de upplevelsevärden som flest människor har en relation till 
inom de bebyggelsedominerade områdena eftersom flest människor bor inom 
eller besöker dessa områden. Det är främst de större städerna som har en 
stor andel besökare och turister. De äldsta bebyggelsestrukturerna upplevs 
ofta som starka identitetsbärare för många orter. Inom utredningsområdets 
städer och mindre orter handlar det ofta om gammal industribebyggelse. 
Inom bebyggelsedominerade områden är parker och naturområden viktiga 
identitetsbärare och viktiga platser för rekreation och lek.

att röra sig över dessa. Det småskaliga jordbrukslandskapet har dock ofta 
ett flertal mindre bruksvägar för gårdens verksamheter. I vissa fall kan 
dessa bruksvägar användas av fotgängare. Utöver jordbruksmarker utgör 
dalgångarnas vattendrag ofta barriärer i landskapet.

Sjöområden 
Sjöar med sin omnejd är viktiga rekreationsområden för både närboende och 
besökare. Bostads- och fritidsbebyggelse vid sjöar är vanligt förekommande 
inom utredningsområdet. Generellt sett används sjöarna mer ju närmre 
tätbebyggda områden de är belägna. En del av upplevelsevärdet vid sjön är 
möjligheten till rekreativa aktiviteter såsom bad, fiske och skridskoåkning. 
Ofta finns ett stigsystem vid och omkring sjöar. Strandlinjerna har en 
särpräglad karaktär, ofta med större inslag av löv- och vattenväxter.

Människan i landskapet
Vår upplevelse av sjöar varierar stort beroende på vår vana vid sjön, vår 
ålder, simkunnighet och naturligtvis vilken tid på året eller dygnet det är. För 
exempelvis föräldrar med mindre barn kan en sjö vara en källa till att ständigt 
ha uppsikt precis på samma sätt som om man befann sig vid exempelvis en 
stor trafikled. Huruvida man är simkunnig och van vid sjön påverkar också 
vår känsla av trygghet runt sjöarna.

Då ljud färdas lätt över öppna vatten blir bullerpåverkan vid sjöar med 
närliggande väg och järnväg mer påtaglig.

Rumsligheter och riktningar
Utblickarna över sjöarna skapar ofta öppna landskapsrum. Beroende på 
sjöarnas form upplevs skalan som större eller mindre. Vid en större sjö med 
regelbundna former blir siktlinjerna längre och skalan upplevs därmed som 
större. Vid mindre eller mer flikiga sjöar upplevs däremot skalan som mindre. 
Då sjöar är belägna i öppna landskap upplevs de även på långt håll. Vid sjöar 
som är belägna i skogslandskap kan sjön däremot vara svår att uppleva på 
håll. Höjder i anslutning till sjön blir därmed viktiga utkiksplatser för både 
besökare och för de som bor vid sjöarna. 

Barriärer
På vissa ställen upplevs sjöarna som barriärer då de är belägna mellan två 
målpunkter. Vintertid kan detta förändras om sjön är frusen. 
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5  Övergripande beskrivning av landskapet
Inom utredningsområdet finns värdefulla områden och betydelsefulla 
samband. Typen av samband och en övergripande beskrivning av landskapets 
känslighet och potential i relation till en ny järnvägsanläggning presenteras i 
detta kapitel.

5.1 Analys av samband och värdefulla områden
Samband handlar om något som förbinder eller knyter fysiska platser till 
varandra. Det kan också vara mer abstrakta kopplingar mellan exempelvis 
en plats historia och dagens situation. Detta beskrivs som ett socialt eller 
kulturellt samband. Inom utredningsområdet följer dessa samband ofta de 
bördiga dalgångarna, eftersom människor idag och historiskt sett färdats och 
bosatt sig i närheten till sin försörjningsmöjlighet, se Figur 5.1. Samband för 
näringslivet följer också ofta dalgångarna med dess äldre infrastruktur, större 
vägar och befintliga järnväg, Figur 5.2.  I utredningsområdet finns även mer 
sentida infrastruktur som väg 27/40 som är av stor betydelse för näringslivet.

 
Figur 5.1  Flygfoto över en dalgång med jordbruksmark. Den sträckade, röda pilen illustrerar 
de social- och kulturella samband som finns i många dalgångar. (Foto: E-matic, 2015)

Figur 5.2  Flygfoto över Borås. De sträckade, orange pilarna illustrerar näringslivssamband 
som är viktiga ur både lokalt och regionalt perspektiv. (Foto: Cowi, 2015)

Ett rekreativt samband visar viktiga möjligheter för människors rekreation, 
se Figur 5.3. Det handlar främst om samband mellan boendemiljöer och 
närliggande rekreationsområden men kan även vara viktiga samband mellan 
olika rekreationsområden som möjliggör längre vandringar längs leder.

Figur 5.3  Flygfoto över Rammsjön och den närliggande orten Rävlanda. Den gröna pilen 
illustrerar det rekreativa sambandet mellan boendemiljöer och sjön. (Foto: E-matic, 2015) 

Begreppet ekologiska samband innefattar strukturer som är viktiga för 
att bibehålla ekologiska värden gällande arters spridningsmöjligheter, 
habitatnätverk och livsmiljöer. En sådan struktur kan exempelvis vara en 
lövskogsmiljö som sträcker sig genom landskapet. Naturmiljöer som sträcker 
sig in i en tätort, så kallade gröna kilar, kan innehålla många värdefulla 
ekologiska samband, se Figur 5.4. 

Figur 5.4  Flygfoto över en tätort med grönområden. Den streckade, gröna pilen illustrerar 
ekologiska samband, här i form av en grön kil som går genom tätorten. (Foto: Per Pixel, 
2015)

Sjöar, åar samt mindre vattendrag och vattenansamlingar utgör så kallade 
blå strukturer. För att särskilja de blå strukturernas unika förutsättningar för 
ekologiska samband används inom denna ILKA även begreppet hydrologiskt 
och ekologiskt samband knutet till vattendrag, se Figur 5.5. 

Figur 5.5  Flygfoto över vattendrag i en dalgång. De blåa pilarna illustrerar hydrologiska och 
ekologiska samband knutna till vattendrag. (Foto: Cowi, 2015)

5.2 Landskapets känslighet och potential för anläggningen
Järnväg på bank och i skärning är en fysisk barriär i landskapet som förstärks 
av trädsäkringszon, skyddsstängsel samt eventuella bullerskärmar. En 
järnväg i markplan (på mark, i skärning eller på bank), skulle därmed bli 
en barriär som skapar avgränsade områden på vardera sida om järnvägen. 
Möjligheter för passage kan skapa nya viktiga stråk och platser i landskapet.

Den nya järnvägen kommer att gå mellan Göteborg och Borås i östvästlig 
riktning vilket innebär att den passerar tre större nordsydliga sprickdalar: 
Mölndalsåns dalgång, Nolåns och Storåns dalgång samt Viskadalen som 
går genom Borås. Idag går kommunikationsstråken, väg 27/40 och Kust till 
kustbanan i östvästlig riktning genom utredningsområdet. De bildar fysiska 
barriärer för bland annat storvilt samt för friluftsliv och rekreation. Den 
nya stambanans samspel med väg 27/40 och Kust till kustbanan påverkar 
barriärverkan i nordsydlig riktning. I Mölndal och i Borås finns ytterligare 
stora kommunikationsstråk som är viktiga att beakta med hänsyn till 
stadsutveckling och barriärverkan. 

Påverkan från den nya järnvägen kan till viss del motverkas genom en bra 
lokalisering av järnvägen, genom byggande av passager och genom att skapa 
förutsättningar för nya ekologiska spridningssamband längs med järnvägen.

Inom utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats. Dessa 
beskrivs område för område i kapitel 6. I detta avsnitt redovisas en mer 
översiktlig beskrivning av utredningsområdets känslighet och potential, 
grupperat utifrån områden med liknande funktioner och samband. Detta 
ger liknande känslighet och potential kopplad till planerad åtgärd. Nedan 
beskrivs bedömningen av känslighet och potential för Stationsorterna, 
Bebyggelsedominerade karaktärsområden. Jordbrukspräglade 
karaktärsområden, Sjörika karaktärsområden och Skogsdominerade 
karaktärsområden, se karta Figur 5.11 på sida 40.

Stationsorterna 
För Mölndal, Landvetter flygplats och Borås innebär ett stationsläge en stor 
potential för att utveckla området kring den nya stambanans station, där 
näringsliv och tätortsutveckling kan gynnas. Stationsorterna förstärks som 
knutpunkter i regionen med förbättrade kommunikationer till Göteborg, 
Stockholm och andra stationsorter. Även stationsorter på befintliga 
järnvägsnät kan gynnas av nya stationslägen eftersom det kan medföra goda 
bytesmöjligheter. Anläggande av stationer tillför nya landmärken i landskapet 
som kan förbättra orienterbarheten och på ett positivt sätt stärka den 
allmänna uppfattningen av stationsorten. 

Stationslägen som inte är förlagda i tunnel, tar stor yta i anspråk, vilket kan 
medföra intrång i känsliga miljöer. Det nya stationsområdets attraktionskraft 
kan leda till en centrumförskjutning, då stationen attraherar funktioner i 
dagens centrum.

Tätbebyggda områden i anslutning till en station är känsliga för nya 
barriärer och ökade buller- och vibrationsnivåer vilket en ny stambana kan 
medföra. Detta riskerar att begränsa tätortsutveckling och möjligheterna för 
tätortsnära rekreation. Ett nytt stationsläge medför en förändrad karaktär 
med risk för intrång i stadsbilden och värdefulla kulturhistoriska miljöer. 

Bebyggelsedominerade karaktärsområden 
I utredningsområdet finns flertalet karaktärsområden med tätorter som 
är belägna i eller vid dalgångarna: Mölnlycke tätort, Landvetter tätort, 
Rävlanda tätort, Bollebygd tätort. Strax väster om Borås finns ett större 
verksamhetsområde, Viareds verksamhetsområde. Vid boendemiljöer medför 
den nya järnvägen ökade bullernivåer och vibrationer vid ett läge i markplan. 
I de partier där järnvägen går i tunnel och jordtäcket är tunt finns risk för 
lokala stomljudsproblem. Barn är mer känsliga än vuxna för buller och ett 
byggskede som varar under flera års tid är en förhållandevis lång period i ett 
barns levnadsperspektiv och i dess uppväxtmiljö. 
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Befintliga stråk i bebyggelsedominerade områden är känsliga för 
barriärpåverkan och en järnvägsanläggning kan påverka ljudmiljön i 
tätortsnära rekreationsområden. Det finns även risker för barriäreffekter och 
tätorterna kan riskera att ”klämmas in” mellan befintlig infrastruktur och 
den nya järnvägen. Redan under byggtiden kan vardagslivet påverkas för de 
närboende i form av byggtrafik och buller. Även viktiga platser såsom skolor 
och handelsområden riskerar att påverkas. Dessa sociala samband liksom de 
historiska sambanden är känsliga för tillkommande barriärer i landskapet.

Områden med höga naturvärden i anslutning till tätorterna är känsliga för 
barriärer då det medför risk för fragmentering, det vill säga en uppdelning 
av naturområden eller livsmiljöer. För tätbebyggda områden med 
översvämningsrisk riskerar också översvämningssituationer förvärras vid 
ökad avrinning eller dämningseffekt från anläggningen.

De mindre tätorterna kan gynnas av en ny stambana. Den nya stambanans 
stationsläge kan förbättra de regionala kommunikationsmöjligheterna 
till bland annat knutpunkterna Göteborg och Borås. Även 
kommunikationsmöjligheterna med befintlig infrastruktur som Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan kan gynnas. Befintliga, stora 
barriärer i området kan vid nybyggnation minskas vid anläggande av ny 
järnväg då möjligheter för nya broar och passager uppkommer. Eventuell 
omdragning och utbyggnad av vägnät kan påverka människors rörelser och 
på så sätt innebära en potential att förbättra kommunikationerna. Vidare kan 
en innovativ utformning av nya dagvatten- och skyfallsmagasin resultera i 
förbättrade översvämningsskydd.

Jordbrukspräglade karaktärsområden 
Karaktärsområdena Härryda-Hindås dalgång, Mosaiklandskap mellan 
Eskilsby och Huvdaby, Nolåns och Storåns dalgång, Söråns dalgång samt 
Viskadalen har alla ett stort inslag av boendemiljöer, vilket innebär att de har 
samma känslighet och potential som beskrivits för de bebyggelsedominerade 
karaktärsområdena.

Det som särskiljer dessa gentemot de byggelsedominerade 
karaktärsområdena är inslaget av odlingslandskap, vilka hålls öppna 
genom brukandet av marken. Jordbruken i området har ofta skogsbruk 
som kompletterande verksamhet, se inzomning på Figur 5.11. Bruket av 

marken i odlingslandskapet är en viktig förutsättning för många känsliga 
växter och djur. Dessa småskaliga jordbruk är känsliga för olika typer av 
negativ påverkan. Den småskaliga landskapsbilden är känslig för att brytas 
av järnvägens storskaliga linjeföring. Jordbruket är känsligt för försämrade 
försörjningsmöjligheter som till exempel ett markanspråk kan leda till. En 
följd av försämrade försörjningsmöjligheter för jordbruket kan vara att 
verksamheten läggs ner, vilket även kan påverka närliggande verksamheter. I 
förlängningen kan detta leda till igenväxning av öppna jordbruksmarker och 
en negativ påverkan på känsliga arter. 

Dalgångarnas fysiska förutsättningar särskiljer sig även då de ofta består av 
stora avsnitt med isälvsmaterial som har god vattenföring och hög känslighet 
för grundvattenföroreningar. Åar är ett vanligt inslag i dalgångarna. Åarna 
och dess omgivande marker är känsliga naturmiljöer som har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden. 

Det är i dalgångarna som de äldsta förhistoriska lämningarna finns. Dessa 
jordbrukspräglade områden har nyttjats av människan sedan stenåldern både 
som jordbruk och som kommunikationsstråk. Dagens livskraftiga jordbruk är 
av stor vikt för identiteten i området. 

Området vid Storåns dalgång som utgör riksintresse för både natur- och 
kulturmiljövård är särskilt värdefullt. Ytterligare områden som klassas som 
särskilt värdefulla är riksintresset för kulturmiljövård vid Stora Håltet samt 
Rydboholms fabriker i Viskadalen.

Sjörika karaktärsområden 
Det finns tre sjörika karaktärsområden inom utredningsområdet; 
Sjölandskapet kring Gunnebo, Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke 
och Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås, där biologisk mångfald, 
rekreationsvärden knutna till sjön och vyerna över vattnet är aspekter som 
kräver särskild hänsyn. 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång då det påverkar 
de rekreativa aktiviteterna, såsom bad och fiske, samt rörelserna runt 
sjön. Buller sprids långt över vatten vilket ökar områdets känslighet för 
tillkommande buller från en järnväg. Bullerspridningen riskerar att påverka 

många människor då koncentrationen av bostäder vid sjölandskapen är 
förhållandevis hög. Det finns även risk för negativa effekter i form av visuellt 
intrång, då sjölandskapen riskerar att få en förändrad landskapsbild med 
brutna siktlinjer. Vid sjöar kopplade till historiska miljöer finns en stark 
identitet och karaktär som är känslig för påverkan. Inom utredningsområdet 
är ett sådant exempel herrgårdslandskapen kring Rådasjön, som också utgör 
en viktig del inom turistnäringen. 

Det finns även risker gällande hälsa och miljö. Vissa sjöar utgör 
vattenskyddsområde eller vattentäkt med skyddsföreskrifter och med 
hög känslighet för grundvattenföroreningar. Vid försämrad vattenkvalitet 
och fragmentering finns även risk för minskad biologisk mångfald. I de 
sjörika karaktärsområdena finns ofta myrmarker vilka också är känsliga 
för hydrologisk påverkan, då de fördröjer och utjämnar avrinningen till 
vattendrag med översvämningsrisk.

Skogsdominerade karaktärsområden 
De till ytan största karaktärsområdena i utredningsområdet är de höglänta 
skogsområdena: Skogslandskap söder om Landvetter, Skogslandskap mellan 
Hindås och Hällingsjö, Skogslandskap söder om Bollebygd, Rutplatålandskap 
sydost om Borås, Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås, 
Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås samt Skogs- och 
mosselandskap kring Gesebol.

I dessa områden finns stora sammanhängande naturmiljöer med stora inslag 
av våtmarker. De ekologiska sambanden är känsliga för intrång, barriärverkan 
och bullerstörning. Främst gäller det djurlivets spridningsmöjligheter, 
uttorkningseffekter på artrika slutna skogsmiljöer och våtmarker 
samt störningar på känsliga arter. Även friluftslivet och de tätortsnära 
rekreationsområdena är känsliga för dessa intrång. Detta gäller både för 
tillgänglighet inom och till rekreationsområden. 

De småskaliga boendemiljöerna i området har ett glest vägnät vilket 
innebär en känslighet för barriärverkan. Detta gäller även för brukandet av 
produktionsskog där järnvägen riskerar att dela skogsfastigheter och därmed 
försvåra brukandet. Järnvägsanläggningens servicevägar kan även bidra till 
att förbättra tillgängligheten till berörda områden.

Figur 5.6   Flygfoto över en stationsort. (Foto: Per Pixel, 
2020)

Figur 5.7  Flygfoto över ett bebyggelsedominerat 
område. (Foto: E -matic, 2015) 

Figur 5.8  Flygfoto över ett jordbrukspräglat område.  
(Foto: Per Pixel, 2020) 

Figur 5.9  Flygfoto över ett sjörikt område. 
 (Foto: Per Pixel, 2015)

Figur 5.10  Flygfoto över ett skogsdominerat område. 
 (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 5.11  Karta över landskapets strukturer och samband inom utredningsområdet. Områdenas färger illustrerar dess övergripande karaktär: grön färg för skogsdominerade karaktärsområden, gul färg för jordbrukspräglade karaktärsområden, rosa färg för bebyggelsedominerade 
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Figur 6.1  Karta över utredningsområdet med de 23 stycken karaktärsområden som identifierats i den integrerade landskapskaraktäranalysen. Många utav karaktärsområdena har gemensamma drag. För att ge en tydlig övergripande bild har de grupperats efter ett karaktärs-
drag som till stor utsträckning präglar karaktärsområdet. Dessa grupperingar är Skogsdominerat landskap, Jordbrukspräglat landskap, Bebyggelsedominerat landskap och Sjörikt landskap.

6 Karaktärsområden i landskapet
Landskapskaraktärsanalyser används som ett redskap för att identifiera vad 
som kännetecknar ett specifikt område och vad som är skillnaderna mellan 
olika områden. Egenskaper och gränser i landskapet identifieras genom 
teknikövergripande studier. Landskapet delas därefter in i områden som hålls 
samman av gemensamma egenskaper och benäms som ett karaktärsområde, 
se Figur 6.1. Ett karaktärsområde har en viss unik karaktär med ett landskap 
som bara kan finnas på en plats. Därför är varje karaktärsområde namngivet 
med ett namn knutet till en specifik plats inom eller vid området. 

Avgränsningen av karaktärsområdena hålls på en översiktlig nivå för att 
motsvara lolaliseringsutredningens behov av alternativskiljande underlag för 
sträckningar inom utredningsområdet.

Beskrivningen av karaktärsområden lyfter fram de strukturer och 
element i landskapet som bedöms vara avgörande för ett områdes 
nyckelkaraktärer, funktionella aspekter och människans koppling till och 
nyttjande av landskapet, se även faktaruta till höger. Metoden fungerar 
som ett strukturerat ramverk för en beskrivning av vad som utgör ett 
landskap. Nyckelkaraktärerna i karaktärsområdet står ofta omnämnt som 
underrubriker för varje område.  

Utifrån karaktärsområdets förutsättningar bedöms områdets känslighet 
och potential för en ny järnväg. Denna bedömning bidrar med en viktig 
grund för det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen och dess 
gestaltningsarbete. 

Den känslighet och potential som finns inom varje karaktärsområde 
står listad i rutor vid varje karaktärsområde. Inom vissa områden görs 
bedömningen att det inte finns någon större potential kopplad till ny 
järnvägsanläggning. I de fallen redovisas ingen ruta för ”Potential”.

OLIKA EGENSKAPER I KARAKTÄRSOMRÅDEN

Nyckelkaraktärer bygger landskapets karaktär och samband, exempelvis: 
landform, topografi, brutenhet, riktningar, jordarter, vatten i landskapet, 
vegetationsstruktur, naturtyper, markanvändning, infrastruktur, bebyggelse, 
skala och komplexitet.

Funktionella aspekter i landskapet, exempelvis: rörelsemönster, orienter-
barhet, landmärken, avgränsningar, ekologiska funktioner och samband, 
historiska funktioner och sammanhang.

Människors koppling till och nyttjande av landskapet, exempelvis: Identitet 
och anknytning, betydelsefulla platser, bruk av landskapet och kulturella 
referenser.

Trafikverket, 2017. Landskapet är arenan – Integrerad landskapskaraktärsanalys, en 
metodbeskrivning.
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BORÅS
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6.1 Mölndal
Mölndal är till stora delar beläget i en flack dalgång med djupa lerlager, som 
sträcker sig i nordsydlig riktning och avgränsas av branta bergssidor, se Figur 
6.3. Dessa bergsryggar ger upphov till kraftiga nivåskillnader i landskapet 
där utblickar över dalgången kan fås från höjderna. Höjderna är brantast på 
dalgångens östra sida. Karaktärsområdet ligger främst i kommunen Mölndals 
stad men den nordligaste delen av karaktärområdet ligger i kommunen 
Göteborgs Stad.

Dalgången är hårt exploaterad av infrastruktur och bebyggelse. Verksamheter 
finns främst i dalgången och bostäder längs sidorna. Den högsta bebyggelsen 
finns i norra delen av karaktärsområdet och i centrala Mölndal. Dalgången 
och Mölndalsån har lång historisk betydelse, bland annat genom kopplingen 
via kulturmiljöerna Mölndals Kvarnby och Mölndalsfallen till sjösystemen 
österut.

Området gränsar till två karaktärsområden österut; Sjölandskapet kring 
Gunnebo samt Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke. Platsnamn som 
inte redovisas i karaktärområdeskartan finns att hitta på kartorna i den 
fördjupade analysen för Mölndals stad på sida 74.

Knutpunkten Mölndal 
Ett stort transportstråk löper längs med dalen. Trafiken medför stor 
bullerspridning. Väster om Mölndalsån går en bred lokalgata med spårväg 
i mitten. Lokalgatan har sin sträckning från Korsvägen i Göteborg till 
Broplatsen/Mölndalsbro vid Mölndals centrum, se Figur 6.2. I Göteborg 
heter den Mölndalsvägen för att vid kommungränsen till Mölndal byta namn 
till Göteborgsvägen. Öster om ån finns väg E6/E20 och Västkustbanan. Kust 
till kustbanan, som sträcker sig genom områdets norra del, utgör en barriär 
främst för sociala samband mellan Mölndals tätort och omkringliggande 
bostads- och verksamhetsområden. Broarna över järnvägen i detta område 
utgör därmed förutsättningar för viktiga sociala samband.

Söder om Mölndals centrum ansluter Mölndalsåns dalgång till Fässbergs 
dalgång västerifrån. Historiskt har även kopplingen till Toltorpsdalen 
på andra sidan Safjället varit viktig, men idag är den kontakten visuellt 
bruten av bebyggelse i Mölndals centrum. Mölndalsåns dalgång är även 
sammankopplad med Rådasjöns dalgång österifrån via Kvarnbygatan, som 
sedan förgrenar sig i stråk både norr och söder om Rådasjön.

Tidiga bosättningar och verksamheter kring Mölndalsfallen
Mölndal har lång historisk tradition. De tidigaste bosättningarna i 
utredningsområdet låg troligen en bit upp på dalgångens sidor samt kring 
sjösystemet som går från Landvettersjön, via Rådasjön och Stensjön ner till 
Mölndalsån och vidare norr ut mot Göta älv. På stenåldern låg havsnivån 
högre än idag och hela dalgångens botten var en havsvik där människorna 
livnärde sig främst på jakt och fiske.

På en av topparna av Lackarebäcksfjället finns lämningar efter en fornborg 
som på tre sidor omgärdas av branta bergväggar och mot norr en kallmurad 
stenvall. I området finns även andra lämningar och fynd från järnåldern, men 
också enstaka fynd från stenåldern.

Mölndalsåns kraftiga fall har nyttjats för kvarndrift i större skala sedan 
medeltiden och har haft stor betydelse för den tidiga industriella 
utvecklingen i Göteborgsregionen. Dagens miljö representeras av byggnader 
från 1800- och 1900-talet. Längs med sluttningarna på den södra sidan av 
forsen finns ett litet bevarat område, Kvarnbyn, med äldre industribebyggelse 
och arbetarbostäder i trä byggda under mitten av 1800-talet fram till 
1900-talets början. 

Väster om Kvarnbyn finns Forsåker som är en pappersbruksmiljö med 
disponentvilla och park från mitten av 1800-talet. Området kring de gamla 
industribyggnaderna genomgår just nu en stor förändring och området 
kommer att förtätas med främst bostäder. Längre uppströms Mölndalsån är 
Grevedämmet beläget. Det är en sågverks - och spinnerimiljö med bevarad 
vattenkraftanläggning från slutet av 1800-talet. Hela Mölndals Kvarnby och 
Grevedämmet är av riksintresse för kulturmiljövården.

Industriområden 
Mölndalsån har historiskt nyttjats både som transportled, kraftkälla och som 
processvatten till industrierna. Den bebyggelse som successivt växt fram 
i Mölndalsåns dalgång har präglats av olika epokers nyttjande av vattnet 
från 1700-talet och framåt. Under slutet av 1700-talet och hela 1800-talet 
växer framförallt textilframställningen från hantverksmässig tillverkning till 
textilindustri. Stora delar av marken i dalgången var dock fortfarande odlad 
långt in på 1900-talet. 

Bostadsbebyggelsen utvecklades samtidigt med industribebyggelsen, men 
merparten av bostäderna har tillkommit sedan 1950-talet. Bebyggelsen i 
dalgången förtätas fortsatt med både bostäder och verksamheter.

Ännu finns historisk industribebyggelse bevarad, som Krokslätts fabriker 
och tidigare nämnda bebyggelsen kring forsen i Mölndals Kvarnby samt 
Forsåkersområdet. Idag hyser områdena andra verksamheter än vad de 
ursprungligen var avsedda för. Exempel på nya verksamheter idag är kontor, 
museum och konstnärliga verksamheter. 

En stor del av kommunens arbetstillfällen återfinns alltjämt i dalgången, 
som Mölndals stad och Essity vid Mölndals centrum samt Astra Zeneca i 
södra delen av karaktärsområdet. Verksamhetsområdena genererar många 
arbetstillfällen både för kommuninvånare och för inpendlande arbetskraft 
från närliggande kommuner.

Lackarebäck 
Lackarebäck är beläget i karaktärsområdets nordöstra del och är delvis ett 
naturreservat med stora kultur-, natur- och friluftsvärden. Den omgivande 
infrastrukturen gör att området är bullerstört. I området finns även ett 
vattenreningsverk. Norr om Lackarebäck finns Norra Långevattnet som 
är en djup sprickdalssjö i nordvästlig till sydostlig riktning. Den används i 
rekreativa syften för bad och fiske. 

Tidigare dominerades landskapet av ädellövskogar. Kvar finns idag mindre 
fragment av dessa i ravinen Svejserdalen, Ekekullen samt kring Lackarebäcks 
gård. Dessa områden är idag populära för rekreation och Bohusleden 
passerar genom skogarna. Andra värden som finns i dessa skogsområden är 
lämningar av kvarnverksamheter och gravar från järnåldern. Under 1700- 
och 1800-talet fanns en stor herrgård vid Lackarebäcks gård. Idag finns 
endast en flygelbyggnad kvar som en rest från denna. 

Vattnet i Mölndalsån 
Mölndalsån är omgiven av hårdgjorda ytor i form av vägar, järnväg och 
verksamhetsområden som bidrar till att ån svämmar över vid kraftiga regn. 
Omfattande invallningar har gjorts för att minska risken för skador på 
bebyggelse och infrastruktur. Förr var vattenkvaliteten i Mölndalsån dålig till 
följd av utsläpp från industrin men idag har vattenkvaliteten förbättrats så 
att betingelserna för ädelfisk som lax och havsöring är goda. Ån med stränder 
är väl synlig från Göteborgsvägen/Mölndalsvägen, men knappt märkbar för 
resenärer på väg E6/E20 eller Västkustbanan på grund av all infrastruktur 
och verksamheter som finns i dalgången. Avståndet mellan Mölndalsån 
och befintlig järnväg och väg varierar. Avståndet är kortast i höjd med 
Flöjelbergsgatan. 

Kålleredsbäcken, som rinner öster om väg E6/E20 och går samman med 
Mölndalsån vid Forsåker har påtagligt naturvärde i och omkring vattendraget. 
Grundvattentrycket är på vissa platser är högt, vilket medför risk för 
påverkan på grundläggningar. För grundvattenbildning är zonen mellan jord 
och berg på sluttningarna viktig, eftersom vattnet måste infiltrera ner till den 
grovkorniga jorden under leran.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

Figur 6.2  Flygfoto söderut över Mölndals centrum. Till vänster i bild syns Lackarebäcksmotet. 
(Foto: Per Pixel, 2020)
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POTENTIAL 

Tätortsutveckling och näringsliv i Mölndal gynnas av ett stationsläge i 
Mölndal. 

Ett stationsläge i Mölndal kan bidra till regionförstoring, vilket gynnar 
näringslivet i regionen.

I Mölndal finns ett stort resandeunderlag och orten utgör en knutpunkt för 
resor inte bara inom utredningsområdet utan även väster, norr och söder 
ut. Med ett stationsläge för den nya stambanan förstärks Mölndals 
ställning som knutpunkt i södra Storgöteborg. 

Översvämningsskydd av bana och station i dalgången kan, vid integration 
med övrig stadsplanering och dagvattenhantering, potentiellt minska 
översvämningsproblematiken i området i stort.  

Barriäreffekten av befintlig infrastruktur i dalgången kan minskas vid 
anläggandet av nya broar över dalgången till de nya plattformslägena. 

Nya broar och en utbyggd station i Mölndal kan bli nya landmärken vid 
infarten till Mölndal och Göteborg. 

Landskapets dramatiska former, landmärken i form av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader kan bidra till en positiv reseupplevelse. 

Bullerskyddsåtgärder på den nya stambanan kan skydda omgivande 
områden mot buller från befintlig infrastruktur och förbättra ljudmiljön i 
omgivande bostadsområden.

KÄNSLIGHET 

Jordförhållandena är känsliga då jorden består av djupa, lösa lerlager vilket 
innebär att det kan finnas risk för sättningar i anläggningen och omgivande 
byggnader samt risk för skred. För att möjliggöra byggnation av järnvägen 
kommer därför en omfattande grundförstärkning krävas. Grundförstärk-
ningen förbättrar markens egenskaper, vilket säkerställer sättnings- och 
stabilitetsförhållandena men försvårar byggbarheten eftersom att miljön är 
så tätbebyggd. Exempelvis är områden kring Lackarebäcksmotet, Kålle-
redsbäcken och Rävekärr redan i nuläget känsliga avseende stabilitetsför-
hållandena.

I området råder hydrogeologiska förhållanden där grundvattentrycket på 
vissa platser är högt, vilket medför känslighet för påverkan på grundlägg-
ningar. Zonen mellan jord och berg på sluttningarna är viktiga för grund-
vattenbildning eftersom vattnet måste infiltrera ner till den grovkorniga 
jorden under leran i dalgången. Denna zon är därför känslig för direkt 
påverkan på/från grundläggning och omfattande schaktarbeten.

Det finns betydande känslighet för översvämning i anslutning till Mölndal-
sån i dalgången. Både bana och station behöver därför anpassas så att 
dessa skyddas mot eventuella översvämningar. 

Bebyggelsen i dalgången är redan mycket bullerutsatt och känslig för 
ytterligare störningar av buller och vibrationer. I högre terräng på berg 
finns känslighet för störningar i form av stomljud i byggnader. Bullersprid-
ning i rekreationsområden kan förändra platsens karaktär.

För boende på vardera sida om dalgången är infrastrukturen och Mölndal-
sån i dalgången en barriär, vilken riskerar att förstärkas med ytterligare 
spår.

Värdefulla kulturhistoriska miljöer finns bland annat kring Mölndals 
Kvarnby och industrimiljön längs forsen och Mölndalsån. Dessa är känsliga 
för åtgärder som påverkar befintlig bebyggelsestruktur genom exempelvis 
rivningar eller brutna samband eftersom de är en viktig del i Mölndals 
historia och identitet.

Boendemiljöer är känsliga för direkt intrång men även indirekt intrång i 
närliggande miljöer som kan få förändrad karaktär och göra att området 
blir mer infrastrukturpräglat och får en minskad attraktivitet som boende-
miljö.

Rekreationsområden kring Gunnebo Slott och övriga angränsande 
grönområden är känsliga för intrång (utradering och barriärverkan). 
Utradering av värdefulla rekreationsområden innebär en förlust av tät-
ortsnära naturmiljöer. Intrång i form av barriärverkan kan bryta rekreativa 
samband. 

Ekologiska strukturer och medborgardialoger 
Landskapet är fragmenterat. Tidigare var området sammankopplat med 
Delsjöområdet i norr. Idag utgör väg 27/40 en barriär mellan dessa. Vid de 
stora områdena med villor i karaktärsområdets östra del utgör villaträdgårdar 
en viktig del i vegetationsstrukturens kvarvarande nordsydliga kopplingar. 
Nere i dalen finns relativt få gröna ytor.  Längs med Mölndalsån växer lövträd, 
och det finns inslag av parkmark. Gröna kopplingar i östvästlig riktning 
avgränsas till stor del av de infrastrukturella barriärerna i dalen.

Inför arbetet med förslag till ny översiktsplan för Mölndal har 
medborgardialoger genomförts, under september 2016. Betydelsefulla 
platser som identifierades då är de bostadsnära parker och naturområden 
som återfinns både i områdets västra och östra delar. Som mötesplatser 
uppskattas både kommersiella och icke-kommersiella platser. Dalgångens 
många barriärer pekades ut som ett stort problem, främst för möjligheterna 
till rörelse i västöstlig riktning.

Urbanisering
I Mölndal finns en urbaniseringstrend med förtätning av bostäder och 
verksamheter. 

Figur 6.3  Karta över karaktärsområdet Mölndal. Karaktärsområdet Mölndal visas innanför 
röd linje.
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6.2 Sjölandskapet kring Gunnebo
Rådasjön med omnejd är ett välbesökt område för natur, kultur och 
rekreation, se Figur 6.4. Området är präglat av de säterier och herrgårdar som 
är belägna här, med höga kulturhistoriska värden och stor betydelse för hur 
landskapet brukats och formats under lång tid. Lövskog, åkermiljöer och dess 
kopplingar till vattnet är viktiga inslag i miljön. 

Området gränsar till Mölndal i väster. I öster är Mölnlycke tätort beläget och 
söder om karaktärsområdet finns ett större skogsområde. Sjölandskapet kring 
Gunnebo är beläget i kommunerna Mölndals stad och Härryda kommun. 
Området utgör en viktig grön kil mellan Delsjöns naturreservat i norr och 
skogsområdena i söder. Dessa naturområden har stora rekreationsvärden. 

Vyer och tidsdjup 
Karaktärsområdet domineras av Rådasjön med omgivande bergskullar. 
Det finns många storslagna vyer över Rådasjön och över det kuperade 
landskapet. Dessa marker har sedan länge utgjort livsmiljöer för människor. 
Redan under stenåldern levde människor på platsen i nära anslutning till 
vattnet. I flacka partier finns glaciallera som avsattes när inlandsisen smälte. 
Leran är både vattenhållande och rik på markmineral vilket skapar goda 
odlingsförutsättningar. Marken kring Rådasjön brukades av människor 
redan under medeltiden. Stora delar området ingår i vattenskyddsområde för 
Rådasjöns vattentäkt. 

Utblickarna över sjölandskapet ger ett öppet landskapsrum. På grund av sjöns 
storlek och flikighet upplevs skalan på platsen som liten. I de skogbevuxna 
områdena återfinns främst slutna landskapsrum som periodvis öppnar upp 
sig vid mötet kring betes-, jordbruk- och parkmark. Även dessa öppnare 
landskapsrum upplevs ha en liten skala.

Beteslandskap 
Den karaktär som finns kring Rådasjön idag växte fram under 1700-talet 
och första halvan av 1800-talet när stora strukturförändringar av 
markanvändning genomfördes. Idag finns värdefulla alléer samt ek- och 
bokskog kvar. Dessa gamla, grova träd har höga naturvärden. Även i de öppna 
betesmarkerna finns betesgynnad flora och fauna med höga naturvärden. 
Inom karaktärsområdet finns Natura 2000-området Labbera, med äldre 
skogsbestånd bestående av ädellöv och tall.

Herrgårdsmiljöer 
Området kring Gunnebo är en plats med lång historia. I Gunnebo fanns 
tidigare en gård vars namn hittats i kyrkböcker från slutet av 1200-talet. 
Idag finns ett kulturreservat kring det slott som uppfördes som lantställe av 
en framgångsrik handelsman under 1700-talets slut. Den nyklassicistiska 
byggnaden är idag ett byggnadsminne och ett viktigt landmärke i området. 
Genom parken går en järnväg, Kust till kustbanan, vilken utgör en barriär 
och ett intrång i den kulturhistoriska miljön. Platsen är idag klassad som 
regionalt intresse för friluftslivet samt riksintresse för kulturmiljövården.

Öster om Rådasjön är Råda säteri beläget. Säteriet har medeltida anor men 
nuvarande bebyggelse uppfördes under slutet av 1700-talet. Råda säteri 
är, likt Gunnebo, ett byggnadsminne. Söder om Rådasjön, gränsande till 
Gunnebos ägor,  finns Pixbo herrgård som likt Råda har medeltida historia 

KÄNSLIGHET 

Herrgårdsmiljöerna vid Gunnebo, Råda säteri och Pixbo herrgård utgör 
några av de mest värdefulla områdena i utredningsområdet och är känsliga 
för åtgärder som påverkar siktlinjer, historiska och funktionella samband 
mellan bebyggelse, odlingslandskap och parkmiljöer.

Områdets identitet är starkt kopplat till det öppna kulturlandskapet, vilket 
därmed är känsligt för påverkan som begränsar eller förändrar identiteten. 
Det innebär hög känslighet för ökat buller, brytning av siktlinjer, samband 
mellan och inom den brukade marken, samt intrång i partierna med 
ädellövsskog. 

Området är känsligt för barriärverkan för rekreation och friluftsliv, då det 
är en del av en av en grön kil in mot Göteborg. Rörelser i nordsydlig riktning 
kan komma att begränsas. Fragmentering påverkar också känsliga växt- 
och djurarter och deras spridningsmöjligheter.  

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteterna såsom bad och fiske 
vid sjön.

En stor del av utredningsområdets kända särskilt skyddsvärda träd finns i 
karaktärsområdet. Träden kan behöva tas ner om de hamnar inom området 
för den nya järnvägen. De skyddsvärda träden är gamla, grova och är inte 
bara viktiga för den biologiska mångfalden utan även för platsernas 
identitet. De arter som är specifikt knutna till gamla och grova träd är ofta 
utrotningshotade. Eftersom gamla träd tar hundratals år att ersätta riskerar 
de arter som är beroende dessa att försvinna för gott.

En stor del av karaktärsområdet utgörs av vattenskyddsområde. Vatten-
täkter är nödvändiga för dricksvattenförsörjning och är känsliga för 
påverkan som kan göra att vattnet förorenas.

POTENTIAL 

Ett stationsläge för ny stambana i Mölndal kan genom ökad tillgänglighet
stärka närliggande områden och öka Gunnebos attraktivitet för friluftsliv, 
rekreation och turism.

De öppna sjölandskapen ger goda förutsättningar för resenärer på den 
nya stambanan att uppleva längre utblickar över landskapet.
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och bevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talet. Pixbo herrgård är idag 
klassad som betydelsefull natur- och kulturmiljö. 

Befolkningsökning
Inom karaktärsområdet finns flertalet bostadsområden med starka 
kopplingar till Rådasjön och Stensjön, exempelvis Pixbo, Stensjöberg och 
Helenevik. Bebyggelsen består främst av villaområden med friliggande 
villor och kedjehus, men det finns även inslag av flerfamiljshus inom 
karaktärsområdet.

Särskilt kulturhistoriskt intressant är Kristinedals småhusområde som är 
beläget norr om Stensjön. Det är ett välbevarat bostadsområde från 1960-
tal vars arkitektur och tidstypiska detaljer ger ett sammanhållet intryck. 
Tegelfasader, träpaneler i blå eller vit färg samt carportar i anslutning till 
entréer dominerar intrycket. Området speglar 60-talets ideal kring småhus 
och privat bilägande. Längs Rådasjöns södra strand finns ytterligare ett 
kulturhistoriskt intressant område, med välbevarade sommarvillor från 
sekelskiftet 1900. Villorna utgör tydliga exempel på påkostad villabebyggelse, 
som välbärgade göteborgare kring sekelskiftet lät uppföra i natursköna lägen. 
Villorna är av stort kulturhistoriskt värde genom sin karaktäristiska och 
tidstypiska villaarkitektur.

Figur 6.4  Flygfoto över Gunnebo slott. (Foto: Per Pixel, 2015)
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Figur 6.5  Karta över karaktärsområdet Sjölandskapet kring Gunnebo. Karaktärsområdet 
Sjölandskapet kring Gunnebo visas innanför röd linje.
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6.3 Mölnlycke tätort
Karaktärsområdet är en större tätort inom Härryda kommun som präglas 
av närheten till Göteborg och Mölndal. Bebyggelsen domineras främst av 
småhusbebyggelse, men även flerbostadshus och verksamhetsområden 
förekommer. Mölnlycke har nära kopplingar till angränsande 
karaktärsområdens natur- och kulturmiljöer. I väster finns Sjölandskapet 
kring Gunnebo, öster ut finns Skogslandskap söder om Landvetter och söder 
ut är Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke beläget, se Figur 6.6.

Centrum mellan sjöarna 
Mölnlycke tätort är beläget i en östvästlig sprickdal. Centrumkärnan är 
låglänt belägen mellan sjöarna Rådasjön i väster och Landvettersjön i öster. 
I området finns en mängd olika sandiga jordarter som avsatts i inlandsisen 
och vid dess avsmältning. Förutsättningarna är goda för vattenuttag 
och området ingår i både Rådasjöns vattenskyddsområde och Finnsjöns 
vattenskyddsområde.

I centrumområdet finns flerbostadshus och verksamheter i kvartersstruktur. 
Söder om Kust till kustbanan finns verksamheter i ett stråk utmed 
järnvägen. Mölndalsån och grönstrukturen utmed den är ett viktigt inslag 

POTENTIAL 

Ett stationsläge i Mölndal kan öka attraktiviteten för boende och verksam-
hetsetableringar i Mölnlycke om goda förbindelser finns mellan Mölnlycke 
och Mölndals station.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

KÄNSLIGHET 

Tätortsutvecklingen kan begränsas på grund av att Mölnlycke kan komma 
att ”klämmas in” mellan ny och befintlig infrastruktur vilket kan bryta 
viktiga samband och kopplingar. 

Den tätortsnära rekreationen kan begränsas av barriäreffekter om 
järnvägen går i markplan mellan bostadsområden och rekreationsmiljöer.

Tätortsbebyggelsen är känslig för tillkommande störningar av buller, 
vibrationer och stomljud.

Områdets identitet är kopplad till de kulturhistoriska miljöerna kring 
Wendelsbergsparken och Mölnlycke fabriker vilka har höga kulturhisto-
riska värden. Miljöerna är känsliga för rivning eller brutna kulturhistoriska 
samband samt åtgärder som gör intrång i parkmiljön.

Ädellövskogen vid Wendelsberg hyser arter som är känsliga för 
fragmentering och barriäreffekter.

Ökade dagvattenflöden från anläggningen kan bli en ytterligare belastning 
på Mölndalsån som rinner genom Mölnlycke. Det finns redan en känslig-
het för översvämning med de befintliga flödena och eventuella tillkom-
mande flöden kan förvärra problemet. 

En stor del av karaktärsområdet utgörs av vattenskyddsområde. Vatten-
täkter är nödvändiga för dricksvattenförsörjning och är känsliga för 
påverkan som kan göra att vattnet förorenas.

i centrumkärnan och broarna över ån utgör lokala landmärken. Det finns 
en översvämningsrisk med de befintliga flödena i ån. Mölnlycke centrum 
är utbyggt med såväl kommersiell som social service. I Mölnlycke finns ett 
gymnasium med många elever från närliggande kommuner. Gymnasiet är 
också idrottsgymnasium med riksintag. 

Från centrum finns goda kommunikationer till Göteborg och Borås, 
framförallt med buss. Järnvägen som har få avgående tåg upplevs som en 
barriär genom tätorten. Vägarna i nordsydlig riktning över järnvägen utgör 
därför viktiga förutsättningar för sociala samband.  

Textilindustri och rekreation 
Textilverksamheter är ett viktigt inslag i ortens historia. I Mölnlycke finns 
textilindustrimiljöer bevarade från 1870-talet. Mölnlycke och Wendelsbergs 
fabriker är likt de flesta industribyggnader, belägna i anslutning till vatten för 
energiutvinning. I anslutning till fabriksmiljön finns Wendelsbergsparken 
samt den påkostade disponentvillan med stall och ekonomibyggnader. Idag 
inhyser den en folkhögskola. I parken finns bland annat ett rekreationsstråk 
genom ädellövskog. Både industrimiljön och Wendelsbergsparken är 
utpekade av Härryda kommun som värdefulla kulturmiljöer. 

Söder om Mölnlycke finns Finnsjön och Hårssjön som är viktiga 
rekreationsmiljöer för boende i och runt Mölnlycke. Väster om Mölnlycke 
tätort ligger Rådasjön och öster om tätorten finns skogsområden som 
är av värde för friluftsliv. Karaktärsområdet omges av höjder med skog. 
Från höjderna finns många utblickar över tätorten. Tätorten möter olika 
sjölandskap i både östlig och västlig riktning där det finns längre siktlinjer 
över de öppna vattnen.

Pendlingsort och verksamheter
Det finns en stor arbetspendling mellan Mölnlycke och Göteborg samt mellan 
Mölnlycke och Mölndal. I norra delen av Mölnlycke, längs med väg 27/40 
finns ett större centrumområde med verksamheter.

Figur 6.6  Foto österut över Mölnlycke tätort. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 6.7  Karta över karaktärsområdet Mölnlycke tätort. Karaktärsområdet Mölnlycke visas 
innanför röd linje.
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6.4 Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke
Karaktärsområdet Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke är beläget 
i utredningsområdets västra del och tillhör både kommunerna Mölndals 
stad och Härryda kommun, se Figur 6.9. Området är ett skogslandskap 
som används för skogsbruk och rekreation. Här finns vandringsleder och 
många sjöar med välbesökta badplatser, exempelvis kring Finnsjön som 
dessutom är Härryda kommuns huvudvattentäkt. Några mindre delar 
av karaktärsområdet klassas i regionala planeringsunderlag som ”tysta 
områden”.

Bebyggelsen är främst samlad i småhusområden. Även mindre 
jordbruksbebyggelse förekommer i söder. Inom karaktärsområdet är 
bebyggelse främst belägen i anslutning till sjöar, skogs- och jordbruksmarker.

Höjderna och jorden 
Markerna består främst av urberg och i sänkorna finns en variation 
av jordarter från olika geologiska tidsperioder vilket skapar olika 
växtförutsättningar. I sänkorna är marken mer näringsrik än på 
skogshöjderna där barrskog dominerar. Näringsfattig, sandig morän bildades 
under inlandsisen och näringsrik glacial lera avsattes när inlandsisen smälte. 
Postglacial sand avsattes när finkornigt material svallades ur moränen och 
hamnade i landskapets lägre delar. Även kärr och mossetorv finns i sänkorna 
vilket bildats av organiskt material vid sjöar och vattendrag. 

Myrar och hedlandskap 
Inom karaktärsområdet finns områden med stora natur- och friluftsvärden, 
våtmarker samt naturreservat. Karaktärsområdet är en del av en grön kil som 
knyter ihop Sandsjöbacka naturreservat i söder med Delsjöns naturreservat 
i norr. Kring Rambo mosse och Långa mysten finns skogsområden 
med naturskogskaraktär. Här finns värdefulla biotoper av myr, hed och 
hälltallskog och området föreslås nu bli naturreservat av Länsstyrelsen. För 
att vara tätortsnära är området påtagligt ostört vilket tillsammans med spår 
av skogsbränder, och relativt gott om död ved skapar livsmiljöer för känslig 
flora och fauna. Vid Hårssjön är jordmånen näringsrik vilket är ett ovanligt 
inslag i området. Området, som är ett riksintresse för naturvård, utgör goda 
livsmiljöer för olika fågelarter vilket även lockar fågelskådare. I Finnebäcken 
och Nordån finns även reproduktionsområden för lax.

Gravar från brons – och järnålder 
Kända fornlämningar finns på flera platser i karkatärsområdet. I områdets 
västra delar finns ett flertal förhistoriska gravar från brons- och järnålder, på 
höjderna kring Kikås. Kring sjöarna finns ett fåtal kända stenåldersboplatser 
och i de mer skogrika delarna förekommer rester av kolningsanläggningar. 
Stora delar av karkatärsområdet har utgjort utmarker för bete och samfällda 
skogs- och mossmarker.

Bybebyggelse och ensamgårdar
Sydöst om Mölnlycke är Benareby beläget. Byn har starka samband med 
Mölnlycke och till omkringliggande naturområden. Den äldre bebyggelsen 
finns längs vägen som leder genom byn. Bebyggelen har legat där sedan laga 
skifte genomfördes i Benareby år 1834. Den bevarade äldre bebyggelsen i 
området är främst uppförd kring sekelskiftet 1900 och har en tät bykaraktär 
med  många bevarade ekonomibyggnader.

Mellan Gravsjön och Finnsjön är ensamgården Hyltan belägen omviven av ett 
småbrutet odlingslandskap med lång kontinuitet. Gårdsbebyggelsen består 
av bostadshus från mitten av 1800-talet och tidigt 1900-tal och representerar 
skogsbygdens småskaliga jordbruk på ett tydligt sätt.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

Figur 6.8  Flygfoto österut. Till vänster i bild är Hårssjön och till höger i bild är den norra änden av Tulebosjön. Uppe till höger i bild syns dalgången mellan Lindome och Hällesåker som ligger 
strax söder om utredningsområdet. (Foto: Per Pixel, 2020)
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POTENTIAL 

Området kan få en ökad tillgänglighet eftersom nya servicevägar kan 
komma att byggas i anslutning till anläggningen och därmed kan ett mer 
utvecklat vägnät skapas.

De öppna sjölandskapen ger goda förutsättningar för tågresenärer på den 
nya stambanan att uppleva längre utblickar över landskapet.

KÄNSLIGHET 

Natur- och rekreationsmiljön är känslig för ökat buller eftersom det 
förändrar upplevelsen av platsen med tillkommande ljud. Buller kan 
exempelvis också störa levnadsförutsättningar för skogs- och sjöfågel.

Området är känsligt för barriärverkan för rekreation och friluftsliv, då det 
är en del av en av en grön kil in mot Göteborg och rörelser i nordsydlig 
riktning kan komma att begränsas. Fragmentering påverkar också känsliga 
växt- och djurarter och deras spridningsmöjligheter när deras livsmiljöer 
förändras. 

Myrmarkerna är känsliga för hydrologisk påverkan då det förändrar 
livsmiljöerna för växter och djur, samt påverkar dess funktion att fördröja 
och utjämna avrinningen till sjöar och vattendrag. 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön.

En ovanlig naturtyp i regionen och området som är känsligt för intrång som 
förändrar livsmiljön är Hårssjön, vilken är en näringsrik slättsjö med rikt 
fågelliv. Där finns det en känslighet för negativa effekter av en anläggning i 
markplan i form av visuellt intrång, störning från buller, minskad tillgänglig-
het och förlust av livsmiljöer. 

Finnebäcken och Nordån, som rinner ut i Lindomeån, utgör reproduktions-
områden för lax och havsöring. Här finns käsnlighet för habitatförluster och 
försämrad vattenkvalitet om vattendragen utsätts för fragmentering eller 
störning. 

Finnsjön är huvudvattentäkt för Härryda kommun. Vattentäkter är nödvän-
diga för dricksvattenförsörjning och är känsliga för påverkan som kan få tll 
följd att vattnet förorenas.

Fornlämningar i områdets västra del, vilket inkluderar flera gravar, är 
känsliga för åtgärder i markplan eftersom de kan komma att utraderas.

Den äldre bebyggelsen längs landsvägen i Benareby är känslig för åtgärder 
som exempelvis rivning och visuell påverkan som utgör skalbrott i den 
småskaliga kulturmiljön. Benareby är också känsligt för intrång då anlägg-
ning av en stambana kan medföra barriäreffekter inom Benareby och bryta 
sambanden mot Mölnlycke och närliggande rekreationsområden.
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Figur 6.9  Karta över karaktärsområdet Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke. Karaktärsområdet Sjörikt skogslandskap söder om 
Mölnlycke visas innanför röd linje.
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6.5 Skogslandskap söder om Landvetter
Detta större skogsområde innefattar främst produktionsskog med inslag 
av sjöar, våtmarker och många mindre vattendrag, se Figur 6.10. Delar av 
området utgör viktig tätortsnära natur. Hela området karaktäriseras av 
närheten till Landvetter flygplats vilket påverkar upplevelsen i området 
med höga bullernivåer. Området har liten andel bostadsbebyggelse. Hus 
och verksamheter finns runt Landvettersjön och söder om Björröd finns 
småskalig bostads- och verksamhetsbebyggelse. Karaktärsområdet finns 
inom Härryda kommun.

Höglänt skogslandskap 
Området är höglänt beläget med inslag av mindre sprickdalar i nordsydlig 
riktning. Topografin i landskapet skapar tillsammans med skogsvegetationen 
slutna rum. Skogsområdet består av urberg och sandig morän. Det finns 
mycket myrmark i form av både kärrtorv och mossetorv, se Figur 4.5 på sida 
17. Inom området finns många sjöar och myrar. I norr avgränsas området 
av den större östvästliga sprickdal där Landvettersjön finns. Sjön utgör del av 
förslag till nytt vattenskyddsområde för Rådasjöns vattentäkt. I västra delen 
av karaktärsområdet går väg 27/40 norr om Landvettersjön och sprickdalen 
för att öster om Landvetter tätort korsa dalen och gå längs den södra sidan.

Tätortsnära rekreation och naturvärden 
Områdena nära Mölnlycke och Landvetter tätort har stora rekreationsvärden. 
I västra delen av karaktärsområdet finns Yxsjön som har höga naturvärden 
och som är en viktig plats för rekreation. Naturreservatet norr om Yxsjön 
utreds av länsstyrelsen för utvidgning söder om sjön. Här är landskapet 
kraftigt kuperat med gammal barrskog. 

I södra delen av karaktärsområdet finns ett sund mellan Nordsjön och 
Östersjön. På denna plats gick riksgränsen mellan Sverige och Danmark 
fram till år 1645. På platsen finns därför ett gränsmärke i form av ett mindre 
stenröse som är klassat som fornlämning. 

Karaktärsområdet är också rikt på lämningar från 1700- och 1800-talets 
skogsbruk. Det rör sig primärt om rester från kolning, i närmast industriell 
skala som försåg Göteborg med resurser för järnproduktion och smide. Även 
ett flertal förhistoriska fångstgropar som avspeglar jaktens betydelse finns i 
dessa skogsområden.

POTENTIAL 

Området kan få en ökad tillgänglighet eftersom nya servicevägar kan 
komma att byggas i anslutning till anläggningen och därmed kan ett mer 
utvecklat vägnät skapas.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

KÄNSLIGHET 

Det större sammanhängande skogsområdet är viktigt för rekreation. Det 
är känsligt för barriäreffekter som försvårar för rörelse genom området 
samt för ytterligare buller i skogslandskapet, vilket en ny stambana kan 
komma att skapa.

Myrmarkerna är känsliga för hydrologisk påverkan då det förändrar 
livsmiljöerna för växter och djur, samt påverkar dess funktion att fördröja 
och utjämna avrinningen till sjöar och vattendrag. 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön.

Yxsjöområdet är särskilt känsligt avseende störning, spridningsmöjligheter 
och fragmentering av livsmiljöer för vissa växt- och djurarter vilket en 
anläggning i markplan medför. Buller från en ny källa kan störa levnadsför-
utsättningar för skogs- och sjöfågel.

Landvettersjön utgör del av förslag till nytt vattenskyddsområde för 
Rådasjöns vattentäkt. Vattentäkter är nödvändiga för dricksvattenförsörj-
ning och är känsliga för påverkan som kan få till följd att vattnet förorenas.Figur 6.10  Foto över skogslandskapet söder om Landvetter. (Foto: E-matic, 2015)
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Figur 6.11  Karta över karaktärsområdet Skogslandskap söder om Landvetter. Karaktärsområdet Skogslandskap söder om Landvetter visas inannför röd linje.
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6.6 Landvetter tätort
Landvetter tätort i Härryda kommun är beläget i en dal som sträcker sig i 
östvästlig riktning och som omges av skogshöjder, se Figur 6.12. Dalgången 
fortsätter österut i karaktärsområdet Härryda-Hindås dalgång. Mölndalsån, 
Kust till kustbanan, och väg 27/40 går i östvästlig riktning genom 
karaktärsområdet. En mindre sprickdal sträcker sig söderut från Landvetter. 
I denna dal finns ett mindre bebyggelseområde som heter Björröd. 
Bebyggelsen i Landvetter tätort består till stor del av småhusbebyggelse, 
flerbostadshus samt lokaler för olika verksamheter. Området är starkt 
påverkat av buller från Landvetter flygplats. Landvetter tätort omges av 
karaktärsområdet Skogslandskap söder om Landvetter och Härryda-Hindås 
dalgång.

Sprickdal 
Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal med en tydlig östvästlig riktning, 
samt den mindre nordsydliga sprickdalen vid Björröd. Landvetter tätort 
omges av skogsbevuxna höjder. Höjderna av urberg täcks delvis av sandig 
morän vilket skapar näringsfattiga vegetationsmiljöer. Myrmarker av 
mossetorv och kärrtorv är vanliga inslag i dessa omgivande skogsområden. 
Inom karaktärsområdet förekommer mindre områden med småskalig 
jordbruksmark. I dalen dominerar den näringsrika glacialleran. Innan 
karaktärsområdet exploaterades dominerades det av jordbruksmark.

Mölndalsån med kringliggande lövskogar utgör en värdefull livsmiljö 
och spridningskorridor växt- och djurarter. I Landvetter finns en viss 
översvämningsrisk kring ån.

Landvetter tätort och kommunikationsstråk
Bebyggelsen består av lägre bostadsbebyggelse varav en stor del är byggd 
från 1970-talet och framåt. Från de delar av tätorten som är placerade 
vid skogshöjder finns möjlighet till utblickar över landskapet. Från 
skogshöjderna går gröna kilar in i tätorten.

Landvetters kyrka med medeltida ursprung vittnar om platsens äldre historia, 
en historia vars spår i övrigt är begränsade i tätorten.

Rakt igenom Landvetter tätort går väg 27/40 som utgör en viktig koppling till 
Göteborg och övrigt vägnät. Lokalt utgör dock vägen en stor barriär som delar 
tätorten i två delar. På den norra sidan finns merparten av ortens kommunala 
och kommersiella service. Den södra delen präglas av Kust till kustbanans 
sträckning, Mölndalsån och bostadsbebyggelse.

Björröd 
Söder om Björrödsmotet på väg 27/40, där Björrödsdalen är relativt bred, 
finns ett industri- och verksamhetsområde. Söderut genom dalgången 
går Eskilsbyvägen som är en slingrande landsväg med småskalig 
bostadsbebyggelse på båda sidor om vägen. Från Eskilsbyvägen går 
förgreningar ut till olika mindre områden med småhusbebyggelse. 

I Björrödsdalens norra delar finns flacka partier som sedan övergår till 
skogslandskap som dominerar upplevelsen av landskapet. Bebyggelsen 
omges av skog och landskapet är kraftigt kuperat. Detta skapar slutna, 
småskaliga landskapsrum med korta siktlinjer. Bostadsområdenas karaktär 
har utvecklats från 1900-talet och framåt. Tidigare brukades skogsmarken 
som utmark för skogsbete och för småindustrier. Ett mindre viltstråk följer 
dalens riktning i väst.

KÄNSLIGHET 

Landvetter tätort genomkorsas av väg 27/40 och Kust till kustbanan vilka 
utgör kraftiga barriärer och har en splittrande effekt på tätorten. Tätorten 
är känslig för ytterligare barriärverkan vilket en ny stambana i markplan 
kan medföra, det kan leda till att tätortsutvecklingen begränsas.

Bebyggelsen är idag påverkad av buller från flera källor och är känslig för 
tillkommande störningar av buller, vibrationer och stomljud. 

Det finns en viss känslighet för översvämning vid Mölndalsån i Landvetter. 
Översvämningssituationer kan förvärras vid ökad dagvattenavrinning från 
anläggningen.

Mölndalsån med kringliggande lövskogar utgör en värdefull livsmiljö och 
spridningskorridor växt- och djurarter som är känsliga för barriärverkan 
och fragmentering.

POTENTIAL 

Befintliga stora barriäreffekter i området kan vid nybyggnation minskas 
vid anläggande av ny stambana då nybyggnation av broar och passager 
mellan Landvetters norra och södra delar kan bli aktuellt. 

Med ett nytt stationsläge vid Landvetter flygplats finns utvecklingspoten-
tial för verksamhetsetableringar och bostäder i Landvetter tätort. 

Fördröjning av dagvatten kan vid innovativ utformning resultera i nya, 
förbättrade översvämningsskydd kring Mölndalsån i kombination med 
utveckling av Mölndalsåns närområde.
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Figur 6.12  Foto över Björröd i södra Landvetter. (Foto: E-matic, 2015)
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Figur 6.13  Karta över karaktärsområdet Landvetter tätort. Karaktärsområdet Landvetter tätort 
visas innanför röd linje
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POTENTIAL 

Boende och verksamhetsetableringar inom karaktärsområdet kan stärkas 
av en station vid Landvetter flygplats, särskilt om goda förbindelser finns 
mellan tätorterna och stationen.

6.7 Härryda- Hindås dalgång
Karaktärsområdet sträcker sig österut från Landvetter tätort till Hindås 
med omnejd, se Figur 6.15. Området ligger främst i Härryda kommun men 
den östra delen tillhör Bollebygd kommun. Genom dalen går Kust till 
kustbanan, Mölndalsån och Härrydavägen. Längs med sträckan finns även 
flera anslutande mindre vägar, bebyggelseområden och verksamheter av 
varierande karaktär. I karaktärsområdets västra del breder jordbruksmarker 
ut sig för att i öst övergå till ett smalare parti med skogsmarker. Efter 
skogsområdet öppnar dalen upp sig igen till ett flackare landskap som 
sträcker sig fram till Västra Nedsjön, där orten Hindås är belägen. 

De omgivande skoghöjderna ger karaktärsområdet en tydlig avgränsning. . 
Härskogenområdet i norra delen av karaktärsområdet är riksintresse för 
friluftsliv. 

Dalgången är kuperad vilket medför att det böljande landskapet skapar både 
utblickar från höjderna och slutna rum i sänkorna. Upplevelsen av landskapet 
är starkt påverkat av infrastrukturen samt de verksamheter som finns i 
dalgången idag. Närheten till Landvetter flygplats skapar en bullerstörd miljö.

Dalens jordar 
Dalgången formades av inlandsisen som avsatte sediment. När isen smälte 
avsattes även partier med glacial lera och efter detta har även delar med 
svämsediment och kärrtorv skapats. Omgivande höjder består av urberg och 
sandig morän vilket skapar god tillrinning till området. Genom dalen går 
Mölndalsån med meandrande form. Detta innebär att sediment förflyttats 
genom vattnets framfart och därigenom har det meandrande förlopp vi ser 
idag skapats. Kombinationen av jordens vattenhållande förmåga och goda 
näringstillgång skapar goda förutsättningar för jordbruk. Jordbruksmarken 
är en del i ett mosaikartat landskap med mindre skogspartier och åkerholmar 
mellan åkrar. Lövträdsvegetation dominerar i dalen och på flera sydslänter 
växer ekar. Brynen mot skogssidorna och vegetationsridåerna längs 
Mölndalsån har höga naturvärden och är viktiga för växt- och djurlivet i 
dalen.

Risbohult 
I östra delen av dalgången finns Risbohults naturreservat som även 
är ett Natura 2000-område. Här finns ett av Mölndalsåns finaste 
sumpskogsbestånd. Sumpskog är en biotop som minskat i areal i Sverige 
det senaste århundradet. Sällsynta arter, som skuggmossa och dunmossa, 
förekommer i området och är känsliga för påverkan.

Historiska lämningar
Förutsättningarna har gjort dalgången kring Mölndalsån mellan Härryda 
och Hindås attraktiv under mycket lång tid. Ett flertal stenålderslokaler 
ligger som ett pärlband längs dalgångens sidor. I den västra delen finns en av 
utredningsområdets få hällkistor, vilket är lämning från en gravbyggnad.

I området har jordbruksmark exploaterats för verksamheter som 
golfbana och verksamhetslokaler. På historiska foton från 1955–1967 utgör 
jordbruksmarkerna en större areal i dalgången. Ett äldre jordbrukslandskap 
med bebyggelse från 1700- och 1800-talet finns bevarat vid Lillhult och 
Bugärde. 

Härryda kyrka från år 1850 ersatte en tidigare medeltida kyrka på platsen. 
Den äldre landsvägssträckningen passerade Härryda sockencentrum. Rester 
av den gamla landsvägssträckningen och väganknutna lämningar finns sydost 
om Härryda kyrka och Kust till kustbanan.

Härryda och Hindås 
Härryda tätort är glesbebyggt belägen längs Härrydavägen. Det största 
bostadsområdet i Härryda finns i Skårtorp som är beläget strax söder 
om Hornasjön. Norr om flygplatsområdet och väg 27/40 finns småskalig 
bebyggelse i form av gårdar och villaområden i Härryda samhälle. Då 
stora områden runt flygplatsen är bullerutsatta har bostadsbebyggelsen i 
närområdet inte kunnat utvecklas som i andra orter i Härryda kommun. 
Längs vägen mellan Härryda och Hindås finns flera exempel på 
verksamheter, exempelvis långtidsparkeringar, som har en tydlig koppling till 
flygplatsverksamheten. 

Hindås är ett mindre samhälle som är beläget där sprickdalen blir flackare 
och breder ut sig vid Västra Nedsjön. Under sent 1800-tal anlades Hindås 
station här i samband med utbyggnaden av Kust till kustbanan. Detta ledde 
till att Hindås utvecklades till ett mindre stationssamhälle. I tätorten finns 
många byggnader i stilarna jugend och nationalromantik. Stationshuset 
och de många påkostade villorna från det tidiga 1900-talet har stora 
kulturhistoriska värden.

Hindås är högt beläget i jämförelse med till exempel Göteborg. I området 
finns en skidanläggning, Hindåsgården, och under mitten på 1900-talet var 
Hindås också en stor backhoppningsort i Sverige. Söder om Hindåsgården 
finns ett rekreationsområde med stigsystem som går söderut till angränsande 
karaktärsområde. 

Stationshuset och hoppbacken är viktiga landmärken i området.

Östra och Västra Nedsjön
De två sjöarna Östra Nedsjön och Västra Nedsjön används för rekreativa 
aktiviteter såsom bad och fiske. I sjöarna finns skyddsvärda fiskbestånd. 
Sjöarna är för utredningsområdet relativt stora och här finns långa siktlinjer 
över vatten.

Stora delar av karaktärsområdet är beläget inom föreslaget 
vattenskyddsområde för Rådasjön, huvudvattentäkt för Mölndal. Nedsjöarna 
ingår i förslag till nytt vattenskyddsområde för blivande huvudvattentäkt för 
Härryda kommun. 
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Figur 6.14  Foto över sprickdalen vid Risbohult. På bilden syns Kust till Kustbanan och 
Mölndalsån. 
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KÄNSLIGHET 

Landskapet är känsligt för fragmentering, uppdelning och minskad areal 
jordbruksmark, vilket en järnvägsanläggning i dalgången kan medföra. 

Det finns en känslighet för barriäreffekter och fragmentering av höga 
naturvärden nära vattenmiljöerna. Mölndalsån med kringliggande 
lövskogar utgör en värdefull livsmiljö och spridningskorridor för vissa 
växt- och djurarter. 

En ny stambana i markplan kan fragmentera tätorterna. Områden i 
närheten av järnvägen kan minska i attraktivitet på grund av ökat buller 
och barriärverkan och socioekonomiskt svaga områden är känsliga för 
detta då situationen kan komma att bli bestående.

Både Härryda och Hindås är tätbebyggda områden som är känsliga för 
buller och vibrationer. Härryda sockencentrum med kyrka och äldre 
bebyggelse är exempel på bebyggelse som är viktiga för områdets identitet 
och historia, där en anläggning kan bryta områdets sammanhang och 
karaktär. Hindås tätort är känsligt för barriärpåverkan, både avseende 
bebyggelseutveckling och sociala samband. Delar av Hindås med stations-
hus och villabebyggelse från förra sekelskiftet är viktiga för tätortens 
identitet och historia och är känsliga för åtgärder som förändrar områdets 
karaktär. 

Fornlämningar från stenåldern i form av exempelvis hällkistor är unika för 
utredningsområdet och är känsliga för åtgärder som innebär att de måste 
tas bort.

Friluftsområdena är känsliga för tillkommande ljud då det kan försämra 
områdenas attraktivitet. Härskogenområdet i norra delen av karaktärsom-
rådet är riksintresse för friluftsliv och är särskilt känsligt för intrång som 
ger buller och barriärverkan. 

Vattentäkter är nödvändiga för dricksvattenförsörjning och är känsliga för 
påverkan som kan få till följd att vattnet förorenas. Även dalgången är 
känslig för grundvattenföroreningar, eftersom jorden består av stora 
avsnitt av isälvsmaterial med god vattenföring.

Nedsjöarna och dess strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och 
tillkommande buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa 
rörelsemöjligheterna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som 
bad och fiske vid sjön.

Arter knutna till strand- och sumpskogar är ofta känsliga för närliggande 
avverkning och minskad mark- och luftfuktighet.
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Figur 6.15  Karta över karaktärsområdet Härryda-Hindås dalgång.
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6.8 Landvetter flygplats
Landvetter flygplats är belägen i ett stort sammanhängande skogsbevuxet 
landskap i Härryda kommun, se Figur 6.16. Landvetter flygplats är Sveriges 
näst största internationella flygplats och utgör ett karaktärsområde där 
den storskaliga infrastrukturen dominerar och skapar en stark kontrast 
till omkringliggande skogsområden. Landvetter flygplats invigdes 1977. 
Flygplatsen är ett riksintresse och är en av Västsveriges viktigaste målpunkter 
avseende kommunikation. Totalt sysselsätter flygplatsen cirka 4000 personer.

Platsnamn som förekommer i texten, men som inte redovisas i 
karaktärområdeskartan finns att hitta på kartorna i den fördjupade analysen 
för Landvetter flygplats på sida sida 86. 

Öppet industrilandskap 
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin 
karaktär och omgärdad av öppna parkeringsplatser och grönytor. Förutom 
terminalbyggnaden utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader, 
hangarer, flygledartorn, parkeringshus, hotell, bensinstation och en 
snabbmatsrestaurang. Mellan flygplatsen, Flygplatsvägen och väg 27/40 finns 
stora logistikanläggningar på plansprängda ytor med höga slänter ner mot 
avfarten från väg 27/40. 

POTENTIAL 

Landvetter flygplats kan stärkas av en ny station. Den regionala utveckling 
som den nya järnvägen medför kan öka attraktiviteten för verksamhets-
etableringar, särskilt om goda förbindelser finns mellan stationen och 
omkringliggande orter. 

Karaktärsområdet är tåligt för ytterligare inslag av storskalig infrastruktur 
och en station kan tillföra upplevelsevärden till flygplatsområdet och 
även stärka platsens identitet.
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KÄNSLIGHET

Landvetter flygplats är känsligt för intrång som påverkar flygplatsens 
verksamheter.

Landvetter flygplats är omgivet av ett kuperat skogsområde i 
karaktärsområdet Skogslandskap söder om Landvetter. Norrut finns 
karaktärsområdet Härryda- Hindås dalgång. Flygplatsen är beläget 
på ett flackt område som främst utgörs av fyllnadsmaterial. Norr om 
flygplatsen, närmast väg 27/40, är området kraftigt kuperat med bitvis höga 
bergskärningar och barrskogsbevuxna krön. Öster om Flygplatsvägen finns 
två tjärnar, Stora och Lilla Dammtjärn. 

Figur 6.16  Flygfoto över Landvetter flygplats. (Foto: E-matic, 2015)

0 1 2 3 4
Kilometer

© Lantmäteriet

Figur 6.17  Karta över karaktärsområdet Landvetter flygplats. Karaktärsområdet Landvetter 
flygplats visas innaför röd linje.
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KÄNSLIGHET 

Det äldre jordbrukslandskapet utgör en artrik livsmiljö och spridningskor-
ridor i ett delvis sammanhängande stråk av lövskogsbryn, vårdträd, 
stenmurar och små hagmarker, som sammantaget är känsligt för fragmen-
tering. Det äldre odlingslandskapet och dess kulturhistoriska värden är
känsligt för åtgärder som bryter funktionella samband och visuella 
kopplingar i det öppna och uppodlade landskapet. 

Mosaiklandskapets visuella värden kännetecknas av dess komplexitet 
med inslag som åkerholmar, äldre lövträd samt by- och gårdsmiljöer. 
Denna småskaliga karaktär är känslig för storskalig exploatering och det 
visuella intrånget som en anläggning i markplan medför. 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön.

6.9 Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby
Mellan Eskilsby och Huvdaby sträcker sig en ås från nordost till sydväst. I 
norr kopplas den samman med det spricksystem som går i nordvästlig till 
sydöstlig riktning söder om utredningsområdet. Karaktärsområdet ligger 
i Härryda och Marks kommuner och omges av de skogsdominerande 
karaktärsområdena Skoglandskap söder om Landvetter och Skoglandskap 
mellan Hindås och Hällingsjö, se Figur 6.19. 

Småskaligt jordbrukslandskap 
Åsen upplevs som böljande i sin karaktär. På höjderna i de öppna markerna 
finns siktlinjer över jordbrukslandskap. I områden där skogsbygden 
dominerar skapas slutna landskapsrum. Kring åkermarker dominerar 
lövskogsvegetation och i det äldre kulturlandskapet finns många skyddsvärda 
träd. Karaktärsområdet innefattar till stor del myrmark och sandig morän 
med goda jordbruksförutsättningar. Mindre sjöar kopplas ihop med 
åar i landskapet. I den östra delen av karaktärsområdet finns ett flertal 
mindre sjöar som ofta omges av sjönära bostadsbebyggelse och inslag av 
jordbrukslandskap och verksamheter.

POTENTIAL 

Området kring Landvetter flygplats kan stärkas av en ny station. Denna 
utveckling kan därmed öka attraktiviteten för bonde och verksamhetseta-
bleringar inom karaktärsområdet, särskilt om goda förbindelser finns till 
stationen. 
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Figur 6.18  Foto över Huvdaby. Till höger i bild syns Buasjön. (Foto: E-matic, 2015) 

Långvarigt bruk
Åsen mellan Eskilsby och Huvdaby innefattar by- och gårdsbebyggelse 
med stora tidsdjup. Ett exempel på detta är Stora Håltet som är beläget i 
karaktärsområdets södra del och som utgör riksintresse för kulturmiljövård. 
Större delen av kulturmiljön längs åsen ingår i Härryda kommuns 
kulturmiljöprogram. Här finns lämningar i form av hamlade träd, stenrösen, 
husgrunder och äldre vägar med stengärdesgårdar. I karaktärsområdet finns 
även fossil åkermark, förhistoriska gravar samt välbevarade gårdar som 
byggts efter laga skifte. Genom Huvdaby gick en handelsväg som omnämnts 
redan år 1550.

Bebyggelsestrukturen innefattar dels äldre by- och gårdsmiljöer i det 
småskaliga odlingslandskapet samt småhusområden i närheten av sjöar. 
I jordbrukslandskapet finns åkerholmar och lövträd som finns i gröna 
ridåer mellan åkermarkerna. Den agrara bebyggelsen, bystrukturerna samt 
den uppodlade marken utgör en helhet som tillsammans bildar kärnan i 
kulturmiljön.

Infrastruktur
Idag påverkas området starkt av buller från Landvetter flygplats som 
finns väster om karaktärsområdet. En smal landsväg, Sörtorpavägen med 
förgreningar, går uppe på åsen genom det småskaliga jordbrukslandskapet. 
I nordöstra delen av karaktärsområdet går väg 156, som har sin sträckning 
mellan väg 27/40 och sydost mot Marks kommun.
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Figur 6.19  Karta över karaktärsområdet Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby. 
Karaktärsområdet Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby visas innanför röd linje.
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6.10 Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö är ett stort karaktärsområde 
som avgränsas av omgivande dalgångar och åsar, se Figur 6.21.I öst 
finns Nolåns och Storåns dalgång, i norr Härryda- Hindås dalgång och 
i väst Mosaiklandskapet mellan Eskilsby och Huvdaby. I södra delen av 
karaktärsområdet finns Gingsjön och Östra Ingsjön som är en del av en 
sprickdal som sträcker sig västerut mot Lindome och Kållered.

Skogslandskapet är ett höglänt område med produktionsskog och inslag av 
våtmarker och sjöar. Området ligger inom Marks, Härryda och Bollebygds 
kommuner. 

Höglänt skogsmark 
På höjderna finns urberg som mer eller mindre täcks av sandig 
morän. I denna näringsfattiga mark med inslag av torv växer främst 
produktionsbarrskog. Skogen brukas av ägare till mindre fastigheter och 
skogsfastigheterna är ofta långsmala. Där moräntäcket är lite djupare 
finns mindre jordbruk. Landskapets former har en nordostlig till 
sydvästlig riktning vilket visar sig i former på bergshöjder, myrmarker 
och sjöar. Myrmarkerna fördröjer och utjämnar avrinningen till sjöar och 
vattendrag. Det finns flertalet mindre tjärnar men även större sjöar inom 
karaktärsområdet. I karaktärsområdets norra del ändras riktningen i 
landskapet med bergsryggar som löper i sydostlig till nordvästlig riktning 
ner mot Östra Nedsjön. Norra delarna av karaktärsområdet är beläget inom 
föreslaget vattenskyddsområde för Nedsjöarna, blivande vattentäkt för 
Härryda kommun.

Landskapet domineras av den täta skogen och de smala sprickdalarna. I 
områden med jordbruksmark öppnar landskapet upp sig och här finns 
småskaligt jordbruk och bostadsbebyggelse längs vägarna. 

Naturvärden 
Karaktärsområdet är ett stort sammanhängande skogsområde där 
exempelvis storvilt rör sig. I låglänta partier vid byar finns skyddsvärda 
träd. Mellan Hindås och Bollebygd finns Klippans naturreservat som är 
viktigt för rekreation samt även utgör riksintresse för naturvård. Väster om 
naturreservatet finns även ett biotopskyddsområde. Utöver det är det främst 
vid byar och öppnare marker som naturvärden identifierats. Vid Gingsjön 
finns ett välbevarat, småskaligt jordbrukslandskap med torpbebyggelse 
och stora odlingsrösen. Sjön rinner ut i Gisslebäcken där bland annat 
flodpärlmussla hittats.  

Väg 27/40 och Kust till kustbanan 
Genom området går väg 27/40 i östvästlig riktning. Flertalet vägar följer 
en sydostlig till nordvästlig riktning i landskapet. Utöver de större 
vägstrukturerna finns många mindre vägar som slingrar sig genom 
skogsområdena. Kust till kustbanan har sin sträckning i nordsydlig 
riktning genom Grandalen mellan Hindås och Rävlanda. Den storskaliga 
infrastrukturen inom karaktärsområdet skapar barriäreffekter i landskapet. 
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Figur 6.20  Foto över skogslandskapet. På bilden syns väg 27/40. (Foto: E-matic, 2015)

Ensamgårdar i skogsbygd 
Området har under lång tid utgjorts av en glest befolkad skogsbygd med 
företrädelsevis små ensamliggande gårdar med små möjligheter att 
bruka jorden i en större omfattning. Tydliga exempel på detta finns vid 
Gingsjöns norra strand och i naturreservatet Klippan där lämningarna 
efter skogshemmanet Klippan är beläget. Inom området finns mängder av 
torplämningar. 

Likt de andra karaktärsområdena inom utredningsområdet är dagens 
markanvändning och bebyggelsestruktur starkt påverkat av laga skiftet. 
De tidigare byarna där bebyggelsen låg i kluster splittrades, betesmarker 
inhägnades och stenrösen lades om till raka linjer i jordbrukslandskapet. 
Bebyggelsen idag innefattar gårdar med inslag av småskaligt jordbruk samt 
småhusområden som ofta är belägna i anslutning till sjöar. 
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POTENTIAL 

Området kan få en ökad tillgänglighet eftersom nya servicevägar kan 
komma att byggas i anslutning till anläggningen och därmed kan ett mer 
utvecklat vägnät skapas.

Det finns potential att dra den nya järnvägen längs med väg 27/40 i delar av 
området. På så sätt samlas två barriärer och bullerkällor i landskapet på 
samma ställe i ett stråk där det är förhållandevis lite bebyggelse.

Inom området finns potential att göra synliga landskapsanpassningar av 
järnvägen i anslutning till väg 27/40 som kan tillföra ekologiska värden, 
samt upplevelsevärden för både resenärer på väg 27/40 och på den nya 
stambanan.

KÄNSLIGHET 

Området har produktionsskogar som är känsliga för direkt intrång och 
barriäreffekter som försvårar skogsbruket.

Myrmarker är känsliga för hydrologisk påverkan som dels kan förändra 
livsmiljön för växter och djur och dels kan förändra myrmarkenas funktion 
att fördröja och utjämna avrinningen till sjöar och vattendrag. 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande buller 
som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjligheterna 
kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid sjön.

Norra delarna av området är beläget inom föreslaget vattenskyddsområde 
för Nedsjöarna, blivande vattentäkt för Härryda kommun. Vattentäkter är 
nödvändiga för dricksvattenförsörjning och är känsliga för påverkan som 
kan få till följd att vattnet förorenas.

Det sociala rekreativa sambandet mellan Hindås och Klippans naturreser-
vat är känsligt för en fysisk barriäreffekt och upplevd barriäreffekt som kan 
hämma sociala och rekreativa samband. Klippan är även ett rekreationsom-
råde som används av invånare i Rävlanda samt av tillresande besökare.

Området är ett stort sammanhängande skogsområde som är känsligt för 
barriäreffekter för växt och djurliv, exempelvis storvilt. 

Buller från en ny källa kan störa levnadsförutsättningar för skogs- och 
sjöfågel.

Bebyggelsen i Hällingsjö och övrig spridd bebyggelse är känsligt för 
tillkommande buller, vibrationer och stomljud.

Figur 6.21  Karta över karaktärsområdet Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö. Karaktärsområdet Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö visas inom röd linje.
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6.11 Rävlanda tätort
Rävlanda är en mindre tätort som är belägen mitt i utredningsområdet vid 
Storåns dalgång. Tätorten tillhör Härryda kommun. Samhället utgörs av 
småhusbebyggelse och enstaka flerbostadshus som finns norr och söder 
om järnvägsstationen. Järnvägen skapar en barriär genom samhället. 
Rävlanda tätort är belägen på gränsen mellan det höglänta karaktärsområdet 
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö och Nolåns och Storåns dalgång 
som sträcker ut sig söder om samhället, se Figur 6.23.  

Småskalig bebyggelse 
Rävlanda tätort karaktäriseras av villabebyggelse och verksamheter från olika 
tidsepoker. I östra Rävlanda finns bebyggelse från början av 1900-talet medan 
de västra delarna av Rävlanda främst har bebyggelse från 1900-talets mitt och 
framåt. I Rävlanda finns en F-9-skola, med ett stort upptagningsområde långt 
utanför tätorten. 

Tätortsnära rekreationsområde 
Rävlanda ligger på en söderslänt där Storåns dalgång ändrar riktning från 
en nordsydlig riktning till en mer östvästlig riktning. Väster som Rävlanda 
finns Grandalen. På omkringliggande skogsbevuxna höjder växer främst 
barrskogsvegetation för produktion. Den tätortsnära skogen är värdefull för 
friluftslivet. Karaktärsområdet innefattar delar av Rammsjön där bad- och 
grillplats finns. Skogsmarken brukades tidigare för skogsbete samt mindre 
skogsindustrier och från Rammsjön rinner en bäck som tidigare var viktig för 
kvarndrift.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

KÄNSLIGHET 

Tätortsbebyggelsen är känslig för tillkommande buller och vibrationer.

Rävlanda är redan påverkat av Kust till kustbanan och dess barriärverkan 
och är känslig för ytterligare en barriär som kan komma att ”klämma in” 
samhället mellan järnvägarna och begränsa bebyggelseutveckling.

I området finns lera och andra lösa jordarter vilket innebär att befintliga 
grundläggningar kan vara känsliga för vibrationspåverkan som en anlägg-
ning kan medföra. 

Stråken mellan tätorten och den angränsande dalgången i öster och söder 
är känsliga för att brytas på grund av barriäreffekter. 

Rammsjön och dess strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och 
tillkommande buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa 
rörelsemöjligheterna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som 
bad och fiske vid sjön.

De värdefulla kulturmiljöerna i området utgörs främst av bebyggelse 
kopplat till Rävlanda tätort samt verksamheten i den gamla sanatorie-
byggnaden. Miljöerna är känsliga för åtgärder som direkt påverkar 
bebyggelsen som exempelvis rivning.

Figur 6.22  Foto söderut över Rävlanda. I bild syns Rammsjön samt Storåns och Söråns 
dalgång. (Foto: E-matic, 2015)

Vyer
Från Rävlanda tätort, i gränsen mellan skog och jordbruk, finns flera utblickar 
över jordbrukslandskapet. 

Från by till stationsort 
Rävlanda låg under högsta kustlinjen efter inlandsisens avsmältning. Detta 
skapade det böljande landskap som finns i dalgången idag. Lera, vilket är 
näringsrikt skapade tidigt goda förutsättningar för brukande av jorden. 
Rävlanda by var belägen längs den gamla landsvägen mellan Göteborg och 
Borås och Björketorps by och sockencentrum kring Björketorps kyrka i söder. 
I samband med att Kust till kustbanan drogs genom området och Rävlanda 
fick en station växte Rävlanda fram som en stationsort och ersatte Björketorp 
som områdets centrum.

Järnvägen gynnade Rävlandas kopplingar till omkringliggande tätorter. Ett 
exempel på detta finns i östra Rävlanda, där ett sanatorium byggdes som 
användes för tuberkulossjuka barn från Göteborgområdet, från år 1917 till 
mitten av 50-talet. Därefter har byggnaden använts som vårdinrättning 
av olika slag samt flyktinganläggning. Sanatoriet är utpekat som särskilt 
värdefullt i kommunens kulturmiljöprogram.

Figur 6.23  Karta över karaktärsområdet Rävlanda tätort. Karaktärsområdet Rävlanda tätort 
visas inom röd linje.
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6.12 Nolåns och Storåns dalgång
Nolåns och Storåns dalgång är en bred dal som går i nordostlig till sydvästlig 
riktning med en meanderande å i dalens mitt, se Figur 6.25. Norr om 
Bollebygd heter ån Nolån medan den i söder heter Storån. Från nordost 
ansluter ån Sörån mellan Rävlanda och Bollebygd. Dalens landskap 
är ett kuperat och böljande jordbrukslandskap. Det är ett relativt stort 
landskapsrum. Dalgången är i utredningsområdet cirka 1 kilometer bred och 
100 meter djup. Från dess slänter och från kullar i dalen finns långa utblickar 
över landskapet. Buller sprids långt i dalgångar.

Den norra delen av dalgången med Nolån och Sörån hör till Bollebygds 
kommun och den södra delen med Storån ingår till största del i Härryda 
kommun inom utredningsområdet, förutom en del i söder som tillhör Marks 
kommun.

Inlandsisen 
Inlandsisens forsar var en viktig del i formandet av dalen och isälvssediment 
är en vanligt förekommande jordart. Omkring ån dominerar jordarten 
postglacial sand. Detta material avsattes i landskapet efter att inlandsisen 
smält och vågorna från innanhavet svallade ur det finkorniga sedimentet från 
moränen. Även lera som avsattes när isen smälte är en återkommande jordart 
i dalen. Denna glaciala lera har en god vattenhållande förmåga och från 
mineralerna finns näringstillgång för växter.

Nolåns och Storåns dalgång är utsatt för översvämningsrisk. Inom området 
återfinns både Bollebygds och Rävlandas grundvattentäkter, som tar sitt 
vatten ur isälvsavlagringar, bestående av sand och grus. Stora delar av 
dalgången består av isälvsmaterial med god vattenföring. Vattentäkterna står 
i hydraulisk kontakt med vattendragen Nolån respektive Storån.

Nolån och Storån
Vattnet har använts av människor för energiutvinning till kvarnar samt 
för kommunikations- och transportleder. Än idag karaktäriseras området 
av vatten. Längs med åns meanderande form och dess förgreningar växer 
lövträd i den fuktiga och näringsrika marken. Karaktärsområdet domineras 
av det böljande jordbrukslandskapet som breder ut sig i dalen. Längs med 
ån är mötet mellan åkerholmar och skog mer oregelbundet och kantzonerna 
är bredare. Det finns fortfarande många partier med naturliga rinnsträckor 
med inslag av värdefulla strömvattenbiotoper. Detta tillsammans med 
busk- och trädbårder längs åarna ger goda förutsättningar för artrikedom. 
Flodpärlmussla, vilken är känslig för försämrad vattenkvalitet och öring 
förekommer i delar av åarna.

Äldre jordbrukslandskap 
Jordarna och vattnet i dalen har sedan länge gett människor goda 
odlingsmöjligheter. Människor tros ha brukat jordbruksmarken och 
skogen sedan järnåldern. På höjderna i dalgången finns gravar i form av 
stensättningar från äldre järnåldern. Kring yngre järnålder fram till tidig 
medeltid genomfördes omläggning av de odlade markerna och gårdar lades 
på inägorna i anslutning till jordbruksmarken. 

Människor bosatte sig dock på platsen långt tidigare. Boplatser från 
stenåldern har hittats på flera platser inom området längs dalgången, som vid 
den tiden var en strandkant. Då var dalgången en havsvik som sträckte sig 
ner till Kungsbackafjorden. Enstaka gravar från bronsåldern har hittats inom 
karaktärsområdet.

Ägogränser 
Trots att omgivande urbergshöjder till stor del är bevuxna av barrskog 
dominerar det visuella intrycket av lövträdvegetation som växer i de mer 
låglänta områdena. Jordbruksmarkens möte med skogspartier är ofta skarpa. 
Detta innebär att produktionsskogen möter jordbruksmarken med en linjär 
kant. Även i jordbrukslandskapet syns markindelningens raka rader i form 
av lövvegetation mellan åkermarkerna. Detta är en rest från 1800-talets laga 
skifte då åker- och betesmarken slogs samman till större sammanhängande 
arealer. Odlingslandskapet är rikt på kulturhistoriska lämningar i form av 
bland annat stenmurar, fossil åkermark, hävdade betesmarker och gamla 
ädellövträd. 
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Figur 6.24  Foto norrut över Nolåns dalgång. I nedre kanten syns väg 27/40. (Foto: E-matic, 2015)

Äldre bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturer sträcker sig längs de vägar som följer dalens riktning 
samt vid zonen mellan skog och åkermark. Den äldre bebyggelsens placering 
längs dalgången, i skärningen mellan odlingsmark och betesmark/skog, 
har lång historisk kontinuitet och de äldre vägsträckningarna löper längs 
de olika gårdslägena.  I den södra delen av dalgången, längs Storån, är 
både åkerarealerna och gårdsbebyggelsen mer storskalig i jämförelse med 
dalgångens norra del längs Nolån, där skalan är mindre.

På de skogsrika utmarkerna tillkom ett flertal torp och backstugor under 
1800-talet då landsbygdens befolkning växte. Nyare bebyggelse är också 
placerad på dalgångens höjder och mer utspridd i landskapet än den äldre 
bebyggelsen. Närheten till orterna Bollebygd och Rävlanda skapar attraktiva 
lägen för bostäder även i dalgången. 

Böljande jordbrukslandskap
Landskapets böljande form tar ner skalan i dalen då kullarna bryter 
siktlinjerna. Från omgivande höjder samt i flackare partier finns längre 
siktlinjer över dalen och därmed upplevs området ha en större skala. I dalens 
norra del smalnar dalgången av och ett böljande skogslandskap dominerar. 
Äldre, bredkroniga träd i kombination med stort bestånd av yngre träd tyder 
på igenväxning i landskapet. Dalgången är viktig för rekreation och friluftsliv 
och idag har flera av jordbruken också bisysslor inom besöksnäringen som tar 
tillvara och nyttjar de förutsättningar området ger. 

Väg 27/40 går på en bro över dalen och utgör ett landmärke. De övriga 
vägarna följer ofta dalgångens riktning. Dalens riktning och tydliga stråk 
bidrar till en god orienterbarhet inom området. 
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KÄNSLIGHET 

Jordbruket är känsligt för intrång eller barriärverkan som kan ge försäm-
rade möjligheter att bedriva ett livskraftigt jordbruk. 

Åarna, de kringliggande lövskogsmiljöerna, den höga koncentrationen av 
skyddsvärda träd och det kontinuerliga stråket med många spår av äldre 
odlingslandskap utgör en mycket värdefull livsmiljö och spridningskorridor 
för känsliga arter, exempelvis flodpärlmusslan. 

Sörån, som är belägen inom karaktärsområdet strax söder om Bollebygd, 
är känsligt för försämrad vattenkvalitet. Det kan medföra negativa effekter 
på det livskraftiga bestånd av den hotade och skyddade flodpärlmusslan 
som finns i ån.

Om passage av dalgången sker på bro eller högbank kan det innebära en 
stor bullerspridning genom dalgången och ljudmiljön förändras. Särskilt 
känslig för tillkommande störningar av buller är bebyggelsen i dalgången. 
Känsliga fågelarter kan också påverkas. 

I området finns lera och andra lösa jordarter vilket innebär att befintliga 
grundläggningar kan vara känsliga för vibrationspåverkan som en anlägg-
ning kan medföra. Om passage av dalgången sker på hög bank kan 
geotekniska åtgärder i form av tryckbankar på ömse sidor av järnvägsban-
ken att krävas, vilket innebär ett större intrång i landskapet.

Landskapet är känsligt för intrång som försämrar brukbarheten genom 
exempelvis förändrade förhållanden som leder till igenväxning eller 
minskad areal jordbruksmark.

Den öppna mosaiklandskapets visuella värden kännetecknas av dess 
komplexitet med inslag som åkerholmar, äldre lövträd samt by- och 
gårdsmiljöer. Denna småskaliga karaktär är känslig för storskalig exploate-
ring. 

Det småskaliga mosaiklandskapet med sina bitvis långa vyer är känsligt 
för storskaligt intrång.

Kulturmiljön längs Storåns dalgång är känslig för åtgärder som bryter 
både de visuella och funktionella kopplingarna mellan gårdsbebyggelsen, 
jordbruksmarken och skogen/utmarken. Kulturmiljön längs Storån utgör 
även besöksmål för befolkningen i angränsande kommuner.

POTENTIAL 

En ny bro över dalgången kan skapa ett nytt landmärke, som kan förbättra 
orienterbarheten i området.

Nolåns och Storåns dalgång är känslig för översvämning. Vid passage av 
dalgången måste känslighet för dämningseffekter beaktas. Vid minskning 
av  flödesförutsättningarna vid en översvämningssituation kan översväm-
ningspåverkan öka uppströms. 
Fortsättning på lista med känsliga områden, funktioner eller relationer i Nolåns 
och Storåns dalgång.

Inom området återfinns både Bollebygds och Rävlandas grundvattentäk-
ter, som tar sitt vatten ur isälvsavlagringar, bestående av sand och grus. 
Vattentäkterna står i hydraulisk kontakt med vattendragen Nolån respek-
tive Storån och är känsliga för föroreningspåverkan. 

Dalgången består i stora delar av isälvsmaterial med god vattenföring och 
hög känslighet för grundvattenföroreningar. Ett flertal enskilda grund-
vattentäkter finns i dalgången. 

Fornlämningar från sten- och bronsåldern i form av exempelvis boplats-
lämningar och rösen är känsliga för åtgärder som innebär att de tas bort.

Figur 6.25  Karta över karaktärsområdet Nolåns och Storåns dalgång. Karaktärsområdet 
Nolåns och Storåns dalgång visas innanför röd linje.
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6.13 Skogs- och mosselandskap kring Gesebol
Karaktärsområdet är beläget nordost om Bollebygd och utgörs av ett 
varierande, mossrikt skogslandskap som ingår i kommunerna Borås Stad 
och Bollebygds kommun, se Figur 6.27. Skogs- och mosselandskap kring 
Gesebol avgränsas av dalgångar i söder och väster. Österut möter området 
karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås. 
Inom området finns sjön Gesebol som omges av en gles bostadsbebyggelse. 
Inom karaktärsområdet finns även mindre jordbruk. Inom området finns 
fiskevatten och vandringsleder, exempelvis Sjuhäradsleden. 

Oregelbundna former och mossar 
Området karaktäriseras av skogslandskap med många mossar och mindre 
sjöar. Mossarna utgörs främst av mossetorv vilket innebär att vegetationen 
på mossen får vatten endast via nederbörd. Mossetorven angränsar ofta 
till mindre områden av kärrtorv. Mossarnas oregelbundna former möter 
ofta tät barrskog. Även jordbruksmarker och vattendrag karaktäriseras av 
oregelbundna former och flikighet.  

Flera våtmarker här är ovanligt stora och lindrigt påverkade av skogsbruket, 
vilket stärker sambanden för känsligt växt- och djurliv. Kring Pålsbo finns 
ett variationsrikt myr- och skogslandskap som visat sig mycket gynnsamt 
för skogsfågel. Även norr om Hultafors finns skyddsvärda myrmarker. 
Hävdade marker likt strandängar utgör värdefulla biotoper och är känsliga 
för igenväxning. I övrigt dominerar produktionsbarrskog landskapet och 
runt öppna marker växer blandskog. Urbergen med morän ger relativt 
näringsfattiga växtplatser. 

Böljande landskap och slingrande vägar 
Sprickdalarna sträcker sig främst i nordostlig till sydvästlig riktning men 
dominerar inte upplevelsen av landskapet. Detta område upplevs flackt och 
böljande i sin karaktär och längs de öppna markerna och sjöarna finns längre 
siktlinjer. Landsvägar och mindre vägar slingrar sig fram i landskapet. 

Bebyggelsestruktur vid sjöar 
Vid sjöarna ökar förekomsten av bebyggelse. Bebyggelsen i detta område är 
ofta knutet söderut till närliggande tätorter såsom Bollebygd, Olsfors och 
Sandared. Inom området finns relativt många lösfynd daterade till stenåldern 
vid sjöarna, en mängd torplämningar och kolningslämningar.

Hällered testbanor
I norra delen av karaktärsområdet, norr om  Hemsjön, är en testanläggning 
för fordon belägen. Området är inhägnat och verksamheten tillför buller i 
närliggande landskap.
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Figur 6.26  Foto österut över skogs- och mosselandskap kring Gesebol. Mitt i bild syns Gesebols sjö och ner till vänster i bild syns Abborsjön. (Foto: Per Pixel, 2020)
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KÄNSLIGHET 

Friluftsområdena, som idag är relativt tysta längs exempelvis Sjuhäradsle-
den, är känsliga för buller. Ljudmiljön på tidigare relativt ostörda platser är 
känslig för tillkommande ljud.

Bebyggelsen i områden som idag är relativt tysta, är känslig för tillkom-
mande störningar av buller och vibrationer.

Myrmarkerna är känsliga för hydrologisk påverkan och har samtidigt en 
viktig funktion för att fördröja och utjämna avrinningen till sjöar och 
vattendrag. 

Norr om Hultafors finns orörda och skyddsvärda myrar. Fysiska ingrepp 
kan medföra störning av känsliga arter samt förluster eller fragmentering 
av livsmiljöer.

Buller från nya källor kan störa levnadsförutsättningar för skogs- och 
sjöfågel.

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön.

Mellan Gesebol och Olsfors finns ett socialt samband där invånare i 
Gesebol vänder sig till Olsfors för samhällsservice, dock med begränsat 
utbud, vilket gör området känsligt för barriäreffekter.

Den nya järnvägen kan komma att skära av Sjuhäradsleden som går i 
nordsydlig riktning mellan Gesebol och Olsfors.

POTENTIAL 

I områden där skogsbruket påverkat landskapet mycket kan det finnas 
potential att restaurera tidigare kraftigt utdikade våtmarker nära ny 
järnväg.

Figur 6.27  Karta över karaktärsområdet Skogs-och mosselandskap kring Gesebol. Karaktärsområdet Skogs- och mosselandskap kring Gesebol visas innanför röd linje.
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6.14 Bollebygd tätort
Karaktärsområdet är beläget i Bollebygds kommun vid Nolåns och Söråns 
dalgång, se Figur 6.29. Tätorten har en järnvägsstation och söder om orten 
passerar väg 27/40. Villaområden och verksamhetsområden finns i området. 
Verksamheterna utgör arbetstillfällen för både Bollebygds invånare och dess 
inpendlare. Bollebygds läge vid väg 27/40 och Kust till kustbanan gör orten 
attraktiv för både in- och utpendling. 

Norr om tätorten finns rekreationsområden. Öster om Bollebygd finns 
ett stort skogslandskap och väster ut möter samhället dalgångarnas 
jordbruksmarker. Väster om tätorten finns också Bollebygds kyrka som 
har ett stort symbolvärde för orten. Även slalombacken Bollekollen, strax 
söder om tätorten är viktig för ortens identitet och utgör tillsammans med 
grönområdet Rinna ett populärt rekreationsområde för orten och dess 
omland. Slalombacken används för cykelaktiviteter under sommarhalvåret.

Bebyggelsestruktur 
Bollebygds centrum är beläget kring torget och stationsbyggnaden. Järnvägen 
utgör både en viktig knutpunkt och en barriär genom tätorten. I samma 
sträckning som Nolåns dalgång sträcker sig en landsväg, Töllsjövägen, i 
nordostlig till sydvästlig riktning. Denna väg avgränsar karaktärsområdet i 
väster mot Nolåns dalgång. Från vägen sträcker sig en struktur av vägar öster 
ut som i sin tur möter villagator. I söder finns bebyggelsen främst norr om 
järnvägen och endast ett fåtal villagator finns söder om järnvägen. 

Jorden och det böljande landskapet 
Karaktärsområdet är en tätort i Nolåns dalgång och har därmed liknande 
fysiska förutsättningar som finns i karaktärsområdet Nolåns och Storåns 
dalgång. Bollebygd låg under högsta kustlinjen efter inlandsisens avsmältning 
och postglacial finsand dominerar. Detta material avsattes i landskapet 
efter inlandsisens avsmältning och vågor från innanhavet svallade ur det 
finkorniga sedimentet från moränen. I dalgången finns även lera som avsattes 
när isen smälte. Denna glaciala lera har en god vattenhållande förmåga och 
från mineralerna finns näringstillgång för växter. Detta har sedan länge 
gett människor goda odlingsmöjligheter och marken brukades tidigare som 
jordbruksmark. 

Landskapets böljande former ger flera utblickar över skogshöjderna på 
Nolåns dalgångs västra sida. I områdets östra del klättrar bebyggelsen upp 
på bergsryggen och även här finns på vissa ställen vidsträckt utsikt över 
dalgången. Andelen grönytor är hög, både på ytor som avgränsar villagator 
och vägar och i villaträdgårdar. Gräsmattor med planterade häckar och 
lövträd dominerar intrycket av Bollebygd.

POTENTIAL 

Bollebygd gynnas indirekt av stationslägen i Borås och vid Landvetter 
flygplats och de pendlingsmöjligheter som den nya stambanan erbjuder. 
Från och till Bollebygd finns förutsättninar för goda kommunikationer både 
till Borås och till Landvetter flygplats. 

Boråsregionen, vilken Bollebygd är en del av, stärks genom en ny station i 
Borås, vilket gynnar det lokala näringslivet och arbetsmöjligheterna för 
boende i Bollebygd.

KÄNSLIGHET 

Bollebygd är påverkat av befintliga barriärer såsom väg 27/40 och Kust till 
kustbanan och är känsligt för ytterligare barriärverkan som kan komma 
att dela upp eller begränsa dess utbyggnadsmöjligheter och minska 
tillgängligheten till rekreationsområden.

Området är tätbebyggt vilket gör det känslig för tillkommande störningar i 
form av buller, vibrationer och stomljud.

Bollebygds identitet är starkt kopplat till dess omland i Nolåns och 
Storåns dalgång, som är känslig för påverkan som begränsar eller förändrar 
identiteten.

Norr om Bollebygd tätort finns rekreationsområden och fritidsaktiviteter 
som är känsliga för barriäreffekter. Många barn och ungdomar rör sig 
mellan tätorten och dessa målpunkter för fritidsaktiviteter.

Stationssamhället Bollebygd 
Den struktur som Bollebygd har idag är ett resultat av att järnvägen 
byggdes. Samhällets centrum flyttades från området kring kyrkan till 
järnvägsstationen och där växte sedan samhället fram. Bollebygd är främst 
byggt på tidigare åkermark och på platsen finns en lång historia. Det finns 
fornlämningar i form av stensättningar och rösen. Övriga kulturhistoriska 
platser som berättar om platsens historia är tingshuset som byggdes under 
1700-talets mitt och som idag används som möteslokal för kommunens 
verksamheter. Tingshuset flyttades till sin nuvarande plats år 2018. Söder om 
järnvägen finns galgbacken där dödsdömda brottslingar riskerade att hamna. 
Avrättningar genomfördes här fram till år 1802.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

Figur 6.28  Vy västerut över Bollebygd. Kust till kustbanan går genom tätorten.Till vänster, 
uppåt i bild, syns väg 27/40. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 6.29  Karta över karaktärsområdet Bollebygd tätort.Karaktärsområdet Bollebygd tätort 
visas innanför röd linje. 
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KÄNSLIGHET 

I dalgången finns bebyggelse- och näringslivssamband som är känsliga för 
att brytas av barriärer. 

Kulturmiljön i Hultafors präglas av järnvägen och industrins utveckkling på 
orten. Området är känsligt för åtgärder som direkt påverkar bebyggelsen 
eller bryter samband mellan järnväg och bebyggelse.

Dalgången består i stora avsnitt av isälvsmaterial med god vattenföring 
och hög känslighet för grundvattenföroreningar. Ett flertal enskilda grund-
vattentäkter finns i dalgången som tar sitt vatten ur jordlager. 

Åns strömbiotoper och närområden har förekomst av flodpärlmussla som 
är av betydelse för den biologiska mångfalden. Arten är känslig för förlust 
av livsmiljöer och försämrad vattenkvalitet. Arter knutna till våtmarker 
längs ån är känsliga för uttorkning.

Rinnaområdet strax söder om Bollebygds tätort som ett viktgt tätortsnära 
rekreationsområde är känsligt för intrång som kan leda till att besöksvär-
dena försvinner.

Slalombacken Bollekollen är en viktig besöksmålpunkt för Bollebygds 
kommun och används även under sommarhalvåret för cykelaktiviteter. 
Målpunkten är känslig för intrång då det kan medföra svårigheter att 
bevara den.

6.15 Söråns dalgång
Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal som sträcker sig i östvästlig riktning 
i Bollebygds kommun, se Figur 6.31. I väst ansluter den sig till Nolåns och 
Storåns dalgång. Österut ansluter området till Viaredsjön i karaktärsområdet 
Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås. Dalgången kantas delvis av 
industrier och småhusområden. Norr om Sörån sträcker sig järnvägen längs 
med dalgången. Landsvägen går söder om ån i karaktärsområdets västra 
del och norr om i dess östra del. Söder ut i karaktärsområdet går väg 27/40 i 
östvästlig riktning. 

Meandrande form och lövträd
Dalgången upplevs som sluten på grund av dess begränsade bredd (cirka 100–
300 meter) samt omkringliggande skogshöjder. Den består i stora avsnitt av 
isälvsmaterial med god vattenföring. I områdets mitt blir landskapet flackare 
och dalen får en mer öppen karaktär. Karaktärsområdet särskiljer sig från 
angränsande dalgångar, eftersom Nolåns och Storåns dalgång är bredare och 
omges av jordbruksmark vilket ger en mer öppen karaktär jämfört med Sörån. 
Ån har ett meandrande förlopp och siktlinjer begränsas dels av vegetation 
och dels av de industrier som är lokaliserade i dalen.

Fuktängar och våtmarksarter  
Isälvssedimentet som avsatts från forsar i inlandsisen sträcker sig genom 
dalen och ger näringsrik jordmån. Längs med ån finns även partier med 
kärrtorv som bildats när våtmarker långsamt vuxit igen. Detta resulterar 
i den lövskogsvegetation, med exempelvis klibbal som växer vid dalens 
fuktängar. Intressanta arter som sydlig gulärla, åkergroda, rödlånke och 
smörbollar finns vid fuktängarna. Vid Sörån är luftfuktigheten hög och vid 
de norrvända bergsbranterna skapas intressanta miljöer för lavar och mossor. 
Vid Råssa finns ett våtmarksområde med både grodor och våtmarksfåglar. 
På omkringliggande höjder av urberg med sandig morän är marken mer 
näringsfattig och barrskog dominerar. 
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Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

Sörån
Sörån har fortfarande många partier med naturliga rinnsträckor med inslag 
av värdefulla strömvattenbiotoper. Detta ger tillsammans med busk- och 
trädbårder längs åarna goda förutsättningar för artrikedom. Flodpärlmussla, 
elritsa och öring förekommer i delar av åarna. De vandringsvägar för fisk som 
anlagts nedströms har skapat möjligheter för fisk att ta sig upp i Sörån för 
att leka. Åarna har använts som försörjning för flottning av timmer och för 
utvinning av energi till sågar.

Rinnaområdet och Olsfors
I västra delen av karaktärsområdet, strax söder om Bollebygd, finns 
Rinnaområdet som är ett tätortsnära rekreationsområde. Slalombacken 
Bollekollen är en viktig besöksmålpunkt för Bollebygds kommun och används 
även under sommarhalvåret för cykelaktiviteter. 

Längre österut i dalgången finns mindre småindustrier och spridd bebyggelse. 
Mitt i dalgången finns den mindre tätorten Olsfors. I öster där dalgången 
vidgar sig mot Viaredsjön till Hultafors. 

Stationsläge vid Kust till kustbanan 
När järnvägen drogs genom området vid sekelskiftet växte orten Hultafors 
och invid stationen tillkom verksamheter som Hultafors sanatorium och 
tumstocksfabriken. Stationen är sedan år 1991 skyddad som byggnadsminne. 
Hultafors karaktäriseras av större villor och egnahemsbebyggelse. På en höjd 
i sluttning mot Sörån finns en äldre gård, Hultet, omgiven av lövdungar och 
betesmarker i ett mosaiklandskap. 

Figur 6.30  Vy sydöst över Söråns dalgång. Uppe till vänster i bild syns Viaredssjön. Nere i 
dalgången syns Sörån. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 6.31  Karta över karaktärsområdet Söråns dalgång. Karaktärsområdet Söråns dalgång visas innanför röd linje.
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6.16 Skogslandskap söder om Bollebygd
Karaktärsområdet är beläget söder om Bollebygd, se Figur 6.33. Det 
gränsar mot Nolåns och Storåns dalgång i väst, Söråns dalgång i norr samt 
karaktärsområdet Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås i öst. Områdets 
landskapskaraktär liknar sjölandskapet i öst men med avsaknad av större 
sjösystem. Det är beläget inom kommunerna Borås stad, Härryda, Bollebygd 
och Marks kommuner. Området utgörs främst av produktionsskog samt 
mindre platser med kulturhistoriskt intressanta miljöer. Karaktärsområdet är 
glest befolkat och inrymmer ingen större samlad bebyggelse, se Figur 6.32.

Skogsmosaiklandskap med slutna landskapsrum 
Karaktärsområdet består av ett mosaikartat, böljande skogslandskap. 
Utöver de små områdena med jordbruksmark är siktlinjerna korta. 
Landskapsrummen upplevs som slutna bortsett från längs med väg 27/40 
som går i östvästlig riktning och därmed bryter landskapets naturliga 
sydvästliga till nordostliga riktning.

Mossar och mindre vattendrag 
Inom området finns flera myrar med höga naturvärden, varav delar ingår i 
riksintresse för naturvård. På höjderna i karaktärsområdets östra del är det 
ofta tunna jordlager av morän. I områdets norra del sluttar landskapet mot 
Söråns dalgång och från skogstjärnar omgivna av mossetorv och kärrtorv 
rinner bäckar ner mot dalgången. Här finns sväm- och isälvssediment 
i dalgångar. Svämsedimentet består av material som avsätts vid 
översvämningar från vattendrag. Isälvssediment avsattes från de forsar som 
löpte genom inlandsisen.
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Figur 6.32  Vy österut över skogslandskapet söder om Bollebygd. Till vänster i bild syns Grön-
kullenmotet och väg 27/40. (Foto: Per Pixel, 2020)

KÄNSLIGHET 

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön.

Inom området finns flera myrar med höga naturvärden, varav delar ingår i 
riksintresse för naturvård. Fysiska ingrepp kan medföra förluster eller 
fragmentering av livsmiljöer. 

Höga naturvärden knutna till rester av äldre odlingslandskap är känsliga 
för bland annat fragmentering, bruten hävd och buller. 

Känsliga arter av skogs och sjöfågel är känsliga för tillkommande buller 
som kan påverka deras möjligheter att rasta och häcka

Den småskaliga skogsbygdens gårdsmiljöer är känsliga för åtgärder som 
bryter mot kulturmiljöns småskaliga karaktär. Större åtgärder kan radera 
hela kulturmiljön.

Bostäder och rekreationsområden på relativt ostörda platser är extra 
känsliga för  tillkommande buller.

POTENTIAL 

I områden där skogsbruket påverkat landskapet mycket kan det finnas 
potential att restaurera tidigare kraftigt utdikade våtmarker nära ny 
järnväg.

Det finns potential att dra den nya järnvägen parallellt med väg 27/40 i 
delar av området. På så sätt samlas två barriärer och bullerkällor i land-
skapet på samma ställe, i ett stråk där det är förhållandevis lite bebyggelse. 

Området kan få en ökad tillgänglighet eftersom nya servicevägar kan 
komma att byggas i anslutning till anläggningen och därmed kan ett mer 
utvecklat vägnät skapas.

Inslag av jordbruk i skogslandskapet 
Detta område står ut från sin omgivning genom inslag av jordbruksmark i 
det annars slutna skogslandskapet. Här finns även intressanta kulturmiljöer, 
främst i Låddekärrsbu och Upptröst. De kantas av odlingslandskap med 
stenmurar. Gamla hamlade träd, åkerholmar och vägrenar är utmärkande 
för landskapet där även hävdgynnade arter växer.  Jordbruksmarkerna är 
relativt små. De har ojämna former och breda kantzoner mot skogsmarken. I 
karaktärsområdet som helhet finns relativt få utpekade fornlämningar. 

Figur 6.33  Karta över karaktärsområdet Skogslandskap söder om Bollebygd. Karaktärsområdet Skogslandskap söder om Bollebygd visas innanför röd linje.
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6.17 Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås
Nordväst om Borås finns ett skogsplatålanskap som i väst möter 
karaktärsområdet Skogs- och mosselandskap kring Gesebol och i öst Höglänt 
skogs- och mosaiklandskap öster om Borås, se Figur 6.35. I söder gränsar 
karaktärsområdet till Borås med tätorterna Sandared och Sjömarken. 
Karaktärsområdet ligger inom kommunen Borås stad i närhet till tätbebyggda 
områden och utgörs av höglänta skogsområden med tätortsnära natur. Inom 
karaktärsområdet finns även mindre bostadsområden med småhus och ett 
inslag av jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse. 

Höjdvariationer 
Platåns topografi är brant åt öster. I väster blir karaktären mer flack där urberget 
övergår till sandig morän. Från omkringliggande karaktärsområden i söder 
och öster är stigningen i höjdmeter till områdets högsta punkter nästan det 
dubbla, se Figur 4.3 på sida 16. Även i områdets västra del får landskapet en 
mer öppen karaktär med siktlinjer över jordbruksmarker. I skogsområden med 
produktionsskog står träden tätt och här upplevs karaktären främst som sluten.

Öresjö
Karaktärsområdets östra del gränsar till sjön och vattentäkten Öresjö. Detta 
innebär att delar av karaktärsområdet ingår i vattenskyddsområdet. Kring 
Öresjö finns bebyggelse av varierande karaktär med nära koppling till 
naturområden. 

I södra delen av Öresjö finns friluftsbadet Almenäs som är en av Borås mest 
besökta badplatser.

Tätortsnära natur med varierad vegetation 
Området finns i nära anslutning till Borås och rymmer såväl viktiga natur- 
och kulturvärden som rekreativa värden. På höjden sydväst om Öresjö 
finns naturreservatet Rya åsar som har stora naturvärden och här finns 
elljusspår, vandringsleder, utsiktsplatser samt grill- och rastplatser. Området 
är lättillgängligt från de närliggande bostadsområden och här finns platser 
med långa siktlinjer över landskapet. Vegetationen varierar, lövskog växlas 
med granskog och med myrmarker. Variationer i markens beskaffenhet likt 
blockterräng, branter och dalar skapar förutsättningar för olika typer av 
vegetation och därmed även olika former av upplevelsevärden. Även norr om 
Backabo finns rekreationsområde och fritidsmålpunkter.

Historiska lämningar
I naturreservatet Rya åsar finns även gravar från järnåldern i form av 
gravhögar. Det finns också lämningar från 1800-talets jordbruk i form 
av hagmarker som betas, gamla lövträd och kulturväxter, stenmurar och 
torpgrunder. Inom karaktärsområdet som helhet finns relativt få utpekade 
fornlämningar. Ett flertal lämningar i form av fossil åkermark återfinns i 
karaktärsområdets mer flacka västra delar.  

Jordbruksmark med raka former 
I områdets västra delar skapar den sandiga moränen goda 
jordbruksförutsättningar som sträcker sig längs dalen i nordostlig till 
sydvästlig riktning. Denna dal innehar inget dominerande vattendrag. 
Vasabäck och Kuleå går delvis parallellt med den flacka dalen. I dalen finns 
bostadsbebyggelse med stort inslag av landsbygdskaraktär. Lövträd växer 
längs med jordbruksmarkens ofta smala, rektangulära former. Detta skapar 
linjära kantzoner mellan jordbruksmarken och skogsdungarna.
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Figur 6.34  Vy österut över Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås. Nedåt i bild syns jordbrukslandskapet kring Bäckabo, som ligger strax norr om Sandared. Uppåt i bild 
anas sprickdalen vid Ördesjö och Borås. (Foto: Per Pixel, 2020)
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KÄNSLIGHET 

Den tätortsnära rekreationen kan begränsas av barriärverkan, buller och 
visuella inslag som en ny stambana i markplan kan medföra.

Öresjö och dess strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkom-
mande buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelse-
möjligheterna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och 
fiske vid sjön.

Det småbrutna jordbrukslandskapet bär på en mångfald av artrika 
livsmiljöer. Värdefulla lövskogar är känsliga för intrång och minskad luft- 
och markfuktighet. 

Buller kan störa levnadsförutsättningar för skogs- och sjöfågel.

Bebyggelsen i området, som idag är relativt tyst, är känslig för tillkomm-
nade buller och stomljud.

I anslutning till det småbrutna odlingslandskapet återfinns många agrara 
lämningar så som stengärdsgårdar och fossil åkermark. Lämningarna är 
känsliga för direkt påverkan och utradering samt åtgärder som leder till att 
sambanden mellan odlingslandskapet och lämningarna bryts. Lämning-
arna är också ofta värdefulla livsmiljöer för känsliga arter.

Fornlämningar i höjdlägen är känsliga för åtgärder som ger direkt påver-
kan.

Norr om Backabo finns rekreationsområde och fritidsmålpunkter som är 
känsligt för barriäreffekter som kan uppstå mot Sjömarken och Sandared.

Det finns en känslighet för ökat buller och visuell påverkan i friluftsområ-
den, som idag är relativt tysta, exempelvis längs Sjuhäradsleden, vilken 
också riskerar att skäras av.

POTENTIAL 

Området kan få en ökad tillgänglighet eftersom nya servicevägar kan 
komma att byggas i anslutning till anläggningen och därmed kan ett mer 
utvecklat vägnät skapas.
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Figur 6.35  Karta över karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås. Karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås visas innanför röd linje.
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6.18 Borås
Borås är beläget i en dalgång i utredningsområdets östra del. Staden är 
omgiven av skogsområden på platåer samt vattensystem i nordostlig till 
sydvästlig riktning, se Figur 6.37. Borås, som grundades 1621, är huvudort 
i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad med drygt 112 000 
invånare i kommunen. Genom staden rinner Viskan, vars meanderande form 
bibehållits genom stadskärnan. Stadskärnan domineras av flerbostadshus i 
kvartersstruktur. Utanför stadskärnan breder stora områden med friliggande 
bebyggelse ut sig i den kuperade terrängen. Väg 40 passerar staden direkt 
söder om stadskärnan. Borås är både en in-och utpendlingsort och staden 
har en högskola med cirka 11 000 studenter. I Borås tätort finns även 
viktiga besöksmål som djurpark, textilverksamheter samt handelsområdet 
Knalleland.

Platsnamn som inte redovisas i karaktärområdeskartan finns att hitta 
på kartorna i den fördjupade analysen för Borås Stad på sida 89. 
Karaktärsområdet ligger inom kommunen Borås Stad.

Gröna kilar med lövskog 
Borås är beläget i Viskans dalgång och är omgivet av svårbebyggda åsar 
och kullar. Inslaget av grönska dominerar och är starkt karaktärsskapande 
för staden. Höjderna är samtidigt viktiga landmärken och fungerar som 
en orientering i staden. Det stora inslaget av lövskog skiljer sig från 
Sjuhäradsbygden i övrigt, där främst barrskog dominerar. Den stora 
förekomsten av sjöar är också karaktärsskapande för staden som har flera 
mindre sjöar, centralt belägna och flera större sjöar utanför staden. I de 
centrala delarna av Borås utgör Viskan tillsammans med ett flertal centrala 
parker en viktig grönstruktur. Lite utanför stadskärnan finns ett stort antal 
grönområden som sträcker sig som gröna kilar in mot stadens mitt. Dessa 
områden fungerar som populära stadsnära rekreationsområden.

Det finns betydande översvämningsrisk runt Viskan. De låglänta områdena 
i anslutning till Viskan är känsliga för fysiska åtgärder som minskar 
flödesförutsättningarna vid en översvämningssituation och dalgången består 
i stora avsnitt av isälvsmaterial med god vattenföring. Zonen mellan jord 
och berg är viktiga för grundvattenbildning i dalgången, med ställvis höga 
grundvattentryck.

Viktig knutpunkt 
Borås är en knutpunkt i regionen och genomkorsas av ett antal stora 
trafikleder. Väg 40 skär genom staden i östvästlig riktning och väg 41 och 42 
delar staden i nordsydlig riktning. Järnvägsspår löper i fyra riktningar ut från 
centralstationen i stadskärnan. Detta göra att tillgängligheten till andra orter 
är god. Samtidigt skapar infrastrukturen kraftiga barriärer i staden.

Variation i bebyggelsestruktur 
Stadskärnan, som är stadens äldsta del, är förhållandevis liten och är belägen 
öster om Viskan. Kvartersstrukturen är en småskalig rutnätsplan från 
1600-talets senare del. Under mark, i centrala Borås, finns stadslager från 
stadens äldsta tid. 

Bebyggelsen i stadskärnan utgörs av flerbostadshus i två till fem våningar. I 
stadskärnan finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som exempelvis 
Carolikyrkan, gamla Rådhuset och viss äldre trähusbebyggelse. I Borås 
finns många kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer. De är viktiga för 
förståelsen av Borås roll som centrum för den svenska textilindustrin och 
utgör viktiga delar i stadens historia och identitet. Utanför stadskärnan tar 
stora områden med friliggande bebyggelse vid, som Villastaden, Bergdalen 
och Byttorp. Dessa områden utgörs främst av en- och tvåfamiljshus med 
omgivande, lummiga trädgårdar med bebyggelse från tiden runt 1900-tal 
fram till 1940-tal. Avvikande från detta mönster är stadsdelen Norrby som 
finns nordväst om stadskärnan. Norrby består av storskalig bebyggelse från 
1950- och 1960-talen. Byggnaderna i området utgörs av höga lamellhus.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

Figur 6.36  Foto norrut över Borås. Till vänster i bild syns Ramnasjön och mitt i bild syns Borås centralstation. Uppåt i bild syns Öresjö. (Foto: Per Pixel, 2020)

Verksamhetsområden och industribebyggelse 
Norr och söder om stadskärnan, längs med Viskan finns stora områden 
med äldre industribebyggelse. Vissa av dessa områden nyttjas alltjämt för 
småskalig industri och verksamheter, som till exempel Getäng och Göta. 
Medan andra områden som Knalleland har transformerats för andra typer 
av verksamheter, som till exempel handelsområden och sportanläggningar. 
Istället har Viareds verksamhetsområde utmed väg 27/40, vuxit fram som 
ett renodlat industri- och verksamhetsområde. Viareds verksamhetsområde 
beskrivs utförligare i kapitel 6.19.

I stadens utkanter 
Utanför de centrala delarna av staden finns blandad bebyggelse från olika 
tidsepoker. Närmast de centrala delarna finns områden med flerbostadshus 
från 1950-talet som Tullen, Sjöbo och Göta. I stadens ytterområden finns 
stora områden med modernare villabebyggelse från framför allt 1970-talet 
och framåt. Längst från stadskärnan finns områden som tidigare utgjort 
fritidshusbebyggelse utanför staden, men som under årens lopp har blivit om- 
och utbyggda och med tiden vuxit ihop med Borås.

370



67

K
A

R
A

K
TÄ

R
SO

M
R

Å
D

EN
 I 

LA
N

D
SK

A
PE

T

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

KÄNSLIGHET 

Borås är känslig för ytterligare barriärverkan. Redan idag genomkorsas 
staden av ett stort antal trafikleder och järnvägslinjer som skapar stora 
barriärer och har en splittrande effekt. En ny stambana i markplan kan 
förstärka denna tendens, vilket kan leda till att tätortsutvecklingen 
begränsas.

Områden med äldre sammanhängande bebyggelse och småskaliga 
kvarter som exempelvis Centrum och Villastaden är känsliga för skalför-
ändring, intrång i stadsbilden och förändrad karaktär. 

De kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöerna är känsliga för utradering 
(rivningar). Rivning av värdefull industribebyggelse innebär en förlust av 
kulturhistoriska sammanhang och brutna historiska samband. 

Under mark, i centrala Borås, finns också stadslager från stadens äldsta tid. 
De äldre spåren och lämningarna är känsliga för utradering.

Den tätortsnära rekreationen är känslig för den barriärverkan som en ny 
stambana i markplan kan medföra. Intrång i form av barriärverkan kan 
bryta rekreativa samband och en ny stambana kan även förändra ljudbild 
och utblickar, och därmed påverka besöksvärdena i rekreationsområdena.

Bebyggelsen är känslig för tillkommande störningar av buller, vibrationer 
och stomljud. I utkanterna av staden, där bebyggelse i många fall finns 
direkt på berg är bebyggelsen känsliga för tillkommande stomljud.

Områden i närheten av den nya järnvägen kan minska i attraktivitet på 
grund av ökat buller och barriärverkan. 

Stadens centrum med dess funktioner, är känsligt för konkurrens och kan 
komma att minska i attraktivitet vid en centrumförskjutning som ett nytt 
stationsläge utanför centrum kan medföra. 

Gamla grova ädellövträd, som finns rikligt både i parker, i bostadsområden 
och i naturområden runt staden är känsliga för påverkan. Träden kan 
behöva tas ner om de hamnar inom området för den nya järnvägen. De 
arter som är specifikt knutna till gamla och grova träd är ofta utrotningsho-
tade. Eftersom gamla träd tar hundratals år att ersätta riskerar de arter 
som är beroende dessa att försvinna för gott. De gamla, grova träden är 
inte bara viktiga för den biologiska mångfalden utan även för platsernas 
identitet. Träden är en viktig del i stadens karaktär och bär på höga 
estetiska värden. 

Viskans dalgång består i stora avsnitt av isälvsmaterial med god vattenfö-
ring och hög känslighet för grundvattenföroreningar. 

Randzonerna på sluttningarna mellan jord och berg är viktiga för grund-
vattenbildning till friktionsjord i dalgången, med ställvis höga grundvatten-
tryck och därför känsliga för direkt påverkan på/från grundläggning och 
omfattande schaktarbeten. 
 
Det finns betydande känslighet för översvämning runt Viskan. De låglänta 
områdena i anslutning till Viskan är känsliga för fysiska åtgärder som mins-
kar flödesförutsättningarna vid en översvämningssituation, vilket kan leda 
till en ökad översvämningsproblematik.

Vid anläggning av en station under mark finns känslighet för påverkan av 
omgivningen i form av sättningar på grund av ändrade grundvattennivåer 
under byggtiden.

POTENTIAL 

Tätortsutveckling och näringsliv gynnas av ett stationsläge med hög 
tillgänglighet.

Ett stationsläge med hög tillgänglighet kan bidra till regionförstoring, 
vilket gynnar Borås näringsliv. 

Stationsläget kan fungera som en motor i stadens utvecklingsområden och 
kan bidra till uppkomsten av attraktiva livsmiljöer.

Ett stationsläge med effektiva bytesmöjligheter till befintliga järnvägslinjer 
kan gynna och utveckla serviceorterna runt Borås i linje med stadens 
översiktsplan. 

Översvämningsskydd av bana, station och övriga anläggningar i Viskans 
dalgång kan vid integration med övrig stadsplanering och dagvattenhante-
ring potentiellt förbättra översvämningsproblematiken i området i stort.

Ett nytt stationsläge kan i vissa fall innebära ökad tillgänglighet till 
rekreationsområden.  

Centrala stationslägen har goda förutsättningar och en potential att skapa 
befolkade och trygga miljöer kring stationen.

Barriäreffekter av befintlig infrastruktur kan minskas vid anläggandet av 
nya vägar till stationsläget. 
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Figur 6.37  Karta över karaktärsområdet Borås. Karaktärsområdet Borås visas innanför röd linje.
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6.19 Viareds verksamhetsområde
Sydväst om Borås finns karaktärsområdet Viareds verksamhetsområde som 
sträcker sig i nordostlig till sydvästlig riktning, se Figur 6.39. Detta är entrén 
till Borås för de som reser längs väg 27/40 från väster. Karaktärsområdet 
ligger inom kommunen Borås Stad. Här finns bland annat en stor 
företagspark, handelsanläggningar och Borås flygplats. Verksamhetsområdet 
är mycket viktigt för ortens sysselsättning, men även för besökare. Området 
är lättillgängligt med god koppling till väg 27/40. I Viared viker väg 27 av från 
väg 40 mot sydost. 

Storskaliga verksamhetsbyggnader 
Viareds hårt exploaterade karaktär kontrasterar mot omgivande 
skogslandskap. Karaktärsområdet är starkt påverkat av de verksamheter som 
finns inom området. Bebyggelsen utgörs av verksamhetsbyggnader i stor 
skala och ett vägsystem med räta vinklar. Områdets ursprungliga topografi i 
form av moränrygg har till stor del utjämnats i samband med exploateringen 
i de västra delarna av området. Infrastrukturen avgränsar området i både norr 
och öster. 

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

POTENTIAL 

Den nya järnvägsanläggningens stora skala kan potentiellt integreras i 
det storskaliga verksamhetsområdet. 

Den regionala utveckling som de nya stambanorna medför kan öka 
attraktiviteten för verksamhetsetableringar.

Ett stationsläge i Borås kan gynna Viared om andra goda sammankopp-
lande förbindelser finns. 

KÄNSLIGHET 

Känslighet för barriärverkan mellan den nya stambanan och den riktning 
som verksamhetsområdet utvecklas. Bebyggelseutvecklingen kan komma 
att hämmas.

Fåglarna i området är känsliga för intrång eller buller som påverkar deras 
möjligheter att rasta och häcka.

De bevarade resterna av Viareds by är känslig för utradering och åtgärder
som helt bryter de få samband mellan gårdsbebyggelse och jordbruks-
mark, samt agrarhistoriska lämningar som fortfarande finns kvar.

Figur 6.38  Foto västerut över Viareds verksamhetsområde. Nedåt i bild syns Viaredsmotet. (Foto: Per Pixel, 2020)

Siktlinjer och spåren av den tidiga kulturmiljön 
Längs väg 27/40 finns längre siktlinjer genom landskapet. I områdets 
nordostliga delar finns ett antal ekar samt stengärdesgårdar bevarade. En 
av de få bevarade kulturmiljöerna som berättar om områdets agrarhistoria 
är Ryssnässtugan i utkanten av industriområdet tillsammans med ytor av 
fossil åkermark. I karaktärsområdets sydvästra del finns en liten del kvar av 
bebyggelsen från byn Viared som påvisar områdets tidigare historia. En rest 
av den äldre landsvägssträckningen löper längs de bevarade gårdarna och 
rester av jordbruksmarken breder ut sig mot söder. Ett flertal fornlämningar i 
form av fossila åkermarker finns inom området.

Fågelliv
Det öppna området intill Borås flygplats är en viktig plats för fågellivet då det 
används för födosökning, häckning och som rastplats vid förflyttningar.
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Figur 6.39  Karta över karaktärsområdet Viareds verksamhetsområde. Karaktärsområdet 
Viareds verksamhetsområde visas innanför röd linje.
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6.20  Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås
Karaktärsområdet är beläget sydväst om Borås och är ett skogsbevuxet 
landskap med många mossar, sjöar och vattendrag, se Figur 6.41. Inom 
området finns spridd bostadsbebyggelse och mindre småhusområden, ofta 
lokaliserade i dalgångar i anslutning till vattendrag. Sjöarna är viktiga ur 
rekreativa, ekologiska samt kulturhistoriska aspekter. Karaktärsområdet 
ligger främst inom kommunen Borås Stad och en mindre del ligger inom 
Bollebygds kommun. Områdets nordöstra del har stora friluftsvärden och 
finns i nära anslutning till Borås. Vägnätet samt sjöarnas form löper främst i 
nordostlig till sydvästlig riktning. 

Sprickdalar i olika riktningar 
I karaktärsområdets östra del har sprickdalarna den för området vanliga 
nordsydliga riktningen. Denna riktning ändras i områdets södra del, där de 
mindre sprickdalarna går från öster till väster, för att sedan vridas åt nordväst. 
Detta ger spricksystemet en rundad form som tydligt syns på jordartskartor 
och ortofoto. I landskapet upplevs detta främst i form av ändrad riktning av 
siktlinjer längs landskapets topografi. 

Sjöar, våtmarker och produktionsskog 
De ekologiska sambanden av skog och vattendrag som kopplar samman sjöar 
är viktiga stråk för landlevande däggdjur. Även vattendragen utgör viktiga 
livsmiljöer. Många sjöar har en god vattenkvalitet med rik förekomst av 
fisk och fågel. Nedströms Bosjön finns ett talrikt bestånd av flodpärlmussla. 
Karaktärsområdet utmärker sig genom ett skogsmosaiklandskap som 
växlar mellan större skogsområden, mossar, sjöar och mindre åkermarker, 
se Figur 6.40. Jordarterna utgörs främst av urberg med ett tunt täcke 
av morän. Landskapet är beläget lägre i höjd jämfört med angränsande 
karaktärsområden i norr och varierar i topografi. Berggrundens topografi 
och den stora tillgången till vatten har resulterat i ett stort antal våtmarker 
och sjöar. Vegetationen består till stor del av barrproduktionsskog samt 
mossetorv och kärrtorvsvegetation. 

KÄNSLIGHET 

Bebyggelsen som ofta är belägen kring sjöarna är känsliga för tillkom-
mande buller eftersom buller har stor spridning över vatten. De områden 
som idag är relativt ostörda platser är särskilt känsliga för tillkommande 
störningar av buller.

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön.

I vattendragen nedströms Bosjön finns ett talrikt bestånd av flodpärl-
mussla som är känsligt för ingrepp och försämrad vattenkvalitet.

Artrika lövskogar nära sjöar och äldre odlingslandskap är känsliga för 
intrång. 

POTENTIAL 

Den regionala utveckling som de nya stambanorna medför kan öka 
attraktiviteten för boende och verksamhetsetableringar.

De öppna sjölandskapen ger goda förutsättningar för resenärer på den 
nya stambanan att uppleva längre utblickar över landskapet.

Det finns potential att dra den nya järnvägen parallellt med väg 27/40 i 
delar av området. På så sätt samlas två barriärer och bullerkällor i 
landskapet på samma ställe i ett stråk där det är förhållandevis lite 
bebyggelse.

Borås

Mölndal
Landvetter 
flygplats

Väg 27/40 Väg 27

Väg 40

Bebyggelse kring sjöar
Den största sjön inom området, Viaredssjön, är 
belägen längst norrut i området. Längs med 
Viaredssjöns norra strand vid Sandared och på den 
sydöstra stranden finns småhusområden men även 
närliggande områden med verksamhetslokaler 
och radhus. Även kring de mindre sjöarna i 
karaktärsområdet finns friliggande bebyggelse runt 
sjöarna. Större småhusområden finns vid Bosnäs och 
Funningen. Vid de mindre sjöarna inom området 
omgivna av skog och mossar upplevs landskapets 
höjdvariationer och området är periodvis kuperat. 
Det är även i dessa miljöer många historiska 
lämningar återfinns.

Spår av skogsbetesmarker och vattenkraft 
Kulturhistoriska värden inom karaktärsområdet 
utgörs främst av betes- och jordbruksmark, 
äldre gårdsmiljöer med stenmurar samt fossil 
åkermark. Ek- och hassellundar är spår från 
tidigare skogsbetesmarker. I områdets södra del 
finns Storsjön som ingår i ett naturreservat. Sjön 
skapades år 1909 genom fördämning för att utvinna 
vattenkraft.

Figur 6.40  Vy söderut över Västersjön. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 6.41  Karta över karaktärsområdet Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås. Karaktärsområdet Sjörikt skogslandskap 
sydväst om Borås visas innanför röd linje.
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6.21 Viskans dalgång söder om Borås
Söder om Borås sträcker sig vattendraget Viskan vars dalgång utgör ett 
karaktärsområde, se Figur 6.43. Viskadalen sträcker sig långt utanför 
utredningsområdet då Viskan mynnar norr om Varberg. I karaktärsområdet, 
som ligger inom kommunen Borås Stad, finns skog, jordbrukslandskap, viss 
tätortsbebyggelse samt verksamheter som avloppsreningsverk. 

Dalgång med rekreationsvärden
Naturområden med långa siktlinjer och stråk för rekreation är utmärkande 
för karaktärsområdet. Kanotpaddling, fiske och ridning är några av 
de förekommande aktiviteterna inom området. Karaktärsområdets 
tydliga nordostliga till sydvästliga riktning förstärks av Varbergsvägen 
och Viskadalsbanan som sträcker sig längs med dalen. Varbergsvägen, 
Viskadalsbanan och ån Viskan utgör tillsammans en barriär i området. 

Isälvssediment  
Marken inom karaktärsområdet utgörs främst av isälvssediment med god 
vattenföring i dalgången med urberg och sandig morän på omkringliggande 
höjder. Isälvssedimentet avsattes i Viskans dalgång när vattnet som forsade i 
inlandsisens älvar närmade sig iskanten och vattnets hastighet avtog.

Hedmarker och lövträd
Dalgångens östra sida är ett flackt landskap. Inom området finns ett 
av kommunens få bevarade agrara hedlandskap vid Osdal och Bråt. 
Hedmarkerna brukas som militärt övningsfält. Som spår av den militära 
verksamheten finns ett flertal vägar med räta vinklar i hedmiljön. Den 
sandiga jorden skapar goda livsmiljöer för ljung och rödven. Tillsammans 

KÄNSLIGHET 

Området har stora natur- och rekreationsvärden som är känsliga för 
fysiskt intrång, bariiärverkan och tillkommande buller. De artrtrika 
sandmarkerna är beroende av solexponering och hävd eller viss markstör-
ning för att bibehålla sin kvalitet. 

Dalgången består i stora delar av isälvsmaterial med god vattenföring och 
hög känslighet för grundvattenföroreningar. 

Den kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön i Rydboholm vid Viskan är 
känslig för åtgärder som bryter visuella och funktionella samband eller 
leder till utradering av kulturmiljön.

De försvarshistoriska lämningarna i området är känsliga för åtgärder som 
leder till utradering.
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med den kontinuerliga störande aktiviteterna från övningsfältets bränder, 
röjning och markstörningar har förutsättningar skapats för en artrikedom 
av gaddsteklar av närmast unikt slag för Sverige. Hedängarna kantas av 
fuktängar, skog och buskar som tillsammans utgör en viktig biotop för 
fågellivet.

Viskans västra åsida har en brant slänt med blockterräng. Här växer granskog 
och på vissa partier även lövskog. Längs vattendraget växer främst lövträd 
av arter som gynnas av den fuktiga marken. I karaktärsområdets södra del 
smalnar dalgången av och bildar en trång sprickdal.

Textilindustrier och kulturmiljöer
Viskan har historiskt varit en viktig transportled och en viktig del i 
utvecklingen av de bruks- och industrimiljöer som växte fram i området 
under 1800- och 1900-talet. I sjöarna som Viskan passerar samt längs 
vattendragen har ett saneringsarbete utförts för att rena ån från förorenade 
sediment. Föroreningarna kommer dels från Borås och dels från den tidigare 
textilindustrin som under cirka 100 år släppte ut föroreningar i vattendraget. 

Rydboholms textilindustrimiljö, med fabriksbyggnader, bostäder och kyrka 
med mera, utgör en helhetsmiljö som är av riksintresse för kulturmiljövården 
och ingår i Borås kulturmiljöprogram.

I områdets centrala delar finns en skans och ytterligare försvarshistoriska 
lämningar från 1700-talet.

POTENTIAL 

Den regionala utvecklingen som de nya stambanorna medför kan öka 
attraktiviteten för boende och verksamhetsetableringar.

En ny bro över dalgången kan förstärka landskapets dramatiska former 
samt skapa ett nytt landmärke. Ett landmärke kan bidra till förbättrad 
orienterbarheten samt stärka den allmänna uppfattningen av Borås som 
knutpunkt för kollektivt resande.

Figur 6.42  Vy sydöst över väg 27 och Viskan. Mitt i bild syns Bråt och till höger bild syns Djupasjön som rinner ut i Viskan söderut, uppe till höger i bild. (Foto: Per Pixel, 2020) Figur 6.43  Karta över karaktärsområdet Viskans dalgång söder om Borås. Karaktärsområdet 
Viskans dalgång söder om Borås visas innanför röd linje.
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6.22  Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås
Karaktärsområdet är beläget öster om Borås och utgörs av ett 
mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap, se Figur 6.45.
Inom området finns bostadsbebyggelse, lantbruk samt småindustrier, 
ofta lokaliserade i dalgångar vid jordbruksmark. De skogsområden som 
gränsar till Borås används i rekreativa syften. Området är högt beläget 
och har en böljande karaktär. Karaktärsområdet ligger inom kommunen 
Borås Stad. Större vägar leder in till Borås och genom skogs- och 
jordbruksmarken sträcker sig ett mindre vägnät. Stora delar av området ingår 
i vattenskyddsområde för Borås huvudvattentäkt Öresjö.

Böljande mosaiklandskap
Det böljande landskapet karaktäriseras av mjuka former och topografiska 
former i en större skala än i omgivande karaktärsområden. Detta resulterar 
i områden med större, sammanhängande skogsområden samt större 
jordbruksareal. Sprickdalarna sträcker sig främst i nordost till sydvästlig 
riktning. Karaktärsområdets mosaiklandskap skapar en variationsrik 
upplevelse av landskapet. Öppna, höglänta områden med jordbruksmark 
varieras med tätbevuxna skogsområden. 

Öresjö och Frufällan
En större sjö, Öresjö, finns inom områdets norra del. Längs Öresjös östra 
strand finns bostadsområdet Frufällan. I Frufällan finns ett flertal stora 
sommarvillor, uppförda kring sekelskiftet 1900 av förmögna handlare och 
företagsledare från Borås. Runt sjön finns också flera badplatser. Öster om 
sjön går Älvsborgsbanan och väg 42, vilket skapar en kraftig barriär mellan 
sjön och omkringliggande områden. Även väg 40 skapar barriäreffekter 
genom landskapet i karaktärsområdets mellersta del. 

Gånghester
I den södra delen av karaktärområdet finns Gånghester, som är en 
mindre tätort. I Gånghester finns skola, närservice och ett mindre 
verksamhetsområde.

Barrskog och äldre ädellövskogar 
Karaktärsområdets östra del är högt beläget. Sandig morän dominerar 
i landskapet med inslag av urberg på höjderna och isälvssediment 
i dalgångarna. På höjderna finns skogsområden med stor andel 
produktionsskog. Skogarnas sammanhängande struktur skapar skyddade 
miljöer som är viktiga för störningskänsliga arter samt viltståk. 

I gränsen mellan skog och åker finns ofta blockiga skogsbranter. Lövskog 
med inslag av ädellövträd finns inom området. Dessa lövskogar, som 
främst utgörs av ek och bok, har höga naturvärden och är ofta belägna runt 
jordbruksmarker i kantzonen mellan åker och skog. Jordbruksmarkerna 
inom karaktärsområdet har ofta oregelbundna former med inslag av 
åkerholmar vilket skapar både ekologiska och upplevelsemässiga kvaliteter. 
Åkerholmarna utgör rester från de stora ädellövskogsområden som 

dominerade landskapet under brons- och järnåldern. Det finns flera exempel 
på byar med tydliga karaktärer från gamla odlingsbygder, exempelvis inom 
området öster om Gånghester.

Höjdryggar och medeltidskyrka 
I områdets lägre belägna delar finns mer finkornig morän. Denna mark 
är mer näringsrik och brukas som jordbruksmark. Större områden med 
mossetorv, där vegetationen får sitt vatten via nederbörd, omges av mindre 
områden av kärrtorv med tillflöde av vatten. Inom karaktärsområdets östra 
del finns några särskilt utmärkande lämningar från isen i form av cirka 100 
meter breda höjdryggar med relativt djupa jordlager av morän. Höjdryggarna 
har skapats under isen och ligger parallellt med dess rörelseriktning. 

Inom karaktärsområdet finns ett flertal fornlämningar, däribland en hällkista, 
gravfält och större områden med fossil åkermark. I Brämhult finns även en 
av Sveriges tolv bevarade medeltida träkyrkor. Brämhults by har sedan tidig 
medeltid och in på 1900-talet utgjort sockencentrum. Fornlämningsbeståndet 
runt kyrkan utgörs bland annat av flera järnframställningsplatser. Även ett 
antal lösfynd i form av stenyxor och flintskäror har påträffats.
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Figur 6.44  Vy norrut över Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås. Uppe till 
vänster i bild syns Öresjö. (Foto: Per Pixel, 2020)

KÄNSLIGHET 

Den tätortsnära rekreationen är känslig för fysiskt intrång, barriärverkan, 
buller och visuella inslag som en ny stambana kan medföra i markplan.

Den kulturhistoriska villabebyggelsen längs Öresjöns östra strand är 
känslig för åtgärder som kan leda till utradering.

Öresjö och dess strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkom-
mande buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelse-
möjligheterna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och 
fiske vid sjön.

Stora delar av området ingår i vattenskyddsområde för Borås huvud-
vattentäkt Öresjö. Vattentäkter är nödvändiga för dricksvattenförsörjning 
och är känsliga för påverkan som kan leda till att vattnet förorenas.

I anslutning till odlingslandskapet löper stråk av artrika lövskogsmiljöer 
samt ängs- och hagmarker och agrara lämningar i form av stenmurar och 
röjningsrösen som vittnar om ett ålderdomligt brukande. Området är 
känsligt för fysiskt intrång och brutna kulturhistoriska samband.

Tätortsnära rekreationsområden utgör målpunkter för såväl friluftsliv som 
för fritidskativiteter och är därmed känsliga för barriäreffekter och 
försämrad tillgänglighet. 

Området kring Brämhults medeltida kyrka präglas av ett äldre 
kulturlandskap och innehåller så väl fornlämningar som äldre agrar 
bebyggelse. Området är känsligt för åtgärder som bryter kulturhistoriska 
och visuella samband, samt åtgärder som leder till utradering.

POTENTIAL 

Den lokala och regionala utveckling som en station i Borås medför kan öka 
attraktiviteten för boende och verksamhetsetableringar.

Figur 6.45  Karta över karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås. 
Karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås visas innanför röd 
linje.
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6.23 Rutplatålandskap sydost om Borås
Karaktärsområdet är beläget sydost om Borås och utgörs främst av ett 
skogsbevuxet landskap med produktionsskog, se Figur 6.47. Inom området 
finns bostadsbebyggelse av landsbygdskaraktär, ofta lokaliserad i dalgångar 
vid sjöar och vattendrag. Det finns även platser som nyttjas i rekreationssyfte, 
till exempel naturreservat, ridvägar, terrängbana, badsjö, golfbana och 
idrottsanläggning, vilka lockar många besökare såväl lokalt som regionalt. 
Vägarna går främst längs de räta sprickdalarna. Mindre vägar av mer 
slingrigare karaktär leder upp på höjderna. Karaktärsområdet ligger inom 
kommunen Borås Stad.

Sprickdalar i rutnätsmönster 
Ett rutplatålandskap karaktäriseras av tydliga sprickdalar i berggrunden. 
Inom karaktärsområdet genomskärs berggrunden i östvästlig riktning som 
i kombination med det större spricksystemet skapar ett rutnätsmönster 
i landskapet. Detta mönster av spricksystem kan vara svårt att utläsa 
i marknivå men det skapar de förutsättningar som ligger till grund för 
människans nyttjande av landskapet i form av bebyggelsestruktur och vägar.  
Inom karaktärsområdet dominerar större vägsystem i sprickdalarna, vilket är 
är karaktäristiskt för området. 

Höjdvariationer och rena vattendrag 
Topografin är lägst i områdets västra del och stiger åt öst. Platåerna utgörs 
främst av urberg och sandig morän vilket medför en tunn och näringsfattig 
jordmån. Detta återspeglas i vegetationen som främst består av barrskog. Det 
finns inslag av näringsfattig mossetorv där vegetationen endast får sitt vatten 
via nederbörd. 

Vattendragen följer sprickdalarna. Den omgivande skogsmarken 
i kombination med inslag av kärrtorv där växterna får sitt vatten 
från grundvatten skapar god vattenkvalitet. Ett exempel på detta är 
Lindåsabäcken som rinner både i skogs- och odlingsmark och innehar ett 
livskraftigt bestånd av den fridlysta flodpärlmusslan som endast lever i 
strömmande, näringsfattiga vatten. Naturreservatet är även viktigt för 
rekreation.  

Äldre gårdsmiljöer och skötselgynnade arter 
I sprickdalarna med nordostlig till sydvästlig riktning finns inslag av 
isälvssediment som avsatts i smältvatten från inlandsisen. Jorden har ett 
innehåll av finmaterial och grundvatten som är tillgängligt för växterna. 
Detta har gett goda förutsättningar för odling och lantbruk. 

Lövskog och blandskog är ett vanligt inslag och innefattar en rik flora 
och ett rikt djurliv. Det finns flera exempel på gamla odlingslandskap. Ett 
är naturreservatet Älmås. Där återfinns skötselgynnade arter men på 
grund av igenväxning minskar dess areal. Här finns fossil åkermark samt 

stenmurar och husgrunder daterade till 1800-tal. Även äldre gårdsmiljöer i 
odlingslandskap samt fornlämningar återfinns i områdets östra del. Ett flertal 
kolningslämningar återfinns även här i ett kluster runt Stuvered, öster om 
Älmås. 

Kråkered och Målsryd
I Kråkered söder om Borås finns gles bostadsbebyggelse och en golfbana. I 
östra delen av karaktärsområdet finns orten Målsryd där det tidigare fanns 
textilverksamheter.

Rekreation och fritidsområden
I nordvästra delen av området finns en indrottsanläggning.  Vid Kråkered 
finns golfbana och rekreationsområde med exempelvis skidspår och 
elljusspår. Vid den södra delen av Stora Transåssjön finns en badplats.
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KÄNSLIGHET 

I Lindåsabäcken förekommer ett livskraftigt bestånd av den hotade och 
skyddade flodpärlmusslan och andra vattenlevande arter som är känslig 
för försämrad vattenkvalitet.

I anslutning till odlingslandskapet nära flera äldre bymiljöer finns artrika 
hagmarker och lövskogar som är känsliga för intrång.

I området finns rekreationsområden som är känsliga för barriärverkan, 
visuell påverkan och ökat buller som bidrar med tillkommande ljud som 
inte härstammar i naturen.

Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande 
buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjlighe-
terna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid 
sjön. 

POTENTIAL 

Den regionala utveckling som en ny station i Borås medför kan öka 
attraktiviteten för boende och verksamhetsetableringar i området.

Figur 6.46  Vy över söderut över Rutplatålandskap. Nedåt i bild syns väg 27 och Skrämbosjön.  
(Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 6.47  Karta över karaktärsområdet Rutplatålandskap sydost om Borås. Karaktärsområ-
det Rutplatålandskap sydost om Borås visas innanför röd linje.

376



73

A
N

A
LY

SE
R

 F
Ö

R
 S

TA
T

IO
N

SL
Ä

G
EN

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

7 Fördjupade analyser för Mölndal,  
Landvetter flygplats och Borås
På sträckan Göteborg-Borås studeras stationslägen i Mölndal, vid Landvetter 
flygplats och i Borås, se Figur 7.1, Figur 7.2 och Figur 7.3. För att bättre förstå 
förutsättningarna på dessa platser har Mölndal, Landvetter flygplats och 
Borås analyserats på en mer fördjupad nivå än de översiktligt beskrivna 
karaktärsområdena i kapitel 5. 

Syftet med de fördjupade platsanalyserna är att skapa ett kunskapsunderlag 
för att förstå konsekvenserna av olika möjliga stationslägen och vad som är 
viktigt att beakta i valen och bortvalen av de olika stationsalternativen och de 
anslutande korridorerna. 

En integrerad landskapskaraktärsanalys är till viss del även tillämplig i 
stadsmiljö, men förutom att stadens olika områden beskrivs och analyseras 
läggs ett extra fokus på att analysera stadens stråk och samband. Denna 
fördjupade platsanalys ger sammanfattningsvis ett underlag för att beskriva 
den aktuella platsens känslighet och potential för olika typer av stationer och 
den nya järnvägen.

För att skapa en överskådlighet och tydlighet i ILKAn som helhet har 
Mölndals, Landvetter flygplats och Borås känslighet och potential 
sammanfattats under respektive karaktärsområde i kapitel 5.

Beskrivningarna av bebyggelseområden, stråk och samband i de fördjupade 
platsanalyserna grundas likt landskapsanalysen på olika tematiska studier, 
som sammantaget ger en bred bild av den aktuella miljön och förklarar varför 
saker ser ut som de gör. 

Figur 7.1  Flygfoto över Mölndal. (Foto: Per Pixel, 2020)

Genom stöd i kartor och text är de fördjupade platsanalyserna i detta kapitel 
uppbyggda enligt följande struktur: 

• Beskrivning av stadens eller platsens historik och nuläge

• Översiktlig beskrivning av topografi och ekologiska strukturer

• Översiktlig beskrivning av stråk, samband och de största målpunkterna

• Beskrivning av stadens/platsens bebyggelsestruktur och indelning i olika 
bebyggelseområden med en beskrivning av deras olika karaktärsdrag

• En beskrivning av platsens utvecklingstrender

• Befolkningsstrukturen redovisat i olika kartmaterial

Figur 7.2  Flygfoto över Landvetter flygplats. (Foto: E-matic, 2015) Figur 7.3  Flygfoto över Borås. (Foto: Per Pixel, 2015)
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7.1 Fördjupad analys Mölndals stad

7.1.1 Historik och nuläge
Mölndal har en strategisk plats i mötet mellan Mölndalsåns dalgång, 
Rådasjöns dalgång och Fässbergsdalen, se Figur 7.4. De första bosättningarna 
i trakten låg troligtvis kring sjösystemet som går från Landvettersjön via 
Rådasjön och Stensjön ner till Mölndalsån och vidare ut mot Göta Älv. På 
stenåldern låg havsnivån cirka 20 meter högre än idag och hela dalgångens 
botten var en farbar havsvik, vilket fornlämningar utmed bergssidorna 
vittnar om. I och med landhöjningen har havsvikarna dragit sig undan och 
efterlämnat ett bördigt landskap i dalgångarna. Jordbruket var därför tidigt 
livskraftigt i området. Dalgångarna var fortsatt viktiga kommunikationsleder, 
både på vatten och längs vägar.

Mölndalsåns fors, Mölndalsfallen, har också haft stor betydelse för Mölndals 
framväxt. Att nyttja kraften i forsen möjliggjorde att komplementnäringar till 
jordbruket kunde växa fram. Mölndal, möllornas dal, var från början namnet 
på bebyggelsen kring Mölndalsfallen där det redan på 1300-talet fanns en 
liten by. De vattenkvarnar som fanns här vid den tiden användes till att mala 
traktens mjöl. 

Närheten till den växande staden Göteborg blev en stor drivkraft för 
Mölndals olika näringar. När det nuvarande Göteborg började anläggas 
i början av 1600-talet skapade kvarnarna möjligheter för den senare 
framväxande textilindustrin genom till exempel beredning av filtar och 
stampning av kläde. Under 1700-talet ökade bok- och tidningsproduktionen 
vilket gjorde papperstillverkning till en av huvudverksamheterna vid 
Mölndalsfallen. Under 1800-talet etablerades oljeslagerier för utvinning av 
linolja, som under andra världskriget övergick till att tillverka produkter för 
färgindustrin. Inom textilindustrin etablerades också ett stort antal fabriker, 
främst spinnerier. Under 1900-talet växte denna industri med bland annat 
strumpfabrik, trikåfabrik och färgerier. Tack vare de stora, sammanhängande 
åkermarkerna i Fässbergsdalen och en växande efterfrågan på 
trädgårdsprodukter uppfördes växthus för blomsterodling här på 1860-talet. 
På 1940-talet var Mölndal en av de orter som hade flest handelsträdgårdar i 
landet.

Västkustbanan nådde Mölndal 1888 och Boråsbanan 1894. År 1907 
drogs spårvägen från Göteborg till Mölndal. I början av 1900-talet var 
Mölndal fortfarande främst ett litet stationssamhälle, trots den tidiga 
industrialiseringen. Kyrkan flyttades vid denna tid från sitt gamla läge 
närmare Fässbergsdalen till en kulle ovanför stationen, mittemot Kvarnbyn. 
Detta kan ses som en bekräftelse på övergången från jordbrukssamhälle till 
industrisamhälle.

Kvarnhjulen i Mölndalsfallen snurrade fram till 1940-talet då det maldes mjöl 
för sista gången i Mölndals Kvarnby. Under senare delen av 1900-talet lades 
många av textilfabrikerna ner, till följd av tekokrisen (strukturomvandling 
i de svenska textil- och konfektionsbranscherna med början på 1950-talet). 
Den sista textilindustrin i Mölndal avvecklades i början av 1980-talet. I 
samband med detta gjorde Mölndal en övergång från tung industri till 
kunskapsindustri. Denna övergång gick förhållandevis smidigt mycket 
tack vare möjlighet till goda kommunikationer och närhet till Göteborg 
och universitetet. Politiska beslut, möjlighet till bra bostäder för den nya 
arbetskraften, närhet till de kustnära delarna av Göteborg samt de egna 
traditionerna som trädgårdsstad hjälpte troligtvis också till. 

Mölndals Kvarnby blev municipalsamhälle 1911, vilket flera av de växande 
villasamhällena också strävade efter för att skiljas från jordbruksområdena. 
År 1922 blev Fässbergs socken Mölndals stad. Det innebar ett försök att hålla 
samman en alltmer differentierad bebyggelse inom en administrativ ram. 
Under 1900-talets första decennier byggdes Toltorpsdalen, Krokslätt och 
Solängen ut utan plan, vilket la grunden till Mölndals svårlästa stadsmönster. 
Mölndal har inte vuxit med årsringar runt en fast kärna, utan snarare genom 
att flera mindre samhällen vuxit samman i tydliga byggperioder. 

1950-talet präglades av stark utveckling och framtidstro, då mycket av 
bebyggelsen i centrala Mölndal tillkom. Mölndals bro var den enda 
förbindelsen över ån och järnvägen, med ständiga trafikstockningar som 
följd. Miljonprogrammet, då en miljon bostäder skulle byggas i Sverige 
under en tioårsperiod under 1960- och 70-talet, representeras i Mölndal av 
bebyggelse i mänsklig skala i form av flerfamiljshus och småhusområden. 
Befolkningsutvecklingen medförde byggande av offentliga lokaler för skola, 
vård, idrott och offentlig förvaltning. Idag har Mölndal vuxit långt utöver de 
gamla bebyggelsekärnorna. Trots det är Mölndal fortfarande trädgårdsstad 
och industrisamhälle på samma gång, med flera urskiljbara kärnor.

Göteborgsregionen har varit Skandinaviens nav för global handel sedan 
1700-talet, och är idag en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner. 
Mölndals strategiska läge med närheten till Skandinaviens största hamn, 
internationell flygplats och effektiva transportleder bidrar till Mölndals 
framgång. 

Idag är Mölndal en expansiv kommun med ett rikt och diversifierat näringsliv. 
Kommunen är den tredje största i Västra Götalands län med sina drygt 
68 000 invånare. Runt 500 branscher finns representerade i drygt 6600 
aktiva företag, varav de största är verksamma inom Life Science/Life Tech, 
informations-, kommunikations-, teknik- och handelsföretag. Det finns allt 
från multinationella storföretag till småföretag. Av Mölndals stads dryga 
7000 arbetstillfällen (2017) står Mölndals stad för störst andel med cirka 
4700 anställda (nov 2018). Största privata arbetsgivare är AstraZeneca AB 
med cirka 2100 anställda (nov 2018). Det finns goda pendlingsmöjligheter 
till och från Mölndal, vilket också syns i pendlingsstatistiken: Runt 11 400 
personer både bor och arbetar i kommunen, medan cirka 29 800 personer 
pendlar in till och cirka 23 500 personer pendlar ut från kommunen.

Mölndals innerstad har genomgått stora förändringar under de senaste åren, 
se Figur 7.5. Anläggandet av Mölndals torg och uppförandet av Mölndal 
Galleria har bidragit till att stadens centrum ses som mycket mer attraktivt än 
tidigare. Från att ha varit målpunkt för matinköp är det vanligaste skälet till 
att besöka Mölndals innerstad idag istället shopping, se Figur 7.6. Idag söker 
man sig i större utsträckning hit för sociala aktiviteter, som att fika och träffa 
folk. Andra exempel på stora satsningar som sker i Mölndal är omdaningen 
av området Forsåker med 3000 nya bostäder och 4000 nya arbetsplatser, 
utvecklingen av ett Life Science-centrum i anslutning till AstraZenecas 
forskningsanläggning med cirka 7000 arbetsplatser i Åbro industriområde, 
satsningar på Åby Arena, 1100 nya bostäder och verksamheter i Pedagogen 
Park samt ett nytt verksamhetsområde på 175 000 kvadratmeter vid 
Lunnagården i västra Mölndal.

Mölndals stadsdelar presenteras i Figur 7.7.

Figur 7.4  Bebyggelse och infrastruktur i Mölndalsåns dalgång. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 7.5  Vy från Åbybergsparken mot nordost. Lägre flerbostadshus i förgrunden, 
Fässbergs kyrka centralt i bilden samt den första högre bebyggelsen i Mölndals centrum till 
höger; ett flerbostadshus med handel i bottenplan som uppfördes 2009.

Figur 7.6  Stadsliv i Mölndals nya centrum. (Foto: Mölndals stad, 2020)
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Figur 7.7  Översiktskarta över Mölndals stad.
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7.1.2 Topografi och ekologiska strukturer
Mölndals landskap är typiskt för området kring Göta Älvs mynning. 
Sydsvenska höglandets berg sluttar ner i havet och bryts upp av ett nästan 
rätvinkligt system av branta dalar, så kallat sprickdalslandskap. Mölndalsåns 
dalgång finns i nordsydlig riktning och från väster ansluter Fässbergs dalgång. 
Mölndalsåns dalgång utgörs av en flack dalgång med branta bergssidor åt 
öster och något flackare bergssidor åt väster, se Figur 7.8. Dessa bergsryggar 
ger kraftiga nivåskillnader i landskapet.

I de större dalgångarna har tidigare brukad odlingsmark fått lämna plats 
åt orterna Mölndal, Kållered och Lindome allteftersom de vuxit fram. 
Genom dalgångarna flyter de stora vattendragen Mölndalsån, Lindomeån, 
Kålleredsbäcken och Stora ån. Mölndal har en rik natur med många 
värdefulla inslag såsom lövskogar, stora tallhedskogar, strömmande vatten 
och sjöar samt odlingsmarker och naturbetesmarker. Stora delar av naturen 
kan räknas som tätortsnära natur med god tillgänglighet. Bland annat finns 
sex naturreservat, 18 kilometer elljusspår och cirka 20 kilometer skyltade 
ridspår i kommunen. Mölndal är också ett område som är rikt på sjöar där 
man både kan bada och fiska. De största sjöarna är Sisjön, Rådasjön och 
Stensjön. 

För att bevara och utveckla naturen har Mölndals stad beslutat om 
en Naturvårdsplan, se Figur 7.10. Här bedöms naturområden i tre 
naturvärdesklasser. Högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) har bland 
annat området vid Stensjö-Gunnebo-Rådasjön samt Hårssjön-Rambo 
mosse. Område med Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) har bland 
annat ädellövskogen vid Lackarebäck och området vid Rännareflåg, liksom 
Tulebosjön samt ekskog vid Hultet. Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 
3) bedöms bland annat finnas längs Mölndalsån-Kålleredsbäcken, i 
ädellövskogen vid Kristinedal samt lövskogen vid Rävekärr-Alebäcken.

Även en Grönplan har tagits fram med syfte att fungera som ett 
kunskapsunderlag vid planering i kommunen, se Figur 7.9. Här fastslås att 
stadens övergripande grön- och blåstruktur ska vara sammanhängande. Det 
ska finnas gröna kilar och korridorer för spridning av växt- och djurliv men 
också för sammanhängande promenadstråk i grön miljö.

Inom utredningsområdet pekas tre stadsdelsparker ut: Stensjöparken 
i Lackarebäck samt Hulelyckans park och Rävekärrsparken i Rävekärr. 
Frilufts- och närströvområden inom utredningsområdet är Lackarebäcks 
närströvområde, Svejserdalen-Ekekullens närströvområde, Störtfjället, 
Gunnebo-Herkules friluftsområden samt Finnsjöns friluftsområde. Genom 
kommunen passerar Bohusledens vandringsled.

Inom tätorterna i Mölndal finns också flertalet parker som fungerar som 
medborgarnas gröna rum för lek, rekreation och motion. Inom 
utredningsområdet utpekas bland annat Stensjöparken, Hålstensparken, 
Hulelyckans park och Rävekärrsparken. Att använda skogen som klassrum är 
något man tagit fasta på i Mölndal. Idag finns 15 skolskogar i kommunen och 
därmed har de flesta låg- och mellanstadieskolor tillgång till en skolskog. 
Inom utredningsområdet finns Lackarebäcksskolan, Glasbergsskolan och 
Rävekärrskolan med sina närliggande skolskogar.
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Figur 7.8  Kartbild över Mölndals topografi.

Figur 7.9  Utsnitt ur Mölndals grönplan (Grönplan Mölndals stad, beslutad av KF 2018-12-12). Figur 7.10  Utsnitt ur Mölndals Naturvårdsplan. De tre olika naturvärdesklasserna redovisas 
som fält i mörkrött, rött och orange (Översiktsplan för Mölndal, samrådshandling april 2018).
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7.1.3 Stråk, samband och målpunkter
Mölndal är en knutpunkt där Mölndalsåns dalgång ansluter till Fässbergs 
dalgång västerifrån samt Rådasjöns dalgång österifrån. Historiskt har 
även kopplingen till Toltorpsdalen på andra sidan Safjället varit viktig, 
men den visuella kopplingen är idag bruten på grund av skymmande 
bebyggelse i Mölndals centrum. I dalgången rinner Mölndalsån som förr 
var pråmtransportled in till Göteborg. Längs med ån gick då en landsväg. 
Hallandsbanan (Västkustbanan) nådde Mölndal 1888 och Boråsbanan (Kust 
till kustbanan) 1894. Spårvägen drogs till Mölndal 1907. 

Dalgångarnas funktion som viktiga kommunikationsleder gäller än idag i och 
med att det är här infrastrukturen byggs ut. Idag löper ett stort trafikstråk 
längs med Mölndalsåns dalgång, se Figur 7.14. Väster om Mölndalsån går en 
bred lokalgata med spårväg i mitten. Lokalgatan sträcker sig från Korsvägen 
i Göteborg ner till kommungränsen där den byter namn från Mölndalsvägen 
till Göteborgsvägen. Från kommungränsen i norr fortsätter sedan vägen 
ner till Broplatsen/Mölndalsbro. Öster om ån återfinns Västkustbanan och 
väg E6/E20. Motorvägen har byggts ut etappvis. Sträckningen Mölndal-
Kållered invigdes redan 1963, medan sträckningen Mölndal-Göteborg stod 
klar 1980. Inom utredningsområdet finns tre trafikplatser längs E6/E20: 
Lackarebäcksmotet, Åbromotet och Torrekullamotet. Från Åbromotet går 
Söderleden genom Fässbergsdalen och sammanbinder Mölndal med Västra 
Frölunda, se Figur 7.11.

De stora vägarna och järnvägarna orsakar påtagliga barriäreffekter i Mölndal. 
Även topografin runt Mölndal skapar barriärer och inklämningseffekter. 
Möjligheterna att röra sig mellan dalgångens östra och västra sida är 
förhållandevis få. Mölndals bro är därför en viktig komponent över 
trafikleder, järnväg och vattendrag för motorfordon, men också för 
fotgängare och cyklister. Även Kust till kustbanan som sträcker sig genom 
Mölndals nordöstra delar utgör en barriär, främst för sociala samband, se 
Figur 7.13. De största målpunkterna i Mölndal är handeln i Mölndals centrum, 
knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndalsbro och större arbetsplatser 
såsom AstraZeneca, Essity och Stadshuset. Även sjukhuset är målpunkt 
för både vårdgivare och vårdtagare. Åbytravet, Åbymässan och Mölndals 
Kvarnby är exempel på större besöksmål. Kikås återvinningscentral 
är en målpunkt i utkanten av staden. Målpunkter och huvudstråk för 
kommunikation i Mölndal visas i Figur 7.12.

Figur 7.11  Åbromotet, vy mot söder. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 7.12  Målpunkter i Mölndal.

Figur 7.13  Kust till kustbanan i höjd med Gunnbo slott, vy mot väst. (Foto: Per Pixel, 2015) Figur 7.14  E6/E20 i höjd med Lackarebäcks industriområde, vy mot söder.
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7.1.4 Bebyggelsestruktur och bebyggelseområden
Mölndalsfallen har sedan medeltiden nyttjats för kvarndrift i större skala. 
Detta har haft stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i 
Göteborgsregionen. Bebyggelsen som successivt vuxit fram i Mölndalsåns 
dalgång har därför präglats av olika epokers industrikultur, från 
1600-talets pappersbruksmiljö till 1700- och 1800-talens textilindustri och 
arbetarbostäder. Mölndal var samtidigt länge ett jordbrukssamhälle och 
stora delar av marken i dalgången var fortfarande odlad långt in på 1900-talet. 
Endast en liten andel stadsmässig bebyggelse uppfördes under det tidiga 
1900-talet. Därför finns knappt någon rutnätsstad från denna tidsperiod i 
Mölndal, och ingen så kallad stenstad.

Mölndal har inte vuxit med årsringar runt en fast kärna, utan snarare 
genom att flera mindre samhällen vuxit samman. För att råda bot på den 
splittrade plansituationen fick stadsingenjören Albert Lilienberg i början av 
1920-talet i uppdrag av den nya stadens styrelse att göra en generalplan för 
Mölndal, samt en stadsplan för ett väl tilltaget område, se Figur 7.17. Endast 
fragment av planen har genomförts. Istället speglas stadens utveckling i 
tydliga byggperioder. Merparten av bostadsbebyggelsen har tillkommit sedan 
1950-talet.

Idag fortsätter förtätningen av bebyggelsen i dalgången med både bostäder 
och verksamheter. Mycket av den historiska industribebyggelsen finns 
ännu bevarad, såsom Krokslätts fabriker, bebyggelsen kring forsen i 
Mölndals Kvarnby samt Forsåkersområdet, även om de inte används för 
industriverksamhet längre, se Figur 7.16. De flesta arbetstillfällena återfinns 
idag i dalgången. De branta höjdpartierna har längre tillbaka hållits fria från 
bebyggelse, men på senare tid har större bostadsområden vuxit fram i dessa 
lägen vilket förstärker dalgångens karaktär ytterligare.

För att tydligare försöka beskriva stadens olika delar har staden delats in i 
olika bebyggelseområden, se Figur 7.15. Bebyggelseområden är områden med 
en tydlig särprägel, som till exempel bebyggelsestruktur, typologi och skala, 
men även inslag av grönska, historiska spår eller det sociala livet i området. 
De delar av Mölndals stad som är ligger inom utredningsområdet har delats 
in i fyra bebyggelseområden.

1. Centrum 

Centrum omfattar stadens mest centrala delar med innerstadsfunktioner.

2. Verksamheter och tidigare industri

Bebyggelseområdet löper främst utmed stadens rörelsestråk längs 
Mölndalsåns dalgång samt Kvarnbyn runt åns fall.

3. Centrumnära blandad bebyggelse 

Bebyggelseområdet innefattar den äldsta bostadsbebyggelsen som finns kvar 
i Mölndal.

4. Blandad bebyggelse i ytterområdena

Bebyggelseområdet utgörs av blandad bostadsbebyggelse från 1940-talet fram 
till idag och innefattar både större och mindre områden med flerfamiljshus 
och villaområden.
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Figur 7.15  Bebyggelseområden i Mölndal, inom utredningsområdet.

Figur 7.16  Exempel på blandad bebyggelse i Mölndal. I förgrunden och till höger syns äldre 
industribebyggelse vid Mölndalsfallen. På andra sidan fallen syns flerbostadshusen längs 
med Kvarnbygatan uppförda 2017, och bakom dem nybyggda Kvarnbytornet. 

Figur 7.17  Utdrag ur Albert Lilienbergs stadsplan. Nere i högra hörnet syns Fässbergs kyrka 
på sin nuvarande plats. Stora delar av planen har inte förverkligats. (”Förslag till ändring i och 
tillägg till stadsplan och stadsplanebestämmelser för del av Mölndals stad” upprättad år 1928, 
Mölndals stad, 2020)
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Centrum
Mölndals centrum har genomgått stora förändringar genom åren. 
Ursprungligen var området Mölndalsbro ett kommunikationscentrum där 
Mölndalsån mötte de två viktigaste vägarna i socknen, Göteborgsvägen 
och Kungsbackavägen. Eftersom vägarna gick på åns västra sida var 
man tvungen att ta sig över ån för att komma till Mölndals Kvarnby, 
därav namnet Mölndalsbro som påträffas första gången 1694. Det var 
inte förrän under senare hälften av 1800-talet som den första egentliga 
bebyggelsen av Mölndalsbro uppfördes. Vid denna tid växte gårdar fram 
längs Göteborgsvägen, till exempel vid nuvarande Bergmansgatan och 
Tempelgatan. Närområdet var i huvudsak åkermark tillhörande de olika 
hemmanen i byn. 

Vid 1900-talets början växte Mölndals tätort åt alla håll. I Kvarnbyn var 
det helt utbyggt redan på 1800-talet, men i Mölndalsbro fanns utrymme 
till förtätning. Diverse byggnader för bostäder med handel i bottenplan 
uppfördes under 1900-talets första hälft. På 1970-talet hade ett modernare 
centrum vuxit fram med byggnadskomplex innehållande bland annat 
bokhandel, banker, Tempo och Domus. Även bostäder planerades och 
byggdes i området. Tillsammans med bostadshus med verksamheter i 
bottenplan som uppfördes längs Tempelgatan 1949 eftersträvades en levande 
stadsdel även när affärerna var stängda. Den 19 augusti 1975 invigdes bron 
över järnvägen, motorvägen och Kungsbackavägen. 1984 var kvarteret 
Havskatten bredvid Mölndals torg inflyttningsklart för boende och handel 
i bottenplan. Bebyggelsen i kvarteret anpassades till en byggnad som 
uppfördes 1954, som inrymmer handel i bottenplan. 

Idag är Mölndals centrum en plats för shopping och social samvaro. Detta 
mycket tack vare den senaste stora satsningen med Mölndals Galleria som 
invigdes i september 2018. Den nyare, centrala bebyggelsen är på flera håll 
hög och utgörs av flerbostadshus med handel och verksamheter i bottenplan, 
se Figur 7.18. Den nya bebyggelsen möter den äldre bebyggelsen i norra 
delen av bebyggelseområdet. Här står flerbostadshusen i tre till fyra våningar 
kvar sedan 1949, med verksamheter i bottenplan. Här skapar sex kvarter en 
rutnätsstruktur, som dock snart bryts upp i och med de öppna ytorna vid 
Mölndals stadspark och stadshus med torget framför. 

Precis söder om Mölndalsbro återfinns Essitys huvudkontors karaktäristiska, 
runda byggnad, se Figur 7.19. I bebyggelseområdets södra del finns Scandic 
hotell som invigdes år 2000. Hotellbyggnaden bidrar med en nedtrappning av 
den högre bebyggelsen och utgör gränsen mot nästa bebyggelseområde

Bebyggelseområdets utbredning redovisas i Figur 7.21.

Figur 7.18  Den höga bebyggelsen i Mölndals centrum i form av flerbostadshus med 
verksamheter i bottenplan. Till höger närmast i bild finns flerbostadshus i tre våningar med 
vindsvåning uppförda 1952. Till vänster syns också flerbostadshusen i 3-4 våningar med 
verksamheter i bottenplan som uppfördes 1949.

Figur 7.19  Vy längs Broplatsen. Essity till vänster och den högre centrumbebyggelsen till 
höger. (Foto: Mölndals stad, 2020)

Figur 7.20  Vy över Mölndals centrum från Östra Mölndal. (Foto: Mölndals stad, 2020)
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Verksamheter och tidigare industri
Den första industribebyggelsen uppkom kring Mölndalsfallen och spreds 
längs Mölndalsån in mot Göteborg. Närheten till vattnet som energikälla 
och transportled var viktig, samtidigt som vatten också behövdes i olika 
industriprocesser. När järnvägen gjorde entré under slutet av 1800-talet 
förändrade den transportmöjligheterna, både för människor och gods. 
Detsamma gäller för de stora trafiklederna väg E6/E20 och Söderleden. Idag 
löper industri- och verksamhetsstråket i Mölndal längs stadens rörelsestråk 
i Mölndalsåns dalgång, runt Mölndalsfallen och längs Söderleden i 
Fässbergsdalen.

I norra delen av analysområdet, väster om infrastrukturstråket, återfinns 
Krokslätts fabriker med kontorsbebyggelse. På östra sidan finns Lackarebäcks 
industriområde som började byggas ut under 1940-talet, samt Lackarebäcks 
vattenverk som uppfördes på 1960-talet, se Figur 7.23. I höjd med Bosgården 
smalnar industri- och verksamhetsstråket av, begränsad av Mölndalsån på 
västra sidan och väg E6/E20 på östra sidan. Öster om centrum, norr om 
Mölndalsbro, återfinns centrumnära verksamheter såsom Räddningstjänsten 
och Polisen, samt Kvarnbyskolan som är en tydlig representant för 
1920-talsklassicismen, medan den intilliggande brandstationen uppfördes på 
1950-talet. 

Verksamhetsområdet sträcker sig sedan upp längs Mölndalsfallen, genom 
Kvarnbyn och upp till Grevedämmet som är en sågverks- och spinnerimiljö 
med bevarad vattenkraftanläggning från slutet av 1800-talet. Hela Mölndals 
Kvarnby och Grevedämmet är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Kvarnhjulet 1, som byggdes 1858 och är den enda bevarade mjölkvarnen i 
området, är byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Precis väster om Kvarnbyn ligger Forsåker som i över 300 år varit en plats för 
papperstillverkning. Området planeras att bli en ny stadsdel med bostäder, 
skolor, handel och kontor. Söder om Söderleden och väster om väg E6/E20 
finns Åbro industriområde, ett renodlat industri- och verksamhetsområde 
med bland annat AstraZenecas forskningsanläggning och andra typer av 
industrier och verksamheter, se Figur 7.24. Öster om väg E6/E20, i höjd med 
Rävekärr, finns ett mindre industriområde. Den nyare bebyggelsen är i dessa 
områden ofta storskalig och fasaderna är ofta enformiga, till skillnad mot den 
äldre bebyggelsen.

Den äldre kvarvarande, bevarandevärda industribebyggelsen återfinns i 
Krokslätts industriområde, i Kvarnbyn upp till Grevedämmet och i Forsåker. 
Framväxten av dessa områden har skett stegvis utifrån tidens behov, 
vilket gjort att många karaktäristiska byggnader uppförts. Byggnaderna 
är ofta uppförda i tegel och möda har lagts ner på fasaderna med diverse 
utsmyckningar, se Figur 7.22 . 

Karaktärsområdets utbredning redovisas i Figur 7.25. 

Figur 7.22  Krokslätts fabrikers gamla tegelbyggnader med utsmyckad fasad.

Figur 7.23  Lackarebäcks industriområde. Vy mot öster. Uppe till höger i bild syns 
Lackarebäcks vattenverk. (Foto: Per Pixel, 2015)

Figur 7.24  Åbro industriområde med AstraZenecas byggnader närmast i bild.  
(Foto: Per Pixel, 2015)
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Centrumnära blandad bebyggelse
En av Sveriges mest särpräglade och förtätade industrimiljöer är den 
vid Mölndalsfallen. De arbetarbostäder som uppfördes för arbetare och 
tjänstemän i anslutning till verksamheterna är speciella för området. Dessa 
byggnader är främst från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. 
Området som kallas Roten M är en unik miljö där trähusen klättrar uppför 
bergssidan. Här hade husen länge inte husnummer utan rotenummer. 
Enbostadshusen i 1-2 våningar varierar i storlek men har enhetligt ljusa 
träfasader och rött tegeltak, se Figur 7.26. Tomterna är små och lummiga. 
De smala gatorna slingrar sig fram. Området andas fortfarande historia tack 
vare kvarvarande luftledningar, husens täta placering och varierande grader 
av utbyggnader och upprustning, se Figur 7.27. Industri- och bostadsmiljön 
utgör riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §). 

Nedströms fallen uppfördes en disponentvilla på 1870-talet vid namn Villa 
Papyrus. Runt villan anlades en stor park. Villan och parkområdet finns kvar 
idag, känd under namnet Villa Korndal.

Längs Trädgårdsgatan växte bostadsbebyggelse fram under 1800-talet och 
benämndes Roten G. På 1930-talet omfattade området 74 fastigheter. Under 
senare delen av 1900-talet har området förändrats, bland annat genom 
uppförandet av ett antal flerfamiljshus och genom att södra delen av gatan 
bytte namn till Störtfjällsgatan 1987. Den äldre bebyggelsen längs gatan består 
av lite större fristående enfamiljshus i två våningar, ofta med brutna tak och 
ljusa träfasader men också andra material förekommer. Husen är placerade 
på trädgårdstomter en bit in från gatan och bebyggelsen följer terrängen 
som här är sluttande mot väster. Flerfamiljshusen i 3-6 våningar har röda 
tegelfasader och sadeltak. Även dessa följer terrängen då de står placerade 
med ryggen mot en bergssida. Husen står tätt och lämnar inte mycket yta 
över för grönska, utomhusvistelse och lek. 

Enbostadshusen längs Celsiusgatan, Bosgårdsgatan och Landstingsgatan 
uppfördes under åren 1919-1927. Husen i 1,5-2 våningar är placerade med 
långsidan en bit från vägen med en förträdgård, efter trädgårdsstadens 
ideal. Bebyggelsen på Landstingsgatan finns inte kvar idag utan har ersatts 
av Mölndals sjukhus byggnader. Biskopsgatan bebyggdes 1927-1948 och 
Länsmansgatan 1935-1950. Lasarettsbyggnaden i Bosgården stod klar 
1924. Därtill byggdes epidemisjukhus och ett barnbördshus. Idag utgörs 
sjukhusområdet av en blandning av byggnader från olika tidsepoker och med 
olika uttryck. Även våningstalet skiljer sig åt mellan byggnadskropparna. De 
lägre delarna är 1-3 våningar medan de högre delarna är 7-9 våningar. 

HSB lät uppföra bostadsrättsföreningar i området mellan åren 1944-1960. 
Övriga bostadshus byggdes av privata byggmästare mellan åren 1949-1961. 
Denna bebyggelse är enhetlig i 3-4 våningar med källare och sadeltak. Oftast 
har husen tegelfasad men även puts i pastellfärger förekommer. I Bosgården 
är marken relativt flack, men på sina håll finns lamellhuslängor i etage för att 
följa markens lutning.  

I området Broslätt skedde de första inflyttningarna i början av 1900-talet. 
Främst byggdes villor vid Broslättsgatan och Barnhemsgatan. Idag råder 
stor variation i ålder, utformning och fasadmaterial på enbostadshusen i 
området. Här är terrängen sluttande upp mot Åbybergsparken och husen 
är ibland belägna i suterräng. Under 1930- och 1940-talen tillkom hyreshus 
söderut vid Åbybergsgatan, Prytzgatan och Baazgatan. Husen i 2-2,5 våningar 
med källare och sadeltak har en något indragen placering från gatan där 

en liten förgård med parkering inryms vid varje entré. Fasaderna är i trä i 
ljusa kulörer. Mellan husen skapas gröna, gemensamma gårdar. År 1963 stod 
ytterligare tre hyreshus klara vid Prytzgatan och Åbybergsgatan. Dessa hus 
i två våningar har källare i halvplan och därmed nedsänkta entréer. Husen 
har ljus putsad fasad och pulpettak och är placerade med kortsida mot 
gatan. Avståndet mellan huskropparna är långt och skapar en grön gård för 
de boende i husen. Här har bilarna sin plats längs gatorna på kortsidorna 
av husen. Bebyggelsen i den norra delen av Broslätt har fått ge vika för 
centrumbebyggelse. Endast ett fåtal villor kvarstår längs de gamla delarna av 
Broslättsgatan och Barnhemsgatan.  

Bebyggelseområdets utbredning redovisas i Figur 7.28. 

Figur 7.26  Vy från Kvarnbygatan upp mot den äldre trähusbebyggelsen på Roten K, L och M.

Figur 7.27  Vy från Roten K mot nordväst, längs med Åldermansgatan.
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Blandad bebyggelse i ytterområdena
I stadens yttre delar fanns tidigare flertalet hemman med en eller några 
gårdar, som i Enerbacken, Lackarebäck, Stensjöberg, Kristinedal, Rävekärr 
och Sandbäck. Också Gunnebo var en gammal gård där Gunnebo slott 
uppfördes under senare halvan av 1700-talet. Stora områden tjänade också 
som utmarker till Mölndals Kvarnby. Utmarkerna låg till exempel i dagens 
Ormås, Ryet och Kikås och nyttjades som odlings- och betesmarker. Ibland 
blev utmarkerna även boplats för jordlösa och fattiga, som Stensjöbacke är ett 
exempel på. 

Redan på 1800-talet fick oljeslagararbetarna uppföra egnahem på bergåsens 
västra sluttning i Enerbacken. I övrigt byggdes det endast sparsamt i 
Mölndals ytterområden vid denna tid. Den bevaradeTornvillan väster om 
Kristinedal, som uppfördes som bostad åt tegelbrukschefen år 1898, är dock 
ett byggnadsexempel, liksom ett tiotal hus i Ormås. Lite senare byggdes 
ytterligare några hus i Stensjöbacke. 

I början av 1900-talet ökade bebyggelsetakten något. I Ormås gick det 
långsamt, med 14 hus fram till mitten på 1900-talet. Men i och med 
egnahemsrörelsen gick det desto snabbare på 1920- och 1930-talen i 
till exempel Sjövalla, Ryet och Kikås. Enbostadshusen uppfördes enligt 
trädgårdsstadens ideal med husens långsida och små förträdgårdar mot 
gatan. Tomterna är små och husen står tätt. Många av gatorna går längs med 
sluttningarna, såsom Rygatan, Hulelycksgatan och Södra Forsåkersgatan. 
Längs med gatorna följer småhusbebyggelsen terrängen. 

En ny våg av egnahemsbyggen pågick sedan på Enerbacken mellan åren 
1946-1950 med en relativt enhetlig trähusbebyggelse, och i Kikås mellan 
åren 1945-1949 då Solvändan, Berghällsgatan och Rygatan bebyggdes med 
egnahem. Också i Brännås, Hulelyckan, Rävekärr och Lackarebäck växte 
villabebyggelse fram under denna tid. Brännås och Rävekärr är flacka 
områden längst nere i dalen, medan Hulelyckan och Lackarebäck är belägna 
högre upp och har en sluttande terräng. 

Mölndals stad köpte Gunnebo slott 1949, varefter slottet och tilhörande 
trädgårdar och parker renoverades fram till 1952. Själva slottet är den enda 
byggnaden som står kvar sedan 1700-talet, men ett tjugotal byggnader 
har tillkommit genom rekonstruktion eller nybyggnation. Slottet och dess 
omgivande kulturlandskap skyddas som byggnadsminne sedan 1963 och blev 
kulturreservat 2003.

År 1951 stod Lackarebäckshemmet färdigt och ersatte då ett över 50 år 
gammalt ålderdomshem. Vid denna tid lät papperstillverkaren Papyrus 
uppföra ett antal hyreshus runt om i Mölndal. Ett par hus med ett trettiotal 
lägenheter byggdes i Stensjöbacke och fem bostadshus med fyra lägenheter 
i varje byggdes i Ryet. I Kikås uppfördes radhusen vid Alkegatan i slutet av 
1950-talet. Radhusen i två våningar med sadeltak är placerade längs med 
gatan, med några meter förgård. Bilparkeringarna finns i områdets mitt och 
ytterkanter. På baksidan har radhusen små egna trädgårdar som gränsar till 
större gemensamma grönytor och lekplatser.

På 1960-talet ökade bostadsbyggandet både i antal och skala. HSB lät uppföra 
lamellhusen vid Delbancogatan 1964, se Figur 7.30. Denna bebyggelse 
är upptagen i Mölndals stads Kulturmiljöprogram (Mölndal 2018) för 
dess landskapsanpassade arkitektur som speglar en del i 1960-talets 
planeringstänk. Husen i 3-4 våningar med ljusa tegelfasader och flackt 

sadeltak har anpassats efter topografi och natur. Mellan husen bildas 
attraktiva gårdar med uppvuxna lövträd, berghällar, lekplatser och offentlig 
konst. Även här har bilparkeringarna separerats från bebyggelsen, dock med 
en central placering vid områdets entré. 

Detsamma gäller bostadsområdet på Kristinedal. Bebyggelsen omfattar 
idag cirka 100 fristående villor, radhus och kedjehus som stod klara 1964. 
Området är upptaget i Mölndals stads Kulturmiljöprogram (Mölndal 2018) 
för dess sammanhållna arkitektoniska formspråk med hög detaljrikedom som 
speglar 1960-talets bostadsbyggande och där den ursprungliga karaktären 
bevarats genom varsamma renoveringar. Husen är låga, ofta i en våning med 
suterrängplan, och står tätt med carportar på framsidan.

På andra sidan dalgången, norr om Söderleden och väster om väg E6/E20, 
ligger stadsdelen Åby. Karaktäristiskt för området är den solfjäderformade 
planen bestående av flerbostadshus i tre till fyra våningar placerade i en 
kvartersstruktur som skapar tysta innergårdar. Husen uppfördes mellan 
1966-1968. Vid samma tid och en bit in på 1970-talet tillkom radhusområdena 
i Brännås och de så kallade lådhusen i Rävekärr. Radhusen i två våningar med 
träfasad och sadeltak står med långsidan längs med Flintegatan, med några 
meter förgård där det finns plats för bilparkering. Radhusen från 1973 står 
samlade likt två kvarter med en större, gemensam grönyta emellan. Här har 
bilparkeringarna separerats från bebyggelsen och finns utanför kvarteren. 
Lådhusen i Rävekärr är enhetligt byggda med kubiskt formspråk i två 
våningar och platta tak. Även här är området planerat för trafikseparering. 
Parkeringarna finns vid entréerna till området, utanför bostadsbebyggelsen. 
Området är vidsträckt med en låg, tät bebyggelse. Utöver lådhusen finns 
även andra radhus i två våningar med sadeltak samt ett antal lägenhetshus i 
2-3 våningar uppförda av Mölndalsbostäder 1973. År 1974 stod daghemmet i 
området klart.

De fem bostadshusen som byggdes i Ryet på 1950-talet revs under 1980-talet 
varefter nya flerfamiljshus byggdes på platsen. Nuvarande hus i två våningar 
med källarplan står placerade så att en gemensam grönyta skapas mellan 
huskropparna. Husen har ljus träfasad och flackt sadeltak. I Kikås bebyggdes 
Glasberget i början av 1980-talet med bland annat mindre flerfamiljshus i två 
våningar med loftgångar. Gatorna inom området har fått en organisk form. 
Husen står tätt och en gemensam parkeringsplats med garagelängor finns 
anordnad centralt i området. I slutet av 1980-talet började Hålstensområdet 
bebyggas med flerbostadshus i 2-4 våningar med högsta våningstal mot gata 
och platta tak. Byggnader står placerade i u-form vilket skapar skyddade 
innergårdar. Här finns även två terrasshus i sju våningar som befinner sig 
i suterräng längs bergssluttningen nedanför kyrkogården. Stensjöberg 
byggdes ut med 27 villor i funkisstil vid 2000-talets början. I Enerbacken, där 
Kvarnbyvallen tidigare låg, finns nu nybyggda flerbostadshus och radhus. 

De flesta bostadsområdena i Östra Mölndal består idag av blandad 
villabebyggelse från 1900-talets senare hälft, på sina håll uppblandad med 
radhus och kedjehus och ett antal flerbostadshusområden övervägande från 
1960-talet. Generellt är bostadsbebyggelsen i Mölndal i en mänsklig skala. 
Den är låg och står relativt tätt, vilket skapar småskaliga grönytor mellan 
husen. Bebyggelse har tillkommit utifrån tidens behov och där byggbar 
mark har funnits. Därför har Mölndal ingen tydlig kärna, utan består av flera 
mindre områden som med tiden vuxit samman. Idag fortsätter förtätningen 
i dalgången med både bostäder och verksamheter. Bebyggelseområdets 
utbredning redovisas i Figur 7.29.
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Figur 7.29  Bebyggelseområde Blandad bebyggelse i ytterområdena.

Figur 7.30  Vy över Enerbacken i Östra Mölndal. Till vänster syns småhusbebygggelsen längs 
Enerbacksgatan och till höger syns lamellhusen vid Delbancogatan uppförda 1964.  
(Foto: Per Pixel, 2015)
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7.1.5 Utvecklingstendenser
Mölndals stads översiktsplan är från 2006, men arbete pågår med att ta fram 
en ny översiktsplan. Det nya förslaget till översiktsplan har varit på samråd 
under 2018 (Mölndals stad, 2018), se Figur 7.32. Mölndals stad har också en 
vision antagen 2013 som genomsyrar stadens strategiska arbete. Visionen 
består av tre fokusområden: En modig stad med en tydlig historia, Mölndal 
förstärker Västsverige och En hållbar stad där vi växer och mår bra. Visionen 
visar på den riktning som kommunen ska arbeta mot till 2022. Det nya 
förslaget till översiktsplan tar fasta i visionen men blickar också framåt för att 
utveckla visionens ambitioner på längre sikt.

Mölndal är en stark del av Göteborgsregionen och staden har ett uttalat 
mål om att växa med i genomsnitt 1,5 procent per år. De övergripande 
målsättningarna för översiktsplanen presenteras i kommunens 
stadsbyggnadsstrategier. Strategierna sammanfattas under fyra rubriker: 
Mölndal utvecklar alla kommunens fyra tätorters centra, Mölndal utvecklar 
möjligheten till ett gott vardagsliv, Mölndal utvecklar kopplingarna till 
kommunens högkvalitativa gröna miljöer och Mölndal utvecklar det som 
vi bidrar med bäst i en växande region. Dessa strategier fungerar som en 
övergripande vägledning för all planering i kommunen, se Figur 7.31. 

Figur 7.31  Kartan visar Mölndals stadsbyggnadsstrategi som tagits fram i arbetet med den nya översiktsplanen. (Översiktsplan för Mölndal, 
samrådshandling april 2018).

Strategierna innebär bland annat att kommunens fyra tätortscentra Mölndal, 
Kållered, Lindome och Hällesåker ska utvecklas utifrån sin respektive 
identitet och kvaliteter. Den övervägande bostadsutvecklingen ska dock ske 
inom tätorterna i stationssamhällena Mölndal, Kållered och Lindome, bland 
annat genom att omvandla rena verksamhetsområden till blandad bebyggelse 
med bostäder och verksamheter. Utgångspunkten är att ungefär hälften av 
de kommande förtätningarna bör ske i Mölndal. Etablering ska så långt som 
möjligt ske inom 400 meter från kollektivtrafikhållplats för kvartstrafik. Det 
innebär att förtätningen kommer att ske i centrala noder och stråk.

Stora trafikleder går genom de största tätorterna i kommunen. Längs med 
trafiklederna prioriteras kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 
bebyggelse. Prioriterade förtätningsprojekt är tidigare trafikbarriärer 
som omvandlas till stadsgata samt att utveckla tätorterna i anslutning till 
pendeltågsstationerna. Tätorterna ska växa inifrån och ut för att skapa en 
hållbar stadsutveckling med en ökad andel hållbara resor.

Flertalet byggprojekt har pågått i Mölndals innerstad under senare tid, och 
planering för ytterligare utbyggnad pågår. I förslaget till översiktsplan pekas 
Pedagogen park, Forsåker och Lunnagårdsområdet ut som omvandlings- och 
utbyggnadsområden. I området Forsåker, i nedre delen av Mölndalsfallen,

Figur 7.32  Kartan är ett utsnitt från kommunens digitala översiktsplan (Översiktsplan för Mölndal, samrådshandling april 2018). De 
helfärgade fälten visar befintlig markanvändning, medan cirklar och skrafferade områden visar ny markanvändning.

 startade papperstillverkningsindustrin för 300 år sedan. Området har stått 
mer eller mindre öde sedan papperstillverkningen upphörde 2006. Nu 
pågår här planering för en helt ny stadsdel som ska bli en del av Mölndals 
nya, sammanhållna stadskärna tillsammans med Mölndals innerstad och 
Kvarnbyn. 

Inom utredningsområdet finns en gällande fördjupad översiktsplan för 
Mölndalsåns dalgång (antagen februari 2017). Där har Göteborgs Stad och 
Mölndals stad tagit fram gemensamma strategier och rekommendationer 
för en hållbar stadsutveckling i dalgången. Under de senaste 20 åren 
har dalgången genomgått en stadsförnyelse. Den tidigare industrimiljön 
närmast infrastrukturstråket i dalgångens mitt är inte längre efterfrågad 
för industriverksamhet, samtidigt som trycket på marknaden ökar för en 
tätare stadsbebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kontor. 
Närheten till den dominerande trafikmiljön ger dock utmaningar i att kunna 
skapa bra boendemiljöer. Det gemensamma målet är att skapa en hållbar, 
central stadsbebyggelse med goda boendekvaliteter, hög servicenivå och 
ett intressant stadsliv. Sammanlagt ryms inom planområdet (Göteborg och 
Mölndal) minst 7 000–8 500 nya bostäder, 220 000–320 000 kvadratmeter ny 
verksamhetsyta och 5 500–8 000 nya arbetsplatser.

Utredning av de nya stambanorna mellan Göteborg och Stockholm har pågått 
under en längre tid, vilket påverkat bebyggelseutvecklingen i Mölndalsåns 
dalgång. I översiktsplanen fastslås att i all planering inom stationsområdet 
i Mölndals tätort ska en station på Götalandsbanan beaktas. Här ska en 
placering av en ny järnvägsstation vara möjlig. Möjliga korridorer för 
järnvägsdragning ska också beaktas så att inga hinder skapas. Dagens 
befintliga trafikstråk genom dalgången utgör en kraftig barriär för stadslivet. 
Bebyggelsen utefter dalgångens båda sidor har dåliga kopplingar. I den 
fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång eftersträvas att denna 
barriärverkan överbryggs så att stadsdelar istället kan kopplas samman. 
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7.1.6 Befolkning
Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län med 
sina drygt 69 000 invånare (SCB, 2019a). Av dessa bor cirka 8 procent 
i dalgången, som är en relativt tätbefolkad del i kommunen, se Figur 
7.33. De största företagen är verksamma inom Life Science/Life Tech, 
informations-, kommunikations-, teknik- och handelsföretag. Det finns 
goda pendlingsmöjligheter till och från Mölndal, vilket också syns i 
pendlingsstatistiken: Runt 11 400 personer både bor och arbetar i kommunen, 
medan cirka 29 800 personer pendlar in till och cirka 23 500 personer 
pendlar ut från kommunen. 
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Figur 7.33  Den övre kartbilden visar antal boende och den undre kartbilden visar antal arbetstillfällen i Mölndal.
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7.1.7 Utbildningsnivå och årsmedianinkomst
Utbildningsnivån i Mölndal är i genomsnitt högre än genomsnittet i länet och 
riket. Mölndal har en stor andel forskarutbildade vilket kan ha en koppling 
till näringslivsstrukturen och de stora företagen i kommunen, vilka har stora 
forsknings- och produktuutvecklingsmöjligheter. Utbildningsnivån i Mölndal 
presenteras i Figur 7.34.

Årsmedianinkomsten i Mölndal är högre än genomsnittet i riket. Högst 
årsmedianinkomst redovisas i Östra Mölndal samt i Toltorpsdalen, medan 
övriga delar i dalgången endast ligger steget efter, se Figur 7.35
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Figur 7.34  Utbildningsnivå i Mölndal.
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Figur 7.35  Årsmedianinkomst i Mölndal.
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7.2 Fördjupad analys Landvetter flygplats

7.2.1 Historik och nuläge
Landvetter flygplats började planeras när den gamla flygplatsen i Torslanda 
ansågs ha för liten kapacitet. 1973 inleddes byggfasen med omfattande 
markarbeten. Bland annat torrlades Kroksjön, där landningsbanan är 
belägen idag. Flygplatsen invigdes 1977 och var då dimensionerad för 3 
miljoner resenärer årligen. Etableringen resulterade i både positiva och 
negativa effekter. Dels tillkom ett stort antal nya arbetsplatser med direkt 
och indirekt koppling till flygverksamheten och i och med den ökade 
efterfrågan på bostäder i kommunen. Samtidigt satte flygplatsen stopp för 
bostadsbebyggelse i den mellersta delen av kommunen på grund av buller 
från flygtrafiken.

Under årens lopp har de enda större förändringarna på flygplatsen varit en 
utökad incheckningshall och en ny inrikeshall. Under 2014 flyttades trafiken 
från Säve flygplats över till Landvetter flygplats, vilket ytterligare bidrog 
till en ökning av antalet resenärer. Idag är Landvetter en av Västsveriges 
viktigaste målpunkter för kommunikation. Flygplatsen har ett strategiskt 
läge cirka 20 kilometer öster om Göteborg, på vägen till Borås, och utgör ett 
nav för inrikesflyg då den binder samman landets tre största städer. Antalet 
resenärer är cirka 6,8 miljoner per år (Swedavia, 2018) varav en stor andel är 
affärsresenärer. Från flygplatsen nås 100 destinationer, där de populäraste är 
Stockholm, London och Frankfurt. På flygplatsen jobbar runt 450 personer 
för Swedavia och här finns cirka 500 entreprenörer och 100 verksamma 
företag. Totalt sysselsätter flygplatsen cirka 4000 personer.

Precis norr om flygplatsen passerar väg 27/40, som byggdes ut som motorväg 
under 1970-talet. Många nya företag har etablerat sig i verksamhetsområdena 
längs detta stråk under det senaste decenniet. 

Tätortsområden, byar och huvudstråk presenteras i Figur 7.36.

7.2.2 Topografi och ekologiska strukturer
Landvetter flygplats är belägen i ett stort, sammanhängande skogsbevuxet 
landskap. Det kuperade skogsområdet sträcker sig från Björrödsdalen 
till åsen mellan Huvdaby och Eskilsby. Flygplatsen är belägen i ett öppet 
och flackt landskap. Norr om flygplatsen, närmast väg 27/40, är området 
kraftigt kuperat med bitvis höga bergskärningar och barrskogsbevuxna krön. 
Flygplatsområdet är omringat av mossmarker och ett antal sjöar. Precis öster 
om Flygplatsvägen finns två små tjärnar, Stora och Lilla Dammtjärn.

7.2.3 Stråk, samband och målpunkter
Flygplatsen är belägen cirka 20 kilometer från Göteborg och cirka 40 
kilometer från Borås. Strax norr om flygplatsen går väg 27/40. Närliggande 
samhällen är Mölnlycke och Landvetter tätorter i väster, Härryda norr 
om flygplatsen samt Hindås, Rävlanda och Bollebygds tätorter i öster. 
Inom utredningsområdet finns även glesare bebyggelseområden med 
bostäder och verksamheter, såsom i stråket mellan Eskilsby och Huvdaby, 
Härryda-Hindås dalgång samt i Nolåns och Storåns dalgång. Mellan dessa 
bebyggelseområden finns även utspridd, gles bebyggelse. Gemensamt för 
bebyggelsen inom utredningsområdet är att tillgängligheten till väg 27/40 
generellt sett är mycket god. Vägen passerar precis norr om Landvetter 
flygplats vilket gör att flygplatsen lätt nås med bil. Från de större tätorterna 
och bebyggelse längs med väg 27/40 är även bussförbindelserna goda. 
Flygplatsen trafikeras av flygbussar både från Göteborg och från Borås.
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Figur 7.36  Översiktskarta Landvetter flygplats.

Genom kommunen går Kust till kustbanan i östvästlig riktning. Järnvägen 
trafikerar sträckan Göteborg-Kalmar/Karlskrona och byggdes i slutet 
av 1800-talet. Den snirklar sig fram i landskapet och medger därför inte 
höga hastigheter. Järnvägen trafikeras både av persontåg och godståg. Den 
passerar cirka 3 km norr om Landvetter flygplats, men det finns ingen station 
i närheten. Det saknas även direktförbindelser med buss mellan flygplatsen 
och befintliga stationer längs Kust till kustbanan. 

Härryda kommun förespråkar en station vid Landvetter flygplats. Det skulle 
främja ett effektivt resande både på regional och nationell nivå, samt byten 
mellan olika trafikslag. 

7.2.4 Bebyggelsestruktur och bebyggelseområden
Flygplatsen utgör ett bebyggelseområde där den storskaliga infrastrukturen 
dominerar och skapar en stark kontrast till omkringliggande skogsområden. 
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är storskalig till sin karaktär. 
Verksamheterna inom bebyggelseområdet har ofta stora öppna angöringsytor 

och parkeringsplatser, se Figur 7.37. Förutom terminalbyggnaden 
utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader, hangarer, flygledartorn, 
parkeringshus, hotell, bensinstation och en snabbmatsrestaurang. Mellan 
flygplatsen, Flygplatsvägen och väg 27/40 finns stora logistikanläggningar på 
plansprängda ytor med höga slänter ner mot avfarten från väg 27/40.

Figur 7.37  Vy över Göteborg Landvetter Airport. (Foto: Per Pixel, 2015)
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7.2.5 Utvecklingstendenser
1980 fastställdes en generalplan som reglerar markanvändningen och 
utbyggnadsmöjligheterna för området kring flygplatsen. Planen baserades på 
de beräknade FBN-kurvorna (flygbullernivåkurvorna) för 60 dBA respektive 
55 dBA som togs fram i den första koncessionsansökan som gjordes. Planen 
har fortsatt gälla även efter att Plan- och bygglagen infördes 1987, men 
eftersom många undantag gjordes vid fastställelsen av planen har gällande 
områdesbestämmelser blivit vaga och svårtydda. Trafikverket har preciserat 
riksintresset för flygplatsen samt tre av dess influensområden. 

Härryda kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2012 och aktualitetsförklarades 
2018 (Härryda kommun, 2012). Kommunen har påbörjat arbetet med att ta 
fram en ny ÖP. I översiktsplanen redovisas influensområde för flygbuller 
enligt preciseringen av riksintresse för Landvetter flygplats som definierats i 
ett beslut från Trafikverket 2011-05-05 (Härryda kommun, 2012). 

På grund av bullerstörningar inom flygplatsområdet finns små möjligheter 
att höja standarden på tidigare fritidshus till helårsboende. Kommunen har 
ändå som ambition att ge förutsättningar för en god boendemiljö i befintliga 
bostadsområden, utan att begränsa flygplatsens utvecklingsmöjligheter. 
Swedavia motsätter sig dock nya bostäder eller större tillbyggnader inom 
flygplatsens påverkansområde. Detta riskerar nämligen att göra intrång på 
riksintresset och hämma flygplatsens utvecklingsmöjligheter, bland annat 
i och med risken att flygplatsen måste bekosta bullerisolering av störda 
bostadsfastigheter. 

Områdena kring Flygplatsmotet är mycket intressanta för företags- och 
verksamhetsetableringar. På markanvändningskartan i ÖP:n redovisas västra 
delen av detta område som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” och östra delen 
som ”Utbyggnadsområde på lång sikt”, se Figur 7.38. Det är av stor vikt för 
hela regionen att flygplatsen ges möjligheter att utvecklas och att företag 
eller versamheter kan etableras i anslutning till flygplatsen. Närheten till väg 
27/40 och en eventuell ny järnvägsstation skapar goda förutsättningar för 
verksamhetsområden. 

Swedavia fastslår att Göteborg Landvetter Airport måste anpassas till 
dagens resenärsantal och samtidigt förbereda sig för framtiden. Ett 
utvecklingsprogram har tagits fram för flygplatsen (Utvecklingsprogram 
Landvetter, 2016). I programmet ingår flygplatsens kapacitets- och 
utvecklingsprojekt som sammantaget ska möjliggöra en kapacitetsökning 
från dagens cirka 7 miljoner till cirka 8 miljoner passagerare. 

Swedavia har också tagit fram en så kallad Draft masterplan för Göteborg 
Landvetter Airport (Swedavia, 2017). En Draft masterplan är en översikt över 
möjliga utvecklingsscenarier och ska visa på vilka möjligheter flygplatsen har 
att utvecklas. Här poängteras att flygplatsen har en helt avgörande betydelse 
för regionens tillgänglighet, tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen utgår 
ifrån en förväntad ökning av flygtrafik från 8 miljoner passagerare till 18 
miljoner passagerare under en 50-årsperiod. Arbete med en Masterplan 2070 
för Landvetter flygplats pågår. 

Swedavia har i uppdrag att öka tillgängligheten inom samt till och från 
Sverige med flyg. Göteborg Landvetter Airport är en utpekad så kallad Core-
flygplats inom EU, där man vill uppnå intermodalitet. Det betyder att man 
vill att transport av gods och passagerare kan ske med nyttjandet av flera 
transportsätt. Därför får Swedavia EU-medel för att utveckla flygplatsen och 
ansluta den till den nya stambanan mellan Göteborg och Borås.

Figur 7.38  Utsnitt från markanvändningskarta från Härryda kommuns översiktsplan (ÖP 2012). Landvetter flygplats ligger centralt inom kommunen och har en ljuslila färg. Norr om flygplatsen, 
i anslutning till flygplatsmotet, planeras för utbyggnad av verksamhetsområde på kort sikt (mörklila) En utbyggnad av verksamhetområdet planeras på lång sikt österut (lila).  

Masterplanens tidigare förslag på tågstationsplacering var i den befintliga 
terminalbyggnadens nordöstra hörn samt en till stationsuppgång vid det 
planerade hotellet. Nu förespråkas dock en uppgång direkt i terminalen. 

Samtidigt som Swedavia planerar och bygger för framtidens resande finns 
visionen av en flygplatsstad. Airport City Göteborg har blivit namnet på 
den flygplatsstad som nu börjat växa fram runt flygplatsen. Här är tanken 
att  lager- och logistikverksamhet blandas med kontor, hotell, handels- och 
arbetsplatser, se Figur 7.39. Flygplatsstaden ska växa fram etappvis och 
beräknas vara fullt utbyggd 2045 och då ge 10 000 arbetstillfällen.

Figur 7.39  Förslag på framtida utbyggnad av Airport City Göteborg. (Foto: Swedavia, 2015)
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7.2.6 Befolkning
Landvetter flygplats är ett verksamhetsområde och inga boende finns därför 
inom området eller dess direkta närhet. Flygplatsen är områdets största 
arbetsgivare som tillsammans med närliggande verksamheter sysselsätter 
cirka 4 000 personer, se Figur 7.40. 

Närmaste boendemiljöerna är Landvetter tätort, Björröd och Härryda.
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Figur 7.40  Den övre kartbilden visar antal boende och den undre kartbilden visar antal arbetstillfällen kring Landvetter flygplats.
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7.3 Fördjupad analys Borås Stad

7.3.1 Historik och nuläge
Borås har en lång tradition som hantverks- och handelsstad och trakten runt 
Borås har varit bebodd sedan stenåldern. Gårdfarihandeln som till en början 
bestod av handel med kreatur, hudar och mejeriprodukter var ett sätt att 
dryga ut försörjningen från ett magert jordbruk. Succesivt kom handeln även 
att omfatta smides-, slöjdprodukter och textilier och blev allt mer omfattande. 
För att staten skulle få kontroll på den växande handeln och kunna ta in 
tull på varorna grundades 1621 staden Borås. Detta till trots fick invånarna 
behålla sin rätt att sälja varor utanför staden, bara varorna hade förtullats i 
staden, vilket de var ensamma om i landet.

En annan viktig aspekt av Borås grundande var militär verksamhet. År 1621 
tillhörde Halland, Skåne och Blekinge Danmark och Bohuslän tillhörde 
Norge. Sverige hade endast tillgång till havet genom en smal korridor vid 
Göta älvs mynning. Göteborg som grundades samma år som Borås behövde 
militärt understöd. År 1624 grundlades Älvsborgs regemente och detta var 
sedan aktivt i över 350 år, fram till 1998 då det lades ner.

Från slutet av 1600-talet växte sig textilindustrin allt starkare i staden och 
dess omland. Från början genom hemvävning av ylle ute på landsbygden, 
för att senare under 1800-talet bli allt mer industrialiserat med 
bomullsspinnerier och tryckerier inne i Borås. Textilindustrietableringarna 
kom i första hand att ske utmed Viskans västra strand, men även i anslutning 
till de nya järnvägsspår som drogs fram i staden i slutet av 1800-talet. Borås 
fick tidigt järnvägsförbindelser med Herrljunga och Varberg. Ytterligare 
några år senare stod järnvägen till Göteborg klar, se Figur 7.43, och 1902 
öppnades järnväg till Alvesta. 

Staden eldhärjades ett flertal gånger under sina första 300 år och den sista 
stora stadsbranden ägde rum 1827. Efter 1827 års brand breddades ett flertal 
gator för att minska brandspridningen vid nya bränder. I slutet av 1800-talet 
växte antalet invånare i staden. Figur 7.41 visar hur Borås såg ut vid denna 
tid. Under det kommande halvseklet var Borås den stad i Sverige som växte 
snabbast. Flera nya stadsdelar växte fram under denna tid. Norrbygärde, 
Landala och Lugnet som utpräglade arbetarstadsdelar och Villastaden 
och Parkstaden för mer välbesuttna medborgare. År 1906 upprättades en 
ny stadsplan och med denna fick områdena Nedre Byttorp, Parkstaden, 
Östermalm, Salängen och Nedre Norrmalm sin utformning. Även de tidigare 
arbetarstadsdelar som utgjort så kallad utomplanbebyggelse fick nu en 
gällande stadsplan. Borås stadsdelar presenteras i Figur 7.44.

En annan industri, vid sidan av textilindustrin, som spelat stor roll i Borås 
utveckling är postorderindustrin. Denna industri, som blev en länk mellan 
textilindustrin och dess kunder, växte fram under 1900-talets början. 
Postorderindustrin kom att etablera sig i anslutning till textilindustrierna och 
växte med tiden. Under efterkrigstiden expanderade postorderförsäljningen 
kraftigt och 1950 fanns ett hundratal postorderföretag registrerade i Borås, 
vilka kan ses som en slags förlängning av knalleverksamheten. 

I och med textilkrisen under 1960- och 70-talet, som var en konsekvens 
av allt starkare internationell konkurrens, försvann i stort sett all 
textiltillverkning från Borås. Även postorderindustrin genomgick vid denna 
tid en svår kris när detaljhandeln i landet genomgick en förändring. Ett flertal 
fusioner av postorderföretagen genomfördes och vissa företag lades ner. Kvar 

blev några stora företag som Ellos, Josefssons, Haléns och Rowells. Flera av 
dessa var etablerade i Knalleland, som med sina fabriksförsäljningar kom att 
bli ett av Sveriges mer betydande turistmål under åren 1970-1990. Under 1970- 
och 80-talet minskade antalet invånare, då flertalet utländska gästarbetare 
valde att flytta hem. I och med detta uppstod ett bostadsöverskott och 
flera tidigare fabriksbyggnader kom att rivas då även efterfrågan på lokaler 
sjönk kraftigt. Även flertalet bostadshus och institutionsbyggnader i 
innerstaden revs, då de stod tomma eller för att man ansåg att de hade tjänat 
ut sitt syfte. Under flera decennier byggdes knappt några nya hus i Borås, 
men 1994 invigdes området Hestra Parkstad i samband med en nordisk 
bostadsutställning. Karaktäristiskt för området är att kulturlandskapet finns 
bevarat med ängsmarker och stengärdsgårdar och att bebyggelsen inordnar 
sig i omgivningen.

År 1982 fick Borås Högskola textilutbildning, som hade sin föregångare 
i Textilinstitutet som hade startats 1936. År 2010 fick Textilhögskolan 
rättigheter att bedriva forskarutbildning inom mode och textil. 
Bibliotekshögskolan är en annan framstående del av högskolan i Borås som 
även har en polisutbildning och utbildningar inom IT, ekonomi, pedagogik, 
vårdkunskap med mera. Totalt har högskolan cirka 11 000 studenter och 
cirka 750 anställda. 

Figur 7.41  Historisk karta från slutet av 1800-talet. (Borås Stad, 2020)

I dag är Borås Sveriges 13:e största stad och kommunen har cirka 112 
000 invånare. Av dessa bor knappt 74 000 i tätorten. Borås är huvudort i 
Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad, se Figur 7.42. De 
största näringsgrenarna är vård och omsorg, handel och företagstjänster. 
Borås har ett stort pendlingsutbyte. Inpendlingen är cirka 14 000 personer 
och antalet som pendlar ut dryga 10 000. Det största pendlingsutbytet sker 
med kommunerna Ulricehamn, Mark och Göteborg. 

Stadens textiltradition lever kvar genom Textilhögskolan och i form av 
företagande inom konfektion och hemtextil, som till exempel Gina Tricot och 
Hemtex. Handelstraditionen lever kvar genom de många företag i staden som 
är inriktade mot distanshandel och logistik. Talande för detta är att stadens 
två största privata arbetsgivare är Ellos och H&M (tidigare Rowells). Stadens 
största arbetsgivare totalt sett är kommunen med över 11 000 anställda och 
Södra Älvsborgs sjukhus med cirka 4 000 anställda.

Under senare år har Borås uppmärksammats på grund av sin satsning på 
konst i det offentliga rummet. 2008 öppnade Borås sin första skulpturbiennal 
med verket Walking to Borås av Jim Dine. Genom Street art-festivalen No 
Limit som anordnades för första gången 2014 har staden fått ett antal stora 
muralmålningar, skulpturer och installationer.

Figur 7.42  Centrala Borås idag.

Figur 7.43  Göteborgsbanan. Bilden är tagen runt 1910. (Foto: Borås Stad, 2020)
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Figur 7.44  Översiktskarta Borås stadsdelar.
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7.3.2 Topografi och ekologiska strukturer
Borås läge i Viskans dalgång omgivet av svårbebyggda åsar och kullar är 
starkt karaktärsskapande för staden där inslaget av grönska är dominerande, 
se Figur 7.45. Den äldsta bebyggelsen är koncentrerad till lågpunkterna, 
medan den nyare bebyggelsen belägen längre från stadskärnan ligger högre. 
De obebyggda högsta höjderna är viktiga landmärken och fungerar som 
en orientering i staden. Det förhållandevis stora inslaget av lövskog skiljer 
sig från Sjuhäradsbygden i övrigt, där främst barrskog dominerar.  Den 
stora förekomsten av sjöar är också karaktärsskapande för staden, med 
flera mindre centralt belägna sjöar och flera större sjöar utanför staden. I 
de centrala delarna av Borås utgör Viskan ett viktigt naturrum, liksom ett 
antal parker. Lite utanför stadskärnan finns ett stort antal grönområden som 
sträcker sig som gröna kilar in mot stadens mitt. Dessa områden fungerar 
som populära stadsnära rekreationsområden. 

Allégatan som går genom staden i nordsydlig riktning är Sveriges 
äldsta trädförsedda esplanadgata. Stadsparken i Borås är från slutet av 
1800-talet. I början av 1900-talet tillkom fler parker i staden, bland annat 
Annelundsparken strax sydost om centrum. Ramnaparken, som tidigare 
kallades idrottsparken och senare Folkparken anlades också vid denna tid. 
Ramnasjön nyttjades för bad på sommaren och skridskoåkning på vintern. År 
1914 öppnade Borås museum i parken och år 1922 byggdes Ramnavallen. Den 
fågelkoloni som fortfarande finns kvar i parken anlades 1926 intill sjöns norra 
strand.

Under 1950-talet fick staden flera av sina populära park- och grönområden. 
Vid exploateringen av nya områden avsattes stora grönytor som till 
exempel Trollskogen på Sjöbo, Tokarpsberg på Norrmalm och Kolarskogen 
vid sjön Kolbränningen på Byttorp. Stora områden med motionsslingor, 
bollplaner och badplatser anlades också vid denna tid. Exempel på dessa är 
Kransmossen och Kypegården. Rya åsar, som är ett kommunalt naturreservat 
från 2001, är ett stort sammanhängande grönområde väster om staden. I 
området finns markerade spår, grill- och picknikplatser.

Borås Stad har en grönområdesplan som har tagits fram i syfte att trygga 
värdefulla grönområden vid förtätning och exploatering av ny bebyggelse. 
Grönområdesplanen ligger till grund för stadens översiktsplan. I 
grönområdesplanen har grönområdena klassats enligt en fyrgradig skala, där 
klassningen anger grönområdets betydelse och värden för staden. Klass I 
är stadens mest värdefulla grönområden som är oersättliga och har mycket 
stort värde för hela kommunen. Exempel på klass I-områden är Rya åsar, 
Kypeterrängen, naturområden utmed Viskan och Lillån, Kransmossen samt 
flertalet parker centrala parker. Områden som har klass II är oersättliga 
på lokal nivå. Exempel på klass II-områden är Flymader, Hestraparken, 
Kvarnbergsparken, Tokarpsberg, Trollskogen på Sjöbo, Sankt Sigfrids 
griftegård, Osdal/Bråt, naturområdet vid Gässlösa samt Pickesjön och 
dess omgivningar. Grönområdesplanens klass III-områden definieras som 
områden som är viktiga för grönstrukturen och klass IV-områden som 
områden med visst naturvärde. Grönområden i klass I och II redovisas i Figur 
7.46.
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Figur 7.45  Borås topografisk karta.
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7.3.3 Stråk, samband och målpunkter
Borås som är en knutpunkt i regionen genomkorsas av ett antal stora 
trafikleder och järnvägslinjer. Borås fick tidigt järnvägsförbindelse med 
Herrljunga, vilket skedde 1863. Denna järnväg som fortsätter vidare upp 
till Uddevalla kallas Älvsborgsbanan. Järnvägsförbindelse till Varberg 
via Viskadalsbananan kom 1880 och till Svenljunga via Kindsbanan 1884. 
Kindsbanan lades dock ner redan 1902 när Alvestabanan öppnade. Med 
Göteborg fick Borås järnvägsförbindelse först 1894. Järnvägen mellan 
Göteborg och Alvesta som sedan fortsätter vidare till Kalmar, kallas idag Kust 
till kustbanan. Den går genom hela utredningsområdet.

Väg 40 mellan Göteborg och Västervik går genom Borås i östvästlig riktning. 
År 1970 öppnade stadsmotorvägen som passerar precis söder om stadens 
centrum. Vägsträckningen fick stora konsekvenser för stadsbilden och 
flera bostadsområden påverkades kraftigt. Arbetarstadsdelarna Brodal och 
Elinsdal utraderas mer eller mindre när vägen drogs fram. Med den nya 
motorvägssträckningen kom även en ny koppling mellan Göteborgsvägen och 
Skaraborgsvägen via Norrby Långgata. I och med detta kom det som fanns 
kvar av arbetarstadsdelen Landala att rivas. Några år senare byggdes även 
Kungsgatan om till genomfartsled, vilken även det fick stora konsekvenser, 
både genom sin barriäreffekt och på grund av den bebyggelse som var 
tvungen att rivas när gatan breddades. 

Väg 41 mellan Borås och Varberg och väg 42 mellan Borås och Trollhättan 
delar staden i nordsydlig riktning. Väg 180, som går mellan Borås och 
Alingsås/Anten sträcker sig i nordvästlig riktning ut från stadskärnan. Väg 27 
som går mellan Göteborg och Karlskrona fick en ny sträckning genom Borås 
2015. Från Viaredsmotet passerar vägen söder om staden och har där en 
koppling till väg 41. Dessa trafikleder tillsammans med järnvägslinjerna gör 
att tillgängligheten till andra orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar 
stora barriärer och har en splittrande effekt på staden. 

Borås har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelbanor. För utförligare 
beskrivning av gång- och cykelbanor, se PM Socialkonsekvensanalys.

Borås största målpunkter är de största arbetsplatserna i staden, 
handelsplatserna, knutpunkter för kollektivtrafik och några olika större 
besöksmål. Södra Älvsborgs sjukhus är en av stadens största arbetsplatser, 
som också har en stor mängd besökare i form av patienter och anhöriga. 
Även Borås högskola är en av stadens större arbetsplatser och har cirka 
11 000 studenter knutna till sig. Intill högskolan ligger Simonsland, där 
högkolans textilutbildning finns, men även Textilmuséet, Navet Science 
center och Kulturskolan, se Figur 7.48. Knalleland som hyser både butiker, 
sportanläggningar och arbetsplatser har flera stora målpunkter, som till 
exempel Borås Arena, handelsplatsen Knalleland och Borås djurpark, se 
Figur 7.49. Flera stora arbetsgivare finns i Viared som även är en målpunkt 
för handel och komersiell service. Stora målpunkter kopplat till resande är 
Borås resecentrum vid järnvägsstationen och Södra torget som är stadens 
busstorg, dit alla lokala bussar går. Andra viktiga målpunkter i Borås är 
Stadsparksbadet, Stadsbiblioteket och Stadshuset. 

Målpunkter och huvudstråk för kommunikation i Borås visas i Figur 7.47.
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Figur 7.47  Stråk och målpunkter i Borås

Figur 7.48  Simonsland inhyser flera verksamheter 
och är en viktig målpunkt i staden.

Figur 7.49  Skaraborgsvägen/väg 42 går genom Knalleland där flera av stadens större målpunkter finns.
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7.3.4 Bebyggelsestruktur och bebyggelseområden
Den äldsta delen av Borås anlades på plan mark intill Viskan. Även de 
tidigaste industrietableringarna anlades intill Viskan där marken var 
förhållandevis platt. Figur 7.52 visar en bild av Borås centrala delar idag. När 
staden succesivt har vuxit har nya, mer kuperade områden bebyggts runt 
om staden. De brantaste höjderna är alltjämt obebyggda och finns kvar som 
gröna öar i stadsväven. Ianspråktagandet av de mer svårbebyggda områdena 
har sammanfallit med nya stadsplaneideal, varför bostadsområdena i den mer 
kuperade terrängen saknar rutnätsplan. 

Industrietableringarna skedde från början utmed Viskan och utefter 
järnvägslinjerna. Senare har industri- och verksamhetsetableringarna 
etablerats utmed stadens större vägar, som Viared (se Figur 7.51) och Kyllared 
utmed väg 40 och Knalleland utmed väg 42. Då stora delar av dessa industri- 
och verksamhetsområden finns kvar och antalet vägar och järnvägar genom 
staden är stort har resultatet blivit en splittrad stadsbild med storskaliga 
verksamhetsområden som delar staden i både nordsydlig riktning och 
östvästlig riktning. 

För att tydligare beskriva stadens olika delar har staden delats in i olika 
bebyggelseområden, se Figur 7.50. Bebyggelseområden är områden med en 
tydlig särprägel, som till exempel bebyggelsestruktur, typologi och skala, men 
även inslag av grönska, historiska spår eller det sociala livet i området. Borås 
stad har delats in i fyra bebyggelseområden.

1. Centrum 

Centrum omfattar stadens äldsta och mest centrala delar, med rutnätsplan 
och innerstadsfunktioner.

2. Verksamheter och tidigare industri

Bebyggelseområdet löper utmed stadens olika rörelsestråk: Viskans vatten, 
järnvägen och de större vägarna.

3. Centrumnära blandad bebyggelse 

Bebyggelseområdet innefattar den bostadsbebyggelse som uppfördes i Borås 
mellan åren 1920- 1960.

4. Blandad bebyggelse i  ytterområdena

Bebyggelseområdet utgörs av bostadsbebyggelse från 
1960-talets mitt till idag och innefattar både stora 
områden med flerfamiljshus och vidsträckta villaområden.
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Figur 7.50  Bebyggelseområden i Borås översikt.

Figur 7.51  Verksamheter i Viared. Figur 7.52  Del av Borås centrum. Vy mot nordväst.
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Centrum
Stadskärnan som är stadens äldsta del är förhållandevis liten och är belägen 
öster om Viskan. Kvartersstrukturen är en småskalig rutnätsplan från 
1600-talets senare del. Tidigare avgränsades centrumbebyggelsen av Viskan i 
väster, men i och med anläggandet av centralstationen 1894 väster om Viskan, 
kom stadens centrum succesivt att utökas åt detta håll. I dag avgränsas 
centrumbebyggelsen mot väster av Centralbron/Varbergsvägen och av 
järnvägsspåren i nordväst. Mot söder sammanfaller gränsen med väg 40. I 
öster är gränsen mot omgivande bebyggelse mer diffus, men går någonstans 
i höjd med Fjärde Villagatan. Norrut har stadens centrum vuxit under de 
senaste decennierna. Först i och med flytten av Borås högskola till kvarteret 
Sandgärdet 2002 och senare i och med omdaningen av Simonslandsområdet 
strax intill.

Bebyggelsen i stadskärnan utgörs av flerbostadshus i 2-5 våningar. Staden 
eldhärjades ett flertal gånger under sina första 300 år och den sista stora 
stadsbranden ägde rum 1827. Carolikyrkan som är stadens äldsta byggnad, 
från slutet av 1600-talet, är den enda byggnad som klarat sig i stadsbränderna. 
Efter 1827 års brand breddades ett flertal gator för att minska 
brandspridningen och Allégatan, Yxhammarsgatan och Lilla Brogatan fick 
sina nuvarande bredder. Även Stora Torget fick sin nuvarande form vid denna 
tid. År 1830 infördes en förordning om att trähusen inte fick vara högre än en 
våning och en vindsvåning. Senare tillkom regler om att hus som uppfördes i 
sten fick uppföras i fyra våningar. 

Under flera sekler på 1900-talet förändrades Borås centrumbebyggelse och 
den tidigare låga trähusbebyggelse som dominerat staden sedan 1800-talet 
fick ge vika, först för högre bostadshus, bankpalats och hotell i tegel och puts 
och senare för moderna varuhus, kontorsbyggnader och parkeringshus i 
marmor och betong. Centrumomvandlingen på 60- och 70-talet sammanföll 
med en saneringsvåg samt de stora trafikledernas framdragande genom 
staden, vilket sammantaget fick stora konsekvenser för centrumbebyggelsen. 
I stadsdelen Lugnet som tidigare var en arbetarstadsdel med mycket 
trähusbebyggelse, kom nästan alla hus att rivas samtidigt som flera mindre 
kvarter slogs ihop till nya storkvarter. 

Idag uppvisar Borås centrum en brokig stadsbild med splittrad bebyggelse 
från olika tider, i olika stilar och skalor. Kulturhistoriskt intressanta 
byggnader skapar sällan några miljöer utan står som solitärer. I stadskärnan 
finns dock flertalet kultur- och arkitekturhistoriskt intressanta byggnader, 
som till exempel bostadshuset Slottet från slutet av 1800-talet, gamla 
rådhuset från 1910 som är ritat av Ivar Tengbom och Carolikyrkans 
församlingshem från 1930-talet. Utöver detta finns även viss äldre 
trähusbebyggelse bevarad till exempel vid Södra Torget, se Figur 7.54. 

Under senare år har Borås centrum försetts med ett antal nya skulpturer och 
muralmålningar som har blivit viktiga identitetsskapare för staden. Förutom 
den kanske mest kända skulpturen, Walking to Borås vid Allégatans södra 
ände finns ett hundratal skulpurer, installationer och muralmålningar i 
stadskärnan.

Karaktärsdrag för området är samlad bebyggelse i slutna kvarter i en 
rutnätsplan. Husens långsidor vetter mot gatorna. Grönskan förekommer 
endast utmed vissa gator och i parkerna. Hushöjderna varierar, men de flesta 
hus är 4-5 våningar höga. Gatorna är relativt smala och ofta belagda med sten. 
Takutformningen varierar stort. 

Bebyggelseområdets utbredning redovisas i Figur 7.53.
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Figur 7.53  Borås bebyggelseområde Centrum.

Figur 7.54  Trähusbebyggelse vid Södra torget. Figur 7.55  Viskan intill Stadsparken. Vy mot nordost.
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Verksamheter och tidigare industri
Norr och söder om stadskärnan, längs med Viskan finns stora områden med 
äldre industribebyggelse, se Figur 7.58. Den första industribebyggelsen kom 
att hamna längs med Viskan på grund av vattenkraften, men senare snarare 
för att Viskans vatten användes i processer vid bland annat färgning. I stället 
blev järnvägen en viktig förutsättning för industrins framväxt genom att kol 
kunde transporteras på järnvägen och många industrier placerades utmed 
järnvägslinjerna som drogs fram i staden under slutet av 1800-talet. Exempel 
på tidiga större samanhängande industriområden är Knalleland och Göta, 
medan Getängen kom att exploateras senare. Äldre industribebyggelse finns 
bland annat bevarad norr om Simonsland där de tidigare industrilokalerna 
nu har nu fått andra användningar, som handel, skola och kontor.

Vissa av områdena nyttjas alltjämt för småskalig industri och verksamheter, 
som Getäng och Göta medan andra områden som Knalleland huvudsakligen 
har transformerats till andra typer av användningar som till exempel 
handelsområden och sportanläggningar, se Figur 7.57. Dessa tre områden 
är på grund av sin närhet till stadskärnan stadens nya utvecklingsområden 
för bostäder och blandad stadsbebyggelse. Karaktärsskapande för dessa 
områden är stora friliggande byggnader i öppna kvarter med mycket 
hårdgjorda ytor runtom. Inslaget av grönska är sparsamt. Den äldre bevarade 
industribebyggelsen är ofta byggd i tegel med bearbetade fasader med 
förhållandevis stor detaljrikedom. Vissa sågtandstak finns bevarade på den 
äldre industribebyggelsen.

I takt med att biltrafiken allt mer tagit över som transportmedel har 
industrietableringarna kommit att hamna utmed de stora vägarna. Till 
exempel har Viareds industriområde som finns utmed väg 40 i stadens 
västra del vuxit fram som ett renodlat industri- och verksamhetsområde. 
Andra exempel på detta är etableringar längre österut längs med väg 40, 
vid Hultagatan i Hulta och längs med Källbäcksrydsgatan i Brämhult samt 
industriområdet Kyllared i Svensgärde. Även längs Göteborgsvägen, som 
är den gamla riksvägen till Göteborg, finns ett större aktivt industri- och 
verksamhetsområde som heter Lundaskog. Karaktärsdragen i dessa 
områden stämmer till stor del överens med de äldre industriområdena, 
med den skillnaden att den modernare bebyggelsen inte uppvisar samma 
variationsrikedom som de äldre industribyggnaderna. Den nya industri- och 
verksamhetsbebyggelsen är ofta mycket storskalig. Glaspartier och skyltar är 
det som bryter av i övrigt montona fasader i moderna skivmaterial.

Bebyggelseområdets utbredning redovisas i Figur 7.56.
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Figur 7.56  Borås bebyggelseområde Verksamheter och tidigare industri.

Figur 7.57  Handel och verksamheter i Knalleland. Figur 7.58  Äldre industribebyggelse utmed Viskan.
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Centrumnära blandad bebyggelse 
Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande, terränganpassad 
bebyggelse vid med ett stort inslag av grönska, både inom stadsdelarna 
och mellan dem. Mycket av Borås bostadsbebyggelse återfinns inom 
detta bebygggelseområde och uppfördes under första halvan av 
1900-talet, då Borås var Sveriges snabbast växande stad. På grund av den 
arbetskraftsintensiva textilindustrin och den stora befolkningsökningen 
var bostadsbristen under en lång tid ett faktum i Borås och upprepade 
försök gjordes att bygga bort bostadsbristen. 

1906 upprättades en ny stadsplan och med denna fick områdena Nedre 
Byttorp, Parkstaden, Östermalm, Salängen och Nedre Norrmalm sin 
utformning enligt det nya trädgårdsstadsidealet, vilket förespråkade 
en terränganpassad bebyggelse ordnad utefter gator och platser med 
mycket grönska. Parallellt med idéerna om trädgårdsstaden startade 
även Egnahemsrörelsen i Sverige. I Borås byggdes de första egnahemmen 
bland annat i Salängen och delar av Villastaden. Karaktärsskapande 
för trädgårdsstadsbebyggelsen är friliggande, terränganpassad, låg 
bebyggelse i enhetlig stil. Husen med långsidor som vetter mot gatan har 
små förträdgårdar, som bidrar till ett större sammanhängande gårdsrum 
i kvarterens inre. Taklandskapet utgörs av sadeltak, ofta av brutna tak 
i tegel. Flera av dessa områden uppfördes i ljus puts och karaktären är 
till viss del bevarad även om stora delar av Borås bebyggelse kom att 
förändras i samband med att de tilläggsisolerades i slutet av 1970-talet. 
I samband med detta byttes även fönster och dörrar och snickerier 
togs bort, vilket ytterligare förvanskade byggnadernas ursprungliga 
fasaduttryck.

I nästa stora utbyggnadsvåg under 1930-, 1940- och 1950-talen byggdes 
ett stort antal flerfamiljshus, framför allt i områdena Sjöbo, Övre 
Byttorp, Trandared, Norrby (se Figur 7.60), Dammsvedjan och Tullen. 
Under denna tid byggdes även området Göta upp. Mellan åren 1942-
1950 uppförde AB Bostäder inte mindre än 33 stycken flerbostadshus 
i området. Förutom bostäder försågs dessa områden med mindre 
centrumanläggningar. Karaktärsdrag för dessa områden är friliggande, 
terränganpassad, högre bebyggelse ofta i 3-4 våningar i lameller, se 
Figur 7.61. 1950-talets bebyggelse varvar ofta högre punkthus i upp till 
åtta våningar tillsammans med lamellhus i tre till fyra våningar. Husens 
kortsidor vetter mot gatan, med sparad natur mellan byggnadskropparna. 
Taklandskapet utgörs av sadeltak i tegel. Områdena från 1930- och 
1940-talet uppfördes oftast i puts, medan områdena från 1950-talet 
framför allt byggdes i tegel. Fasaderna på byggnaderna i flera av dessa 
områden har under senare decennier tilläggsisolerats.

Samtidigt byggdes också vid denna tid ett stort antal så kallade 
”Byggmästarehus” av lokala byggmästare i en avskalad stil innehållande 
6-10 stycken lägenheter. Dessa hus som byggdes i en avskalad 
funktionalistisk stil återfinns i stadsdelarna Nedre Norrmalm, 
Bergdalen, Göta, Parkstaden, Södra Sjöbo och delar av Nedre Byttorp. 
Byggmästarhusen är till skillnad från övrig bebyggelse från samma tid 
placerade med långsidan mot gatan. Även Egnahemsrörelsen var expansiv 
under 1930-, 1940- och 1950-talet. Flertalet egnahem uppfördes på Sjöbo 
i slutet av 1930-talet och början av 40-talet.  Även i stadsdelen Trandared 
och senare även på Norra Sjöbo och Hulta kom det att uppföras ett stort 
antal egnahem. I områden som Dammsvedjan och Hedvigsborg uppfördes, 
tillsammans med flerfamiljshus även privata villor, som till skillnad från
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Figur 7.59  Borås bebyggelseområde Centrumnära blandad bebyggelse.  
egnahemshusen finansierades med privata medel av nybyggarna. Även på 
Trandared var byggnationen av nya enfamiljshus stor i slutet av 1950-talet. 
Karaktärskapande för egnahemsbebyggelsen från den här tiden är att husen 
är små i en våning med källare och att de har flacka sadeltak. Husen är 
placerade med gaveln mot gatan och trädgårdarna är små och placerade åt 
den soliga sidan.  

Årsringarna inom detta bebyggelseområde kan relativt enkelt urskiljas, då 
den äldre bebyggelsen är placerad närmast stadskärnan och den senare 
bebyggelsen från 1950-talet är belägen längst från stadens centrum. 
Avvikande från detta mönster är stadsdelen Norrby som är belägen nordväst 
om stadskärnan. Norrby är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar, som 
tidigare främst bestod av trähusbebyggelse från tiden runt sekelskiftet 1900. 
I slutet av 1950-talet beslöts att merparten av de gamla husen skulle rivas för 
att ge plats åt nya, moderna hus med större lägenheter med högre standard. 
Idag består området av storskalig bebyggelse från slutet av 1950-talet och 
början av 1960- talet med viss äldre bebyggelse från 1920-talet bevarad. 
Byggnaderna i området utgörs av höga lamellhus, upp till nio våningar 
höga, med stora gårdsrum emellan. Norrbys väldiga skivhus kan ses som 
startskottet till miljonprogramsbebyggelsen som blev dominerande under 
1960- och 1970-talet.

Bebyggelseområdets utbredning redovisas i Figur 7.59

Figur 7.60  Stadsdelen Norrby. (Foto: Per Pixel, 2015)

Figur 7.61  Friliggande lamellhus i Salängen.
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Blandad bebyggelse i ytterområdena
I stadens ytterområden finns miljonprogramsbebyggelse och stora områden 
med blandad villabebyggelse, från olika årtionden under 1900-talet med en 
tyngdpunkt på 1970-talet och framåt, som till exempel Hestra och Brämhult. I 
Brämhult, som var egen kommun fram till 1971, reglerades bostadsbyggandet 
inte lika hårt som i Borås Stad. Detta fick till följd att ett stort antal småhus 
uppfördes från 1930-talet och framåt. 

Mellan Brämhult och Borås centralare delar ligger områdena Hässleholmen 
och Hulta som byggdes ut under miljonprogrammet under 1960- och 
1970-talet. Ny byggteknik med plansprängning och stabilisering gjorde att 
tidigare svårbebyggda områden kunde ianspråktas. Utbyggnaden av Hulta 
startade i mitten av 1960-talet där tidigare jordbruksmark bebyggdes med 
höga punkthus och sexton lamellhus. Hässleholmen, som är ett av stadens 
största bostadsområden, byggdes ut något senare under perioden 1966-
74. Även i miljonprogrammets områden byggdes centrumanläggningar 
med livsmedelsbutiker, skola, bibliotek med mera. Bostadsbyggnaderna 
planerades runt stora gårdsrum och biltrafiken separerades till matargator 
genom områdena. Det sist färdigställda miljonprogramsområdet i Borås är 
Kristineberg som uppfördes under tiden 1968-74. Området var från början 
planerat att bli dubbelt så stort, men då bostadsmarknaden till sist var 
mättad i Borås i början av 1970-talet avstannade utbyggnaden. Vid denna 
tid minskade också stadens befolkning, vilket gjorde att bostadsbyggandet 
bromsade in kraftigt. 

Karaktärsskapande för miljonprogramsområdena är stora bostadsområden, 
med höga friliggande hus med stora gårdsrum emellan. Terrängen är 
bortsprängd för att ge möjlighet till stora, enhetliga kvarter. Husen är 
uppförda i en monoton stil med få utsmyckningar. Husen förhåller sig 
inte till gatorna utan är fritt placerade med gångvägar mellan de olika 
bostadshusen och områdets centrumanläggning. Taken är platta, eller svagt 
lutande pulpettak i papp eller plåt. Men då husen är höga är taken sällan 
något man upplever. Fasaderna utgörs ofta av betong, med skarvarna synliga, 
varvat med plåt i olika färger. Under miljonprogramsåren byggdes också 
ett stort antal småhus. Exempel på detta finns i Hestra vid Glimmerplan, i 
Hässleholmen vid Microgatan, i Kristineberg vid Rödjegatan och på Hulta 
vid Hansinggatan. Det kanske mest talande exemplet finns i Brämhult söder 
om Damkullevägens ostligaste del, där en småhusmatta från denna tid breder 
ut sig.

I området Hestra uppfördes under 1990-talet området Hestra Parkstad som 
var del av en bostadsutställning som hölls 1994, se Figur 7.63. Hestra Parkstad 
består av flerbostadshus och radhus i olika stilar och upplåtelseformer 
med en centrumanläggning med bland annat skola, förskola, bibliotek 
och servicebostäder. Husen är inkilade i terrängen i det bevarade 
kulturlandskapet, se Figur 7.64.

Längst från stadskärnan finns områden som tidigare utgjort 
fritidshusbebyggelse utanför staden, men som under årens lopp har blivit om- 
och utbyggda och med tiden vuxit ihop med Borås. Kring sekelskiftet byggdes 
sommarvillor utmed Herrljungabanan vid Öresjö och utmed Göteborgsbanan 
vid Viaredssjön. Denna bebyggelse som från början placerads långt utanför 
stadens centrum utgör idag, tillsammans med modernare bebyggelse 
ytterkanten av Borås tätort. Det tydligaste exemplet på denna förvandling är 
Sjömarken och Sandared väster om stan, men även Frufällan och Sparsör i 
norr, samt området Bosnäs i sydväst vid sjön Funningen.

Bebyggelseområdets utbredning redovisas i Figur 7.62.
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Figur 7.62  Borås bebyggelseområde Blandad bebyggelse i stadens ytterområden.

Figur 7.63  Bebyggelse i Hestra Parkstad. (Foto: Borås Stad, 2020) Figur 7.64  Bevarade träd mellan husen i Hestra.
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7.3.5 Utvecklingstendenser
Borås stad har en antagen Översiktsplan från 2018. Utifrån översiktsplanen 
har en fördjupning av de centrala delarna tagits fram i en utbyggnadstrategi 
år 2019. Borås bedöms växa med cirka 1000 nya invånare per år de 
kommande 20 åren vilket motsvarar cirka 1 procent i tillväxt. År 2035 räknar 
kommunen med att ha en folkmängd på cirka 140 000 invånare. För att möta 
den kommande utvecklingen bedöms cirka 15 000 nya bostäder behöva 
byggas fram till 2035. 

Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa inifrån och ut 
med en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel framför allt i de 
områden som idag utgörs av verksamheter och småskalig industri. Även de 
fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är utpekade 
som utvecklingsnoder, se Figur 7.65. Översiktsplanens strategier pekar 
bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och infrastruktur. Starka 
stråk ska utvecklas så att staden binds samman och hållbara resor främjas. 
Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser ska utvecklas utmed Viskan och i 
de historiska miljöerna från textilindustrin.  En ökad tillväxt i den centrala 
staden ska även skapa underlag för utvecklingen av  de nya stambanorna. 

Arbetet med de nya stambanorna har pågått under en längre tid vilket har 
påverkat Borås stads utveckling. I väntan på de kommande stambanorna 
har kommunen tvingats avvakta med att utveckla vissa delar av staden. De 
utvecklingstendenser som går att avläsa är kopplade till hur staden försöker 
förhålla sig till en utveckling i väntan på att den nya bansträckningen ska blir 
klar. 

För tätorten Borås har kommunen tagit fram en utbyggnadsstrategin, se 
Figur 7.66. Strategin bygger på att staden ska växa i nordsydlig riktning i ett 
urbant stråk med Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa som tyngdpunkter 
utmed Viskan. Strategin utgår från att cirka 7 000 – 8 000 nya bostäder ska 
möjliggöras i dessa områden. Utveckling ska även ske i områdena Getängen, 
Regementsstaden och Hestra. Andra utvecklingsområden där kommunen 
tagit fram strategiska planer är Sjöbo och Sparsör-Frufällan-Tosseryd.

Figur 7.65  Utsnitt från strukturbild för Borås. (ÖP Borås Stad 2018)

Borås Stad står inför en omvandling där många av de centralt belägna 
industriområdena som tidigare varit kärnan i stadens utveckling ska 
omvandlas för ett mer effektivt markutnyttjande. Ett första steg är att skapa 
ytor utanför stadskärnan dit verksamheterna kan flytta. Kommunen har i sin 
översiktsplan pekat ut sex stycken områden för utveckling av verksamheter. 

Ett av områdena som ska fortsätta att utvecklas för industriverksamhet är 
Kyllared/Östra Brämhult med ett strategiskt läge utmed väg 40. Söder om 
staden finns två utvecklingområden på var sida om väg 41. Områdena har 
ett strategisk läge med kopplingar till både väg 27 och väg 41. Väster om 
staden ska utveckling fortsätta ske runt Viared i västlig och östlig riktning. 
Planuppdrag har tidigare påbörjats för den östra delen men avbrutits på 
grund av arbetet med de nya stambanorna. I den västra delen pågår en 
exploatering som bedöms vara klar inom en tioårsperiod. Området ska 
sedan fortsätta att växa västerut i samarbete med Bollebygds kommun. 
Det sista området som pekats ut är Godsterminal syd. Platsen har ett 
strategiskt läge intill Varbergsvägen och Viskadalsbanan. Figur 7.67 visar 
utvecklingsområdena för bostäder och verksmhetsområden i Borås. 

Knalleland är ett tidigare industri- och verksamhetsområde som idag till 
största del består av handelskomplex med stora markparkeringar och 
idrottsanläggningar. Här finns stora möjligheter för bostadskompletteringar 
vilket kan ge området en mer stadsmässig karaktär. I kombination 
med områdets evenemangs-, handels- och idrottsanläggningar är 
förutsättningarna goda för en livskraftig stadsdel. Området ska kopplas 
ihop i östvästlig riktning, men även kopplingen ner mot stadskärnan via 
Skaraborgsvägen är en viktig förutsättning för stadsdelens utvecklig. Ett 
arbete pågår med att ta fram en strategisk plan för Knalleland där förutom 
förtätning med bostäder, även framkomligheten för genomfartstrafik, 
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska prioriteras.

Figur 7.66  Utsnitt från strukturbild för staden. (ÖP Borås Stad 2018)

En strategi Borås Stad har är att staden ska växa inifrån och ut längs 13 
stycken urbana stråk där byggnation av tätare struktur ska främjas. Sex av 
stråken går genom de centrala delarna av staden och resterande sträcker sig 
ut runt stadskärnan för att binda samman närliggande stadsdelar och i ett 
större perspektiv även binda samman serviceorterna med staden. Stråket 
söderut via det tidigare industriområdet Druvefors samt Gässlösaområdet 
bedöms kunna rymma många nya bostäder. Där handlar det både om 
kompletteringar utmed stråket och om förnyelseprojekt på Gässlösa när 
avloppsreningsverket som har legat där är avvecklat. För detta område har 
kommunen nyligen genomfört en internationell arkitekttävling för unga 
arkitekter, Europan. 

Stadsdelen Getängen, sydväst om Knalleland har flera aktiva verksamheter 
med skyddsavstånd som förhindrar en exploatering av bostäder. Utveckling 
kan ske på längre skikt när verksamheterna har omlokaliserats. För området 
runt det gamla regementet finns ett framtaget planprogram (Borås Stad, 
2008). Området ska växa fram i olika etapper, men även här har planläggning 
i vissa delar pausats på grund av de nya stambanorna. Detaljplanearbete 
pågår dock i de södra delarna av regementsområdet. 

Utvecklingen i stadskärnan handlar främst om kompletteringar med mindre 
bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller exploatering 
av lucktomter, men även utveckling av stationsområdet och kopplingar till 
Norrby. I Norrby finns ett påbörjat arbete med att ta fram ett planprogram 
som har pausats på grund av osäkerheten kring lokaliseringen av de nya 
stambanorna mellan Göteborg och Borås. 

I takt med att bostadsbyggandet planeras att öka i kommunen kommer 
resbehovet att öka i motsvarande grad. Översiktsplanen lägger fast 
flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att 
framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken 
ska ges hög prioritet i stads utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik 
ska utformas med hög kvalitet. Borås trafikplan planeras att skickas ut på 
remiss våren 2020. Arbete pågår med en ny förbindelse av väg 180 mot 
Alingsås. Den nya kopplingen mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta 
genomfartstrafik, tung trafik och farligt gods från stadens centrum och 
infartsgator.

Figur 7.67  Utsnitt från mark- och vattenanvändningskarta för Borås. (ÖP Borås Stad 2018)
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7.3.6 Befolkning
Borås är Sveriges 13:e största stad och har cirka 74 000 invånare (SCB, 2019b). 
Totalt är folkmängden i kommunen cirka 113 000, se Figur 7.68. (SCB, 2019a) 
Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad. 
De största näringsgrenarna är vård och omsorg, handel och företagstjänster. 
Borås har ett stort pendlingsutbyte. Inpendlingen är cirka 14 000 personer 
och antalet som pendlar ut dryga 10 000. Det största pendlingsutbytet sker 
med kommunerna Ulricehamn, Mark och Göteborg.
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Figur 7.68  Den övre kartbilden visar antal boende och den undre kartbilden antal arbetstillfällen i Borås.
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7.3.7 Utbildningsnivå och årsmedianinkomst
Utbildningsnivån i Borås presenteras i Figur 7.69. En stor andel har gymnasial 
utbildning, medan andelen med eftergymnasial utbildning kortare eller 
längre än 3 år är något lägre. 

Årsmedianinkomsten i Borås följer genomsnittet i riket. I Sjömarken 
redovisas högst årsmedianinkomst och största delarna av centrala Borås 
ligger endast steget efter. Lägst årsmedianinkomst redovisas i Hässleholmen 
och delar av Norrby. Steget över ligger Gässlösa, delar av Trandared, Norrby 
upp till Sjöbo samt ett stråk i öster som berör Hässleholmen och Hulta, se 
Figur 7.70. 
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8 Riktlinjer för fortsatt arbete
8.1 Gestaltningsavsikter  
Utifrån landskapets känslighet och potential och projektmålen har 
gestaltningsavsikter arbetats fram. Gestaltningsavsikterna är projektets 
riktlinjer för gestaltning av den nya järnvägen. Hur järnvägsanläggningen 
och dess stationer kan placeras och inpassas i landskapet är en viktig 
gestaltningsaspekt. Syftet med gestaltningsavsikterna är att ge en vägledning 
för hur järnvägsanläggningen ska se ut för att dels ta till vara på den potential 
som finns, till exempel för stadsutveckling kring stationerna, dels ta hänsyn 
till de känsliga områden som finns i landskapet. 

I anläggandet av nya stambanor där de tekniska förutsättningarna styr 
mycket av järnvägsanläggningens utformning i både plan och profil finns 
begränsade möjligheter till anpassning. I enlighet med projektmålen 
ska både landskapets förutsättningar, känslighet och potential och 
resenärsperspektivet tillgodoses. Vid eventuella motstående intressen ska 
upplevelsen av landskapet för boende och besökare prioriteras framför 
tågresenärens upplevelse av landskapet.

I landskapet, inklusive dess tätorter, har olika karaktärsområden identifierats, 
se Figur 6.1 på sida 41. De olika karaktärsområdena har beskrivits 
avseende olika typer av känslighet och potential för den åtgärd som planeras. 
Vissa av de identifierade känsligheterna eller potentialerna är platsunika 
och vissa av känsligheterna och potentialerna återkommer på flera snarlika 
platser i landskapet. En följd av detta är det finns behov av både så kallade 
generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter för hur en anläggning 
kan och bör utformas. I kommande arbete med gestaltningsprogram kommer 
även mer platsspecifika gestaltningsavsikter tas fram för aktuella korridorer 
och stationslägen. 

Karaktärsområden har i denna ILKA delats upp i fyra typiska kategorier, 
bebyggelsedominerade, jordbrukspräglade, sjörika och skogsdominerade 
karaktärsområden. Gestaltningsavsikterna har en liknande uppdelning 
men dessa gäller på en mer områdesspecifik nivå. Till exempel finns det 
flest stora sjöar i de sjörika karaktärsområden, men sjöar finns i de flesta 
karaktärsområdena. Gestaltningsavsikterna gällande till exempel sjöar gäller 
därmed för alla sjöar.

Nedan listas de generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter som 
formulerats för projektet Göteborg-Borås. Gestaltningsavsikterna kan över 
tid behöva anpassas om ny kunskap tillkommer eller om förutsättningarna 
för projektet förändras.

8.1.1 Generella gestaltningsavsikter
• Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög attraktivitet i 

resande med tåg

• Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i teknisk 
design och arkitektur. 

• Inpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver 
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil. 
Inpassning i landskapet ska göras med hänsyn till anläggningens möte 
med omgivningen. 

• Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar och 
sidoområden, med hänsyn till dess omgivning.

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller öka 
biologisk mångfald i landskapet.

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en hållbar 
masshantering som utgår från landskapets känslighet och potential.

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan. 

• Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel.

• Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den nya 
anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket medför 
höga krav på drift och underhåll.

• Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende detaljeringsnivå i de 
delar som allmänheten kommer nära.

8.1.2 Områdesspecifika gestaltningsavsikter
Det finns även mer områdesspecifika gestaltningsavsikter som ger en 
inriktning för hur olika områden i landskapet kan och bör påverkas av 
järnvägsanläggningen.

Bebyggelsetäta områden
• Anpassa eventuella storskaliga exponerade anläggningsdelar med hänsyn 

till visuellt intrång och stråk i tätortsnära miljöer.

• Bibehåll eller utveckla viktiga sociala och kulturella samband och stråk.

• Bibehåll eller utveckla stråk som är viktiga för verksamheter.

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband och stråk.

• Utforma järnvägsanläggningen så att uppkomsten av otrygga miljöer 
undviks.

Stationer
• Utforma stationerna så att de underlättar vid byten mellan tåg och andra 

trafikslag.

• Utforma järnvägsanläggningen för att skapa förutsättningar för goda 
stadsmiljöer i samverkan med övriga aktörer. 

• Utforma järnvägsanläggningen så att de inte bryter viktiga sociala, 
ekologiska eller ekonomiska samband, eller bidrar till starka 
barriäreffekter. 

• Ta hänsyn till siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers identitet och 
förståelse och orienterbarhet i landskapet.

• Utforma stationerna så att de bidrar med en god orienterbarhet i sin 
omgivning.

• Undvik att lokalisera järnvägsanläggningen så att den får stor påverkan 
på kulturhistoriskt viktiga och identitetsbärande byggnader och miljöer.

• Utforma järnvägsanläggningen så att den främjar gång- och cykeltrafik 
till och från stationen.

• Ta hänsyn till omgivande stadslandskap vid utformning av bullerskydd, 
så att dessa kan integreras i omgivningen på ett förtjänstfullt sätt.

Jordbrukspräglade områden
• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 

möjligheterna att bruka jordbruksmark.

• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers 
identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband och stråk.

Sjöar
• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers 

identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.

• Möjliggör stråk för rekreation och friluftsliv runt sjön.

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband och stråk.

Skogsområden
• Anpassa profilläge med hänsyn så att befintliga stråk i sprickdalar kan 

bibehållas.

• Bibehåll eller stärk samband som är viktiga ur rekreationssynpunkt.

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband och stråk.

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till värdefulla tysta områden.
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9 Ordlista
BARRIÄR

Hinder i landskapet som kan vara visuellt, fysiskt eller upplevt. Kan syfta på 
barriär för både människor och djur.

BARRIÄREFFEKT

Den fysiska och visuella effekt som en barriär har på rörlighet och tillgänglighet.

FLIKIGHET

Används främst om sjöar för att beskriva dess form som mycket orgelbunden.

FRAGMENTERING

Splittring av områden som leder till omvandling, minskning eller försämring av 
livsmiljöer för människor eller djur. 

FUNKTION

I ILKA används begreppet för att beskriva landskapets funktionella aspekter 
och samband, till exempel rörelsemönster och stråk eller ekologiska och 
historiska funktioner och samband.

FYSISK BARRIÄR

Ett fysiskt hinder som begränsar framkomlighet för människor, djur och natur, 
till exempel stängsel runt höghastighetsjärnvägen som hindrar djur och 
människor från att passera eller uppehålla sig på spåren.

GRUNDFÖRSTÄRKNING

Förbättring av markens egenskaper som möjliggör byggnation av järnvägen. 
Detta krävs huvudsakligen när anläggning byggs på lösa jordar.

GRÖN KIL

Tätortsnära regional grönstruktur som är nära integrerad med bebyggelse och 
infrastruktur och som samtidigt är kopplade till större naturområden.

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR

Grönstruktur berör sammanhängande vegetationsförhållanden. Blåstruktur 
berör flödena av vatten, så som vattendrag och sjöar.

KARAKTÄR/LANDSKAPSKARAKTÄR

Ett specifikt samspel av landskapselement som ges av de naturgivna förutsätt-
ningarna, den historiskt betingade markanvändningen samt de rumsliga och 
upplevelsemässiga förhållanden som präglar ett område.

KARAKTÄRSOMRÅDE

Ett område av en viss unik karaktär som skiljer sig från intilliggande områden. 
Ett karaktärsområde kan bara förekomma på en plats och namnsätts ofta
med anknytning till platsen, till exempel Östgötaslätten.

KORRIDOR

En tänkt yta inom vilken ny järnväg kan komma att byggas.

KULTURMILJÖ

Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet från
historiska skeenden och processer som lett fram till dagens landskap.
Människors förutsättningar, verksamheter och livsmönster under olika tider
kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband och rörelsemönster.

KÄNSLIGHET

I ILKA bedöms känslighet per karaktärsområde och utifrån den planerade 
anläggningens eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet utan att värdera 
eller gradera i mer eller mindre känsligt. Känsligheten beskrivs för att kunna 
anpassa den tänkta anläggningen till landskapets karaktär, funktion och 
relation. En bedömning av landskapets känslighet utgår ifrån att väl fungerande 
landskap och livsmiljöer enligt de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 
målen (Agenda 2030) eftersträvas.

LANDSKAPSANALYS

En systematisering av kunskap för att förstå en plats eller ett områdes egenska-
per. Ett brett begrepp som inrymmer olika typer av analysmetoder för att förstå
ett områdes geografi, dess historia, nuläge och framtidsmöjligheter.

LANDSKAPSANPASSNING

Anläggningen eller annan åtgärd utformas enligt Trafikverkets Riktlinje land-
skap med utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpassning till
landskapets karaktär och funktioner. Landskapsanpassning kan vara en 
anpassning av anläggningen till terrängen i omgivande landskap, men skulle 
också kunna vara att tillgodose spridningsmöjligheterna för flora och fauna i 
berört område.

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

En metodik för landskapsanalys som bygger på den engelska metoden Lands-
cape Character Assessment (LCA). Den syftar till att ge en helhetsbild av 
landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär och egenskaper genom en 
indelning och beskrivning av landskapet i karaktärsområden. ILKA är en 
utveckling av landskapskaraktärsanalysen.

MARKPLAN

Järnvägen är placerad på mark, på bank eller i skärning.

MÅLPUNKT

En plats som många människor besöker. 

NYCKELKARAKTÄRER

Karaktärsdrag och byggstenar som bygger upp den karaktär som präglar 
landskapet. Landskapets byggstenar kan vara naturgivna, som terrängformer 
och växlighet, men också kulturbundna, genom utnyttjandet av naturresurser 
och brukandet av marken.

PLANSPRÄNGDA YTOR

En yta där ett berg har sprängts bort för att en plan yta ska erhållas.

POTENTIAL

I ILKA används begreppet för att bedöma vilka möjligheter som finns att stärka 
ett områdes karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter finns att skapa 
attraktiva och intressanta landskap? Vilken potential finns för att stärka 
funktioner i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster. Vilken potential finns 
att utveckla människors möjligheter till ett gott, hållbart liv och hållbar utveck-
ling i landskapet?

RELATION

Landskapskonventionen utgår från människans förhållande till landskapet 
genom att i definitionen av landskap betona ”sådant som det uppfattas av 
människor”. I relationsbegreppet ses landskapet som territorium och 
identitetsområde, dit människor har särskilda band, jämför engelskans ”sense 
of place”.

SAMBAND

Förbindelse, anknytning eller relation mellan olika områden eller olika funktio-
ner i landskapet.

TILLGÄNGLIGHET

 Tillgänglighet inom ILKA syftar på hur möjligt det är att ta sig från en plats till 
en annan, hur enkelt det är att nå en eftersträvansvärd plats.

TRYCKBANK

Uppläggning av jord på en sida eller på ömse sidor av järnvägsbanken som 
säkerställer bankens stabilitet. 

UPPLEVD BARRIÄR

Ett av människan upplevt hinder som innebär att människan erfar en förändring 
av ett områdes tillgänglighet och attraktivitet.

VISUELL BARRIÄR

En barriär som bryter siktlinjer, skymmer vyer eller utsikt vilket påverkar hur 
landskapet uppfattas.
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6 PM Social konsekvensanalys, Göteborg - Borås, en del av nya stambanor

1 Inledning
I detta kapitel beskrivs projektet Göteborg-Borås en del av nya stambanor och 
arbetet med den sociala konsekvensanalysen. I texten förklaras varför den 
sociala konsekvensanalysen görs, syftet och det teoretiska ramverket. 

1.1 Beskrivning av projektet
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter 
Västsveriges största städer närmre varandra, förbättrar kommunikationerna 
till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan 
Göteborg och Stockholm.

1.2 Social konsekvensanalys som underlag till 
lokaliseringsutredning
Detta PM, Social konsekvensanalys, ingår i lokaliseringsutredningen 
för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås och utgör 
underlag för framtagning, utvärdering och val av alternativa sträckningar 
och stationslägen. I olika PM beskrivs befintliga förhållanden inom 
utredningsområdet, tekniska krav för den nya järnvägen samt effekter av 
studerade alternativ. 

Den sociala konsekvensanalysen ska utifrån korridor- och 
stationsalternativen bedöma och redovisa de sociala konsekvenser som kan 
uppkomma. I analysen ingår att särskilt beskriva och bedöma hur de olika 
lokaliseringsalternativen kan påverka barn och ungas vardagsliv, rörelsefrihet 
och tillgänglighet. 

Tillvägagångssättet i arbetet med den sociala konsekvensanalysen är 
inledningsvis att identifiera och redovisa sociala värden som är relevanta 
att beakta i detta skede med val av lokalisering. Utifrån identifierade sociala 
värden kan sedan effekter och konsekvenser av lokaliseringen bedömas. 
Konsekvensbedömningen ska i det fortsatta utredningsarbetet utgöra 
underlag för åtgärdsförslag som kan bibehålla eller stärka sociala värden och 
så långt som möjligt begränsa negativa konsekvenser. Fokus i detta skede 
ligger på det som är alternativskiljande och som gör det möjligt att kunna 
jämföra de olika lokaliseringarna ur ett socialt perspektiv. Trafikverket 
arbetar kontinuerligt med sociala aspekter i planeringsprocessen kring 
järnväg, men har inga fastställda riktlinjer eller framtagen handledning för 
hur en social konsekvensanalys ska genomföras. 

För lokaliseringsutredningen finns projektmål kopplat till de tre blocken 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilket utgör grunden för den 
samlade hållbarhetsbedömningen. Underlag till hållbarhetsbedömningen 
tas fram inom de teknikspecifika blocken bland annat genom den sociala 
konsekvensanalysen. Relevanta delar samordnas. Del av det underlag som 
tas fram i den sociala konsekvensanalysen utgör också underlag i den 
miljöbedömning som utförts inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. 
Läs mer i lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen.

1.3 Barnperspektiv
Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. 
Barnkonventionen är ett verktyg för att säkerställa att barns rättigheter 
tillgodoses. Till barn räknas alla personer under 18 år. En viktig princip 
i konventionen är att vid alla åtgärder som rör barn ska det i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnens bästa (Regeringskansliet, 2020), 
(Barnombudsmannen, 2020). Barnperspektivet är inkluderat i den sociala 
konsekvensanalysen. 

1.4 Syfte
Det grundläggande syftet med den sociala konsekvensanalysen är att bedöma 
de sociala konsekvenserna av lokaliseringsalternativen. Vidare ska analysen 
medverka till ett val av alternativ som ger förutsättningar för att bibehålla 
eller stärka sociala värden och så långt som möjligt begränsa negativa 
konsekvenser.

Den sociala konsekvensanalysen för ny stambana mellan Göteborg och Borås 
ska:

• identifiera och redovisa sociala värden, samband och förhållanden inom 
utredningsområdet.

• bedöma hur befolkningen inom utredningsområdet påverkas av 
lokaliseringsalternativen utifrån parametrarna Vardagsliv, Social balans, 
Hälsa och säkerhet samt Resmönster och rörelsefrihet. 

• bedöma hur barn och unga inom utredningsområdet påverkas av 
lokaliseringsalternativen utifrån parametrarna Vardagsliv, Social balans, 
Hälsa och säkerhet samt Resmönster och rörelsefrihet.

1.5 Teoretiskt ramverk
Sociala förändringar kan vara både upplevda och fysiska på antingen 
individnivå, ekonomisk enhetsnivå, social gruppnivå, arbetsplatsnivå 
eller samhällsnivå. Det kan vara förändringar i hur människor bor, arbetar, 
spenderar sin fritid men också de som påverkar hälsa, välmående, tillgångar 
samt säkerhet och trygghet. På samhällsnivå kan det vara förändringar som 
påverkar ett samhälles sociala samband, politiska struktur, ljudbild, karaktär 
och identitet. (Vanclay, 2015). Enligt Vanclays teoretiska ramverk kan sociala 
konsekvensanalyser genomföras i fyra steg: bakgrundssteget, analyssteget, 
åtgärdssteget och uppföljningssteget (Vanclay, 2015).

I bakgrundssteget kartläggs det aktuella utredningsområdet, det vill säga det 
geografiska området i vilket ett projekt påverkar det sociala livet. Därefter 
skapas en förståelse för hur projektet påverkar människors vardag inom 
utredningsområdet. Berörda kommuner och invånare informeras om 
projektet och hur de kan delta i samrådsprocessen. I den föreliggande sociala 
konsekvensanalysen har detta gjorts genom intervjuer med kommunala 
tjänstepersoner och en webbaserad samrådskarta för allmänheten. För att 
få en mer komplett bild har sociala samband och kommunala målpunkter 
kartlagts och redovisats.

I analyssteget presenteras de sociala förändringar och effekter som projektet 
bedöms medföra. I konsekvensanalysen görs en bedömning av var de 
identifierade sociala konsekvenserna uppstår och vilken påverkan de har. 

Det är viktigt att arbetet med den sociala konsekvensanalysen påbörjas 
redan under ett projekts planeringsskede då sociala konsekvenser kan 
uppstå redan när spekulationer om ett nytt projekt sprids bland allmänheten. 
Arbetet med de sociala konsekvenserna tar inte slut då byggnation påbörjas 
utan pågår till dess ett projekt färdigställts (Vanclay, 2015). I denna 
sociala konsekvensanalys genomförs bakgrundssteget och analyssteget. 
Åtgärdssteget och uppföljningssteget är inte aktuellt att genomföra i detta 
tidiga skede i planeringsprocessen.

1.6 Projektmål för lokaliseringsutredningen och relevanta för den 
sociala konsekvensanalysen 
Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya 
stambanorna. De övergripande målen med preciseringar sätter en gemensam 
ambitionsnivå och konkretiserar vad som krävs för att syftet med den nya 
stambanan ska uppnås. 

Flera projektmål omfattar sociala aspekter. Dessa har bedömts fånga 
relevanta sociala perspektiv för lokaliseringsutredningen. Den sociala 
konsekvensanalysen syftar till att svara mot dessa projektmål för att 
säkerställa att lokaliseringsutredningen resulterar i en sträckning för den 
nya stambanan som är socialt hållbar. Socialt hållbar innebär att den nya 
stambanan ska bibehålla eller stärka sociala värden och så långt som möjligt 
begränsa negativa konsekvenser.

Projektmålen utgör grunden för de förutsättningar som kartlagts och som 
sedan konsekvensbedöms utifrån påverkan och effekt av de föreslagna 
korridor- och stationsalternativen. För de projektmål som är direkt kopplade 
till den sociala konsekvensanalysen finns tre hållbarhetsparametrar 
med preciseringar: Vardagsliv, Social balans samt Hälsa och säkerhet. I 
tabell 1 presenteras de projektmål och parametrar som berör den sociala 
konsekvensanalysen. Parametrarna och preciseringar av parametrarna 
konkretiserar målens sociala aspekter och används för att bedöma 
alternativens konsekvenser och möjlighet att uppfylla projektmål. Dessutom 
har mobilitet brutits ut och bedömts inom parametern Resmönster och 
rörelsefrihet. 

För mer detaljerad redovisning av mål och aktuell målhierarki för 
lokaliseringsutredningen i sin helhet se Lokaliseringsutredning kap 1. 
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Tabell 1  Lokaliseringsutredningens projektmål med precisering av tillhörande parametrar. 
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LE

D
N

IN
G

PROJEKTMÅL PARAMETER PRECISERING AV PARAMETER

Korridorer Almedal – Landvetter flygplats och Landvetter flygplats - Borås

Den nya järnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer 
och samband av betydelse för människors sociala välfärd och 
livskvalitet kan behållas och utvecklas både på landsbygden 
och i tätorterna.

Vardagsliv

Bibehålls eller stärks tillgänglighet mellan målpunkter eller andra samband som påverkar 
sociala sammanhang och sammanhållen bygd?

Bidrar lokaliseringen till bibehållen eller förbättrad tillgång till miljöer som används för 
rekreation, friluftsliv och turism?

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens 
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för 
och bidra till attraktiva livsmiljöer.

Social balans

Ger lokaliseringen förutsättningar att bibehålla eller förstärka god livskvalitet och jämställdhet 
på landsbygd?

Möjliggör lokaliseringen att befintlig bostadsbebyggelse bevaras och stärks?

Möjliggör lokaliseringen av korridoren en utformning som kan ta hänsyn till och stärka bygdens 
identitet?

Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande. Hälsa och säkerhet Bidrar lokaliseringen av korridor till ett stationsläge som kan främja cykel- och gångtrafik samt 
kollektivtrafikresa till stationen.  

Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna 
människors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed 
den nya järnvägen.

Hälsa och säkerhet Bidrar lokaliseringen till att verklig och upplevd säkerhet och trygghet bibehålls eller stärks.

Korridorer genom Borås

Bidrar lokaliseringen till att verklig och upplevd säkerhet och 
trygghet bibehålls eller stärks. Vardagsliv

Bidrar lokaliseringen till att verklig och upplevd säkerhet och trygghet bibehålls eller stärks.

Bidrar lokaliseringen till bibehållen eller förbättrad tillgång till miljöer som används för 
rekreation, friluftsliv och turism?

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens 
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för 
och bidra till attraktiva livsmiljöer.

Social balans Möjliggör lokaliseringen att befintlig bostadsbebyggelse bevaras och stärks?

Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna 
människors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed 
den nya järnvägen.

Hälsa och säkerhet Bidrar lokaliseringen till att säkerhet och trygghet bibehålls och/eller stärks.
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konsekvensbedömningen. Kontinuerligt har även samverkan och avstämning 
skett med de andra teknikdelarna inom de tre hållbarhetsblocken, där 
bedömningar gjorts inom områdena social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. 

Bedömningsmatrisen har använts för att konsekvensbedöma varje 
korridor- och stationsalternativ var för sig och utan att jämföra alternativen 
med varandra. Konsekvensbedömningarna redovisas i kapitel 5 och de 
framträdande effekterna och konsekvenserna för varje korridor- och 
stationsalternativ redovisas samlat i en ruta.

2.2 Underlag
Utredningen baseras på underlag som samlats in från berörda kommuner, 
relevanta myndigheter, privata aktörer och via genomförda inventeringar och 
analyser.  

2.2.1 Kommuner
Från kommunerna inom utredningsområdet: Göteborg, Mölndal, Härryda, 
Mark, Bollebygd, Borås, har information om målpunkter inom rekreation, 
friluftsliv, arbetsliv och skolor hämtats in. Information om framtida 
exploatering och infrastruktur har inhämtats från respektive kommuns 
översiktsplan. Vidare har möten genomförts med representanter från 
kommunerna där framför allt platsbunden lokalkunskap kunnat delges 
projektet.

Från kommunerna har även geodata samlats in avseende skolor, gång- och 
cykelnät och målpunkter för kommunal service, fritidsaktiviteter och 
rekreationsområden. 

2.2.2 Myndigheter
Från Statistiska centralbyrån (SCB) har statistik om befolkningen i 
utredningsområdet hämtats. Statistiken visar till exempel befolkningstäthet, 
utbildningsstruktur och åldersstruktur. Från SCB har också data som 
pendlingsstatistik, bostadspriser och arbetsmarknad hämtats. 

Från Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) har data om trafikflöden 
och vägnätet hämtats. 

Från Västra Götalandsregionen (VGR) har statistik för befolkningsprognoser 
till år 2030 hämtats. Geodata har samlats in om arbetsmarknadsstatistik och 
befolkningsdata. 

Från Västtrafik har geodata för linjeriktningar och hållplatser samlats in. 

Geodata för riksintresse för friluftsliv och naturvård har samlats in från 
Naturvårdsverket.

Fastighetskartan, översiktskartan och ortofoton från Lantmäteriet har 
använts som bakgrund till kartmaterial i detta PM. 

2.2.3 Privata aktörer
Information och statistik om transportsätt och antal resenärer till och från 
Landvetter flygplats har inhämtats från Swedavia.

2.1.2 Social konsekvensbedömning
Konsekvensbedömningarna syftar till att bedöma hur befolkningen, med 
ett särskilt fokus på barn och unga, i utredningsområdet påverkas av 
lokaliseringsalternativen utifrån parametrarna Vardagsliv, Social balans 
Hälsa och säkerhet samt Resmönster och rörelsefrihet. I arbetet med den 
sociala konsekvensbedömningen har en matris tagits fram för att säkerställa 
att lokaliseringsalternativen bedöms med utgångspunkt i samma grunder. 
Med hjälp av denna bedömningsmatris har platsspecifik påverkan, effekt 
och konsekvens identifierats. Matrisen utgår från projektmålen och 
använder samma begrepp och preciseringar av parametrarna (som i tabell 
1), det vill säga parametrarna Vardagsliv, Social balans, Hälsa och säkerhet. 
Dessutom har mobilitetsaspekten brutits ut och bedöms inom parametern 
Resmönster och rörelsefrihet. Inom samtliga fyra parametrar görs en särskild 
bedömning ur ett barnperspektiv. Begreppen och parametrarna som används 
i bedömningen definieras enligt nedan:

• Parametern Vardagsliv handlar om den fysiska strukturen utifrån vägnät, 
välanvända stråk och vägsamband. Parametern belyser hur människors 
tillgänglighet till service, målpunkter samt rekreation och friluftsliv 
påverkas av en järnvägsanläggning. Effekter som kan uppkomma 
är exempelvis fragmentering och barriärverkan vilket kan leda till 
konsekvenser som förändrad tillgänglighet och begräsningar i utbud.

• Parametern Social balans handlar om upplevelsen av hur 
järnvägsanläggningen kan påverka boende-, verksamhets- och 
rekreationsmiljöer. Parametern handlar också om trygghetsaspekter i 
järnvägsnära miljöer och om förändrad möjlighet till försörjning inom 
areella näringar i utredningsområdet. Effekter som kan uppkomma är 
exempelvis visuellt intrång och förändrad markanvändning samt att nya 
miljöer kopplat till anläggningstyp skapas, till exempel under broar, vid 
tunnelmynningar och vid passager av järnvägen. Detta kan exempelvis 
leda till konsekvenser som mindre attraktiva miljöer, uppkomst av 
otrygga miljöer och förändrade möjligheter till försörjning. 

• Parametern Hälsa och säkerhet belyser hur livsmiljöer och miljöer för 
daglig sysselsättning påverkas av en järnvägsanläggning i avseende 
buller och trafiksäkerhet. Effekter som kan uppkomma är exempelvis 
bullerpåverkan och komplexa trafikmiljöer, vilket kan leda till 
konsekvenser för människors hälsa och välmående samt förändrade 
resvägar.

• Parametern Resmönster och rörelsefrihet belyser individers (inklusive 
barn och unga) mobilitet och bedöms samlat utfrån effekterna av 
respektive korridor- och stationsalternativs lokalisering. Då de övriga 
parametrarna påverkar människors mobilitet bedöms detta samlat inom 
denna parameter. Effekter som nämns i parametrarna ovan och som kan 
påverka resebeteendet är exempelvis förändrad tillgänglighet, otrygga 
miljöer och förändrade resvägar på grund av omledningar. Detta kan leda 
till konsekvenser som förändringar i resmönster och begränsningar i 
rörelsefrihet.

Som grund för bedömningsarbetet har den sammanställning av 
förutsättningar som presenteras i kapitel 4 använts. Som ytterligare 
underlag har tillgänglighetsanalyser, kartläggning av befintliga barriärer 
i Mölndal och Borås, bullerberäkningar och fältbesök legat till grund för 

2 Utredningsmetodik
I detta kapitel redogörs för den metod som har använts i framtagandet av den 
sociala konsekvensanalysen. 

2.1  Arbetsprocess
Arbetsprocessen för bedömning av lokaliseringsalternativen följer metoden 
som beskrivs i avsnitt 1.5 Teoretiskt ramverk, där Bakgrundssteget och 
Analyssteget används för denna sociala konsekvensanalys. Avsnittet inleds 
med en beskrivning av bakgrundssteget, hur kartläggningen av sociala 
värden har genomförts. Därefter följer analyssteget som beskriver hur 
dessa förutsättningar har legat till grund för konsekvensbedömningen av 
lokaliseringsalternativen. 

2.1.1 Kartläggning av sociala värden
För att identifiera sociala värden, samband och förhållanden inom 
utredningsområdet har förutsättningar kring människors vardagsliv, sociala 
balans, hälsa och säkerhet samt resmönster och rörelsefrihet kartlagts 
och redovisas i kapitel 4. Mer specifikt handlar det om att sammanställa 
olika typer av befolkningsdata så som information om var människor bor, 
arbetar och studerar, åldersstruktur, pendlingsrelationer. Det handlar 
också om kommunala planer, bebyggelseutveckling och markanvändning, 
socioekonomiska förhållanden samt näringsliv. För att få en bild av 
människors vardag har rekreationsområden, samband och stråk samt 
olika typer av målpunkter kartlagts. Insamling av data har skett genom 
studier av kartmaterial, statistik, färdmedelsfördelning, samverkan med 
teknikspecialister i lokaliseringsutredningen och samtal med tjänstepersoner 
inom kommunerna i utredningsområdet. Genom hela datainsamlingen har 
också ett särskilt fokus legat på barn och unga. 

För att förstå hur människor rör sig mellan sin bostad, daglig sysselsättning 
och vardagliga målpunkter har infrastrukturen kartlagts med fokus på 
mobiliteten och hur förutsättningarna för mobilitet skiljer sig åt i de olika 
delarna av utredningsområdet. Begreppet mobilitet avser människors 
rörelsemönster samt möjligheter att resa. Kartläggningen har gjorts 
genom att exempelvis studera kopplingar i väg-, gång- och cykelnät samt 
kollektivtrafikutbud, bilinnehav och barriärer. 

En särskild kartläggning av barnperspektivet är integrerat i den löpande 
texten, det vill säga beskrivningar av barn och ungas vardagsliv, rörelsefrihet 
och tillgänglighet.

Det avsnitt som beskriver värdefulla kulturhistoriska miljöer och samband 
inom utredningsområdet är baserat på Kulturarvsanalysen, som är framtagen 
inom ramen för projektet.

Beskrivningen av förutsättningarna har kompletterats med information och 
lokalkunskap som delgivits genom synpunkter i genomförda samråd med 
allmänheten.
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Ingen beskrivning av stationsutformning och trygghetsaspekter i 
underjordiska stationsmiljöer har gjorts. Detta med hänsyn till det tidiga 
skedet i planeringsprocessen då konsekvensbedömningar görs på en mer 
övergripande nivå. 

3.4 Avgränsningar mellan delutredningar inom projektet
Mer fördjupade beskrivningar kring stationsorterna Mölndal, Landvetter 
flygplats och Borås finns i Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) och 
Gestaltningsprogrammet respektive miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
som tagits fram i projektet. Analys och kartläggning av buller och stomljud 
inom utredningsområdet beskrivs mer detaljerat i MKB. 

3.5 Avgränsning i redovisning av åtgärdsförslag
I detta PM redovisas en konsekvensbeskrivning utifrån 
järnvägsanläggningens olika lokaliseringsalternativ och anläggningstyper. 
I samband med redovisning av konsekvenser är det vanligt att det också 
presenteras åtgärdsförslag som kan motverka negativa och att stärka positiva 

3 Avgränsningar
I detta kapitel beskrivs de avgränsningar som gjorts i arbetet med den sociala 
konsekvensanalysen. Avgränsningar görs utifrån ett geografiskt, tidsmässigt 
och innehållsmässigt perspektiv. Vidare görs också avgränsningar för 
framtagandet av åtgärdsförslag och påverkan under byggskedet. 

3.1 Geografisk avgränsning
Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster 
(anslutningspunkt Almedal) till Borås tätort i öster och berör kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås, se figur 1.

Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet 
mellan Göteborg och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och 
externa stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ska vara 
möjliga. Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar ska rymmas. Därutöver har området vidgats så att alla tänkbara 
korridorer mellan nu aktuella stationer, Mölndal, Landvetter flygplats och 
Borås, ska innefattas. Utredningsområdet ska även möjliggöra att externa 
stationslägen kan prövas vid samtliga stationsorter. En avgränsande faktor 
för utredningsområdets utbredning har även varit den maximala längd en 
ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att restidsmålet mellan 
Stockholm och Göteborg ska kunna uppnås.

3.2 Tidsmässig avgränsning
Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025-2027. Tidshorisont 
(prognosår) för effektbedömningar är 2040.

3.3 Innehållsmässig avgränsning
Förutsättningarna för utredningen beskrivs på en övergripande nivå för att 
senare fördjupas och bli mer platsspecifika utifrån föreslagna korridor- och 
stationsalternativ. 

Inom detta PM görs ingen särskild avgränsning i beskrivningen av 
barnperspektivet då dessa aspekter är en integrerad del i den sociala 
konsekvensanalysen. Inga särskilda insatser görs heller med att inhämta 
synpunkter direkt ifrån barn då denna sociala konsekvensanalys tas fram i ett 
tidigt skede i planeringsprocessen. Barnperspektivet har till stor del fångats 
upp i de intervjuer som gjorts med tjänstepersoner inom respektive kommun.

I det aktuella skedet i planeringsprocessen görs ingen analys utifrån 
perspektivet personer med funktionsvariationer.  Tillgänglighetsanpassning 
sker i ett senare projekteringsskede och vid detaljutformning av stationerna. 

I detta PM ligger det största fokuset på de kommuner som till betydande 
delar ligger inom utredningsområdet. Göteborg Stad och Marks kommun 
berörs endast till en liten del av utredningsområdet och beskrivningar görs 
därför bara där det är relevant. 

I beskrivningen av rekreationsmiljöer har en avgränsning gjorts så att mindre 
grönområden, parker med mera i tätortsmiljöerna inte beskrivs med hänsyn 
till det tidiga skedet i planeringsprocessen. Beskrivningarna görs på en mer 
övergripande nivå.

Figur 1  Utredningsområde för Projekt Göteborg-Borås.

konsekvenser. Med anledning av att denna sociala konsekvensanalys har 
tagits fram i ett tidigt skede i planeringsprocessen är åtgärdsförslagen på en 
övergripande nivå. Istället pekas på behovet av åtgärder vilka då omnämns i 
mer generella termer. I Gestaltningsprogrammet som tagits fram inom ramen 
för arbetet med lokaliseringsutredningen, redovisas järnvägsanläggningens 
utformning och förslag på gestaltning. Gestaltning i skedet för 
lokaliseringsutredningen handlar om järnvägsanläggningens utförande med 
hänsyn till platsens befintliga förutsättningar och potential med syfte att 
uppfylla projektets mål. Fokus ligger på vad som är alternativskiljande ur 
ett gestaltningsperspektiv. Den sociala konsekvensanalysen ligger till grund 
för de åtgärdsförslag som beskrivs i Gestaltningsprogrammet och som har 
koppling till sociala aspekter.

3.6 Avgränsning påverkan i byggskede
Då detta PM tagits fram i ett tidigt skede i planeringsprocessen och 
detaljutformning samt byggskedets genomförande inte ännu är planerat har 
effekter och konsekvenser på grund av anläggningsarbeten inte bedömts. 
Detta kommer att utföras i senare skeden i planeringsprocessen. 
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företag som kom att dominera marknaden. Än idag har Borås kvar en stark 
koppling till textiltillverkningen och postorderverksamheten genom ett 
flertal stora distanshandels- och logistikföretag men också genom bland annat 
Textilhögskolan. Även på andra orter i närområdet pågår tillverkning och 
försäljning av textilier inom klädtillverkning och hemtextil.

4.2 Befolkning

4.2.1 Folkmängd och befolkningstäthet 
Utredningsområdets största tätort är Göteborg med drygt 592 000 invånare 
i tätorten. Den näst största tätorten är Borås med cirka 73 000 invånare 
i tätorten och tredje största är Mölndal med cirka 46 000 invånare i 
tätortsområdet. Även Mölnlycke tätort är relativt stor med drygt 18 000 
invånare. Övriga orter längs sträckan har ett betydligt lägre invånarantal. I 
tabell 2 presenteras folkmängden för olika tätorter inom och i anslutning till 
utredningsområdet. Sett över hela utredningsområdet är befolkningstätheten 
störst i den västra delen samt i Boråsområdet. Något högre befolkningstäthet 
finns också i de mindre orterna längs Kust till kustbanan och i trakten kring 
Bollebygd. Söder om väg 27/40 och i utredningsområdet norra del, mellan 
Bollebygd och Borås, är befolkningstätheten som lägst. I tabell 3 och figur 
3 presenteras befolkningstätheten för kommuner och tätorter inom och i 
anslutning till utredningsområdet. 

4.2.2 Boende och förvärvsarbetande
I figur 3 presenteras förhållandet mellan var människor bor och 
antalet arbetstillfällen inom utredningsområdet. Statistiken gäller för 
förvärvsarbetande över 16 år. En del områden utanför tätorterna har en 
betydligt högre andel arbetstillfällen än boende. Mölnlycke företagspark, 
Landvetter flygplats och Viareds verksamhetsområde är några exempel på 
detta. De tätorter inom utredningsområdet som utmärker sig med ett betydligt 
lägre antal arbetstillfällen än boende är Landvetter tätort, Hindås, Rävlanda 
och Bollebygd. Förekomsten av arbetstillfällen tyder på flera platser på att 
området kring tätortscentrum har en större andel bostäder än verksamheter. 

4 Förutsättningar
Kapitel 4 behandlar de förutsättningar som är aktuella för sociala aspekter 
och människors vardagsliv i förhållande till den nya stambanans olika 
lokaliseringsalternativ. I kapitel 4 sammanställs de förutsättningar som 
kartlagts och identiferats i utredningsarbetet. Förutsättningar utgör grund för 
konsekvensbedömningen av varje korridor- och stationsalternativ. Avsnitt 4.1 
är baserat på Kulturarvsanalysen. 

Utredningsområdet berör sex kommuner: Göteborgs Stad, Mölndals stad, 
Härryda kommun, Bollebygds kommun, Borås Stad och Marks kommun. När 
det gäller Göteborgs Stad och Marks kommun berörs endast en liten del av 
kommunernas yta, men för framför allt Göteborg kan en ny stambana ha 
stor betydelse för tillgängligheten till staden, för näringslivets attraktivitet 
och för regionens utvecklingspotential i stort. Goda kommunikationer 
och infrastruktur är avgörande ur ett regionalt perspektiv för att ge fler 
människor tillgång till ett rikt kultur-, närings- och föreningsliv. 

4.1 Historisk bakgrund
Merparten av odlingsmarken och de största jordbruksegendomarna finns 
kring Storån och Nolåns dalgång som ligger mitt i utredningsområdet. 
Sedan lång tid tillbaka har dalgångarna inneburit goda möjligheter att 
färdas i landskapets i övrigt branta och svårtillgängliga topografi. Storåns 
och Nolåns dalgång har stora sammanhängande arealer med bördig 
odlings- och betesmark som gjort att området varit attraktivt och gynnsamt 
för människor att bosätta sig i. Längs den meandrande Storån i den södra 
delen av dalgången är gårdsbebyggelsen ovanligt storskalig med regionala 
mått. Många mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader är uppförda kring 
sekelskiftet 1900 och de stora byggnaderna vittnar om ett rikt jordbruk under 
det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, som möjliggjort bebyggelsens 
utformning.

Dagens infrastruktur utgör en viktig komponent för landskapets karaktär, 
och en stor del av kommunikationsstråken är delar i en struktur med 
lång kontinuitet. Det medeltida vägnätet utgjorde stommen i vägnätet 
ända fram till bilismens genombrott i början av 1900-talet. Järnvägen 
mellan Göteborg och Borås öppnades för trafik 1894, och förändrade 
kommunikationsstrukturen på ett övergripande plan. För några samhällen, 
till exempel Bollebygd, innebar dessutom tillkomsten av en järnvägsstation 
att samhällets centrum förflyttades från kyrkan som utgjort centrum i det 
agrara landskapet – till järnvägsstationen och det framväxande stations-
samhället i det som idag utgör bygdens centrum. Hindås utvecklades under 
det tidiga 1900-talet till en välbesökt turistort, med ett flertal hotell, som ett 
resultat av de goda förbindelser till Göteborg och Borås som järnvägen gav.

Under 1800-talet växte textilindustrin till en av Göteborgsområdets och 
framförallt Sjuhäradsbygdens viktigaste näringar med grunden i förläggar-
verksamheten och hantverksmässig produktion i hemmen. Borås kom 
med tiden att utvecklas till landets centrum för textilproduktionen fram 
till 1900-talets mitt då mycket av produktionen flyttades från Sverige till 
andra länder. Från 1950-talet blev importkonkurrensen allt större och flera 
företag drabbades av nedskärningar, avvecklades eller såldes till utländska 
ägare. Det som ersatte den grundtextila tillverkningen och småföretagen 
var postorderverksamheten. Ellos, Halléns och Borås Textil var några av de 

KOMMUNER Göteborg Mölndal Härryda Bollebygd Borås Mark

INVÅNARE/
KM2

1293,5 475,5 142,4 36,1 124,4 37,4

Tabell 2  Folkmängd i olika tätorter inom och i anslutning till utredningsområdet. 
(Mölndals stad, 2019) (SCB, 2019).

Tabell 3  Befolkningstäthet i kommunerna inom utredningsområdet angett som invånare 
per km2. (SCB, 2019).

TÄTORTER FOLKMÄNGD

Göteborg 600 500

Mölndal 46 000
Mölnlycke 18 500

Landvetter 9 000

Hindås 3 000

Rävlanda 1 500

Bollebygd 4 500

Sandared 3 500

Borås 73 500

Gånghester och Målsryd 2 500

Kinna 15 500

Detta innebär att invånarna på dessa platser pendlar till andra tätorter eller 
områden för arbete. Arbetspendling beskrivs mer detaljerat i avsnitt 4.5.2.

4.2.3 Åldersstruktur
Den ålderskategori som varierar mest i en jämförelse mellan kommunerna 
är antalet personer mellan 25 och 34 år. Störst andel unga människor bor i 
storstadskommunerna Göteborg, Mölndal och Borås. Härryda kommun är 
den kommun som har störst andel barn och personer i åldrarna mellan 35 och 
54 år. Störst andel av människor i åldrarna 65 + finns i Bollebygds kommun, 
Borås Stad och Marks kommun. Åldersstrukturen bland kommunernas 
invånare inom utredningsområdet presenteras i figur 2.

4.2.4 Tillväxt och prognos för befolkningsutveckling
Folkmängden i de berörda kommunerna har under perioden 2006 till 2018 
haft en positiv utveckling. Störst procentuell tillväxt har Härryda kommun 
haft, följt av Göteborgs Stad. Bollebygds kommun och Mölndals stad har haft 
en relativt kraftig befolkningstillväxt från 2016 fram till idag. Bollebygd är 
också den kommun där befolkningstillväxten har varierat mest med både 
tillväxt, stagnation och till och med en negativ tillväxt under något år. Borås 
har haft en stabil tillväxt sedan år 2006. Lägst befolkningstillväxt har Marks 
kommun haft, vilken dock har tilltagit efter år 2015. 

Befolkningstillväxten är framförallt koncentrerad till tätorterna men 
det finns även en positiv befolkningsutveckling på landsbygden i 
utredningsområdets kommuner. Ett undantag är dock Marks kommun där 
tillväxten på landsbygden är negativ. Störst procentuell befolkningstillväxt 
på landsbygden förekommer i Göteborg, Mölndal och Bollebygd. En 
ökad befolkning på landsbygden ställer nya krav på infrastruktur och 
kollektivtrafik, så att människor inte tvingas till ett bilberoende. En 
mer utförlig beskrivning av framtida bebyggelse enligt kommunernas 
översiktsplaner finns sammanfattad i avsnitt 4.3.3. I figur 4 visas 
befolkningstillväxten i kommunerna de senaste tolv åren, 2006 till 2018. 
Utvecklingen anges som den årliga procentuella förändringen jämfört med 
folkmängden år 2006. 

Figur 2  Åldersstruktur i kommunerna inom utredningsområdet. (SCB, 2019).
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Figur 3  Folkmängd utifrån var befolkningen bor och arbetar. Den övre bilden redovisar befolkningen efter folkbokföringens geografiska belägenhet. Den undre nedre bilden redovisar antalet förvärvsarbetande efter arbetsställets geografiska belägenhet oberoende av var 
personerna är folkbokförda. 
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Forskningen pekar på att det är enklare att sätta in åtgärder mot buller från 
järnväg än från en trafikled. Anledningen är att buller från järnväg normalt är 
mer högfrekvent än vägtrafik och medför ett högre ljud men under kortare 
stunder. Detta innebär att buller från tåg lättare dämpas med bulleråtgärder. 
De fastigheteter som är placerade nära bullerskydd (plank) mot järnväg har 
generellt sett medfört en marknadsvärdeminskning jämfört med fastigheter 
längre ifrån. Fastighetspriserna i attraktiva områden har visat sig vara 
känsligare för påverkan av buller (Svensson, 2013), (Eklund, 2000). Även 
visuellt intrång kan ha påverkan på attraktiviten.

4.2.8 Sysselsättningsgrad 
I figur 6 presenteras andelen personer som är arbetslösa eller inskrivna i ett 
arbetsmarknadsprogram. Begreppet öppet arbetslösa syftar på de individer 
utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden 
och som inte ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Statistiken är 
hämtad från Arbetsförmedlingen och gäller för år 2019. 

Högst procentandel arbetslösa återfinns i Göteborgs Stad och Borås kommun. 
Av de kommuner som ligger inom utredningsområdet är arbetslösheten 
lägst i Härryda kommun och högst i Marks kommun. Andelen inskrivna i 
ett arbetsmarkandsprogram är lägre än antalet öppet arbetslösa i samtliga 
kommuner. 

4.2.6 Inkomstnivå
Högst medelinkomst har invånarna i Härryda kommun. Lägst medelinkomst 
finns i Marks kommun. I tabell 5 presenteras invånarnas medelinkomst i 
kommunerna inom utredningsområdet. 

4.2.7 Fastighetspriser
Fastighetspriserna för småhus är högst i Göteborg och avtar sedan ju längre 
österut i utredningsområdet som småhusen ligger, med undantag för Marks 
kommun. Lägst fastighetspris för småhus finns i Mark. Detta tyder på att 
Göteborg har en stark attraktionskraft vad gäller fastigheter och att fler söker 
sig österut för lägre priser på småhus. I tabell 6 presenteras medelpriset 
för småhus i kommunerna inom utredningsområdet. Priserna anges i tusen 
kronor, tkr. 

Det nationella forskningscentrumet för kollektivtrafik, K2, har analyserat 
tågstationers betydelse för fastighetspriser. Studier visar att närhet till 
stationer påverkar fastigheters värde. Effekter kan dock skilja sig åt beroende 
vilken typ av tågtrafik som stannar vid stationen. Generellt verkar det 
finnas störst effekt på fastighetspriserna om tågtrafiken är anpassad för 
arbetspendling. Generellt sett blir fastighetspriset högre ju närmre stationen 
ett hus är beläget. De fastigheter som dock ligger inom 200 meter från en 
station har större risk för buller och andra typer av störningar vilket då kan 
ha en negativ inverkan på fastighetens värde (K2, 2016). (Helena Bohman, 
2017). Texten ovan är baserad på forskning kring regionaltåg i förhållande 
till bostadsfastigheter. Det är rimligt att anta att en höghastighetsjärnväg 
medför andra effekter och att kontakt- och kunskapsintentiva verksamheter 
attraheras mer än bostadsexploatering i järnvägens närhet. 

Befolkningsprognoser fram till år 2030 har hämtats från Västra 
Götalandsregionens statistikdatabas för kommunerna inom 
utredningsområdet. Den procentuella befolkningsprognosen varierar 
från kommun till kommun. Störst befolkningstillväxt år 2030 beräknas 
Mölndal och Bollebygd ha, vilket pekar på en trend för regionförstoring 
även österut från Göteborg. Göteborgs Stad, Härryda och Borås kommuner 
förväntas få en lägre befolkningstillväxt i jämförelse, omkring 10 procent. 
Befolkningsprognoser presenteras i tabell 4.

4.2.5 Utbildningsnivå
Generellt sett har en stor andel av kommunernas invånare en gymnasial 
utbildning. I Göteborg och Mölndal är det fler som har en eftergymnasial 
utbildning än i övriga kommuner. Mölndal har även störst andel 
forskarutbildade vilket kan ha en koppling till näringslivsstrukturen 
och de stora företagen i kommunen, där flera har stora forsknings- och 
produktutvecklingsverksamheter. Även närheten till universitet och 
högskolor i Göteborg kan vara av stor betydelse. I figur 5 presenteras 
utbildningsnivån för invånare i kommunerna inom utredningsområdet. 

Figur 4   Befolkningsutveckling i kommunerna från 2006 till 2019. (SCB, 2019)
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Figur 5  Utbildningsnivån bland invånare i åldern 25 - 64 år i kommunerna inom 
utredningsområdet (SCB, 2019).

Tabell 4  Befolkningsprognos till 2030 för kommunerna inom utredningsområdet. (VGR, 
2018).

Göteborg Mölndal Härryda Bollebygd Borås Mark

2018 571 500 68 000 38 000 9 500 112 000 35 000

2030 640 000 81 500 41 500 11 000 122 000 36 000

Ökning 
(%) 11,9 19,9 10,0 16,0 8,7 3,8
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Figur 6  Den procentuella andelen arbetslösa och personer inskrivna i ett arbets-mark-
nadsprogram i kommunerna inom utredningsområdet. (Regionfakta, 2019).

Göteborg Mölndal Härryda Bollebygd Borås Mark

Inkomst 
(tkr/år) 323,1 359,5 379,6 332,3 304,2 294,7

Tabell 5  Årsmedelinkomst för invånare över 20 år i kommunerna inom   
utredningsområdet [tkr/år] (SCB, 2019).

Göteborg Mölndal Härryda Bollebygd Borås Mark

Pris [tkr] 5 944 5 026 4 164 2 921 2 867 2 101

Tabell 6  Medelpriser för småhus i kommunerna inom utredningsområdet [tkr]. (SCB, 
2019).
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4.3 Markanvändning och samhällsstruktur

4.3.1 Markanvändning 
I utredningsområdet som helhet är skogsbruk den dominerande areella 
näringen. Jordbruk förekommer i förhållandevis liten utsträckning i 
utredningsområdet och de största arealerna jordbruksmark finns i Nolåns 
och Storåns dalgångar. Mindre arealer jordbruksmark förekommer också i 
Sandbäck, Benareby, kring Härryda, Gesebol samt nämare Borås, norr om 
Sandared och Viaredssjön samt öster om Borås. I de uppodlade dalgångarna 
ligger bebyggelsen ofta längs dalgångens sidor, i gränsen mellan skogs- och 
odlingsmark. I det småskaliga jordbrukslandskapet är även skogsbruk en 
viktig kompletterande verksamhet. Det förkommer också att småbrukare 
i området har annan kompletterande inkomstkälla, till exempel en 
traditionell anställning, uthyrning av stallplatser, kaféverksamhet, kurs- och 
konferensanläggning. 

Jord- och skogsbruksmarken brukas oftast av markägaren men det 
förekommer också att den arrenderas ut till andra brukare. Brukare av 
skogs- och jordbruksmark kan således ha enheter spridda över området 
vilket gör den areella näringen känslig för fragmentering och igenväxning. 
Att det ofta är små enheter är ytterligare en försvårande faktor för att kunna 
bedriva lönsamt jord- och skogsbruk. För den enskilda brukaren kan det dock 
innebära att bara en del av den brukade arealen påverkas. En viktig aspekt 
när det gäller jordbruksmark är att tätortsnära jordbruksmark är attraktiv för 
bebyggelseutveckling, både för utvidgning av samlad bebyggelse och för att 
den ofta har goda byggnadstekniska förutsättningar. Men jordbruksmarken 
är samtidigt en viktig resurs att bevara för framtida matproduktion. I 
Bollebygds kommun har ett kunskaps- och planeringsunderlag för Nolåns 
dalgång antagits och används som vägledning i framtida planering 
(Bollebygds kommun, 2020).

Verksamhetsområden förekommer längs de stora kommunikationsstråken i 
utredningsområdet. En ingående beskrivning av verksamhetsområdena finns 
i avsnitt 4.3.5.

I Härryda kommun är Landvetter flygplats en till ytan omfattande anläggning. 
I anslutning till flygplatsen finns stora verksamhetsytor med koppling till 
logistikverksamhet. På grund av flygbullret medges ingen bostadsutveckling 
runt flygplatsen. Även Borås har en mindre flygplats vilken är belägen sydost 
om Viareds verksamhetsområde.

I Hällered, någon mil nordväst om Borås, finns två testanläggningar med 
bilbanor. Anläggningarna ligger delvis inom utredningsområdet och täcker 
tillsammans en yta om cirka 9 km2.

I figur 8 presenteras markanvändningen i utredningsområdet och i figur 14 
presenteras verksamhetsområden. 

Figur 7  Jordbruksmark i Nolåns dalgåg.

Figur 8  Markanvändning inom utredningsområdet. 
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4.3.2 Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen är på flera håll i utredningsområdets tätorter av 
samma karaktär. De centrala delarna utgörs till stor del av verksamheter 
och olika samhällsfunktioner. Även om majoriteten av bostäderna återfinns 
runt de mest centrala delarna av områdets tätorter förekommer också en del 
flerbostadshus i centrum. Längre ifrån tätorternas centrum ökar förekomsten 
av villor för att sedan avta i utkanterna av tätorten. Sett från tätorternas 
centrum blir tillgången större och antalet grönområden fler ju längre ifrån 
centrum det är. Det enda undantaget är Göteborg som har en stor andel 
flerbostadshus i centrala och halvcentrala lägen. 

I utkanten av flera tätorter återfinns på många platser också 
verksamhetsområden. På flera håll skapar väg 27/40 buller- och 
barriäreffekter genom tätorter, exempelvis i Borås och Landvetter. 
Samtidigt utgör väg 27/40 en viktig transportkorridor för verksamheter och 
arbetspendling längs sträckan. 

Bebyggelsestrukturen i Landvetter och Rävlanda utmärker sig från övriga 
tätorter. Genom Landvetter utgör väg 27/40 en barriär och majoriteten av 
tätortens verksamheter och samhällsfunktioner återfinns norr om vägen. 
Människor boende på den södra sidan behöver därför korsa vägen för att 
utföra många av sina vardagssysslor. I Rävlanda ligger tätortens mindre 
industrier och verksamheter i tätortens centrum till skillnad från övriga 
tätorter där de ligger i utkanten av tätorten. 

Utanför de större tätorterna finns främst skogslandskap, jordbrukslandskap 
och spridd bebyggelse av småhusområden längs vägar som Härrydavägen, 
väg 554, Eskilsbyvägen, väg 542, och väg 156, se figur 9. Runt om i 
utredningsområdet finns också flera tidigare fritidshusområden som håller 
på att omvandlas till permanentboende. På en del platser förekommer också 
by- och gårdsmiljöer som når de större vägarna via anslutande småvägar. 
På en del platser förekommer enstaka verksamheter, till exempel i Olsfors. 
Företagen Veidekke, Skanska och Samgräv har bergtäkter i skogsområdet 
öster om Landvetter flygplats.

Figur 9  Utredningsområdets väg- och järnvägsnät. De blå etiketterna visar vägnummer.
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Figur 10  Vy från omvandlingsområdet Forsåker i  Mölndal.

4.3.3 Bebyggelseutveckling
Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemensamt tagit fram en fördjupad 
översiktsplan som beskriver befintliga och planerade etableringar längs med 
Mölndalsån i de båda kommunerna (Göteborgs Stad, 2016), (Mölndals stad, 
2018). Mölndal har ett uttalat mål om att växa med i genomsnitt 1,5 procent 
per år. Kommunens fyra tätortscentra Mölndal, Kållered, Lindome och 
Hällesåker ska utvecklas utifrån sina respektiv identitet och sina kvaliteter. 
Den övervägande bostadsutvecklingen ska ske vid stationssamhällena 
Mölndal, Kållered och Lindome. Utvecklingen ska ske genom att omvandla 
rena verksamhetsområden till en blandad bebyggelse av bostäder och 
verksamheter. Inom Mölndals tätort har Forsåker, Pedagogen park och 
Lunnagården pekats ut som omvandlings- och utbyggnadsområden. 

Härryda kommun har enligt nuvarande översiktsplan ett mål om att växa 
med 1 procent per år. För att nå målet behöver ny mark tas i anspråk. 
Nybyggnation inom tätorterna ska huvudsakligen ske vid befintlig 
infrastruktur med anslutning till kollektivtrafiken. Generellt sker byggnation 
i de västra delarna av kommunen. I de östra delarna finns en trend att 
omvandla fritidshus till åretruntboende. Landvetter flygplats utgör en tydlig 
gräns mellan de västra delarna som har en högre befolkningstäthet och de 
östra delarna som är mer glest befolkade. I Mölnlycke pågår byggnation av 
ett nytt bostadsområde vid gamla Mölnlycke fabriker. Vid Bråta by i utkanten 
av tätorten planeras för nya bostäder och verksamheter. Mellan Mölnlycke 
tätort och Benareby finns planer på att bygga nya bostäder. Ytterligare 
etableringsområden är Valborgs ängar och Södra Kullbäckstorp, i nära 
anslutning till Mölndalsvägen. 

Området Backa i södra delen av Landvetter tätort är ett tidigare 
fritidshusområde där en ombyggnation till ett område med kommunalt 
vatten och avlopp, bättre vägstandard och utökade byggrätter genomförs. I 
samband med ombyggnationen kommer området förtätas med nya bostäder. 
Ett arbete pågår också med en fördjupad översiktsplan för Landvetter södra. 
Landvetter södra är ett nytt bostadsområde, för 25 000 invånare, som berör 
ett större geografiskt område mellan Landvettersjön och Landvetter flygplats 
(Härryda kommun, 2019). Ytterligare utvecklingsplaner i kommunen är att 
expandera Mölnlycke företagspark österut, etablera en företagspark i Bårhult 
väster om Landvetter tätort och nya verksamhetsområden i närheten av 
Härryda. I kommunen finns också önskemål om att överdäcka väg 27/40 vid 
Landvetter tätort. 

Härryda kommuns översiktsplan omfattar också Landvetter 
flygplats. Utvecklingen kring Landvetter flygplats och möjligheter till 
verksamhetsetablering i området är av stor vikt för hela regionen. Planer 
finns på att utveckla flygplatsområdet norrut genom bland annat etablering 
av ett köpcenter. Placeringen har valts utifrån befintlig trafikplats och den 
goda kopplingen och till väg 27/40 samt för att kunna använda marken i det 
bullerpåverkade stråket. Områdets bullersituation medför att området inte 
lämpar sig för bostadsutveckling. Härryda kommuns översiktsplan är från 
2012. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats.

Bollebygds kommuns målsättning enligt nuvarande översiktsplan 
är att utveckla näringslivet i kommunen genom nyetableringar, så 
att fler människor kan arbeta i kommunen. Kommunens befintliga 
verksamhetsområden pekas ut som områden där även nya verksamheter 
kan etableras. Verksamhetstyperna väntas främst vara logistikanknutna 
med anledning av den goda kopplingen till väg 27/40 och trafikplatserna. 

Bostadsbyggande ska möjliggöras i mindre tätorter som Olsfors, Hultafors 
och Töllsjö, även om Bollebygds tätort är prioriterad. Från Bollebygds tätort 
sett vill kommunen växa åt nordväst längs Hindåsvägen och norrut längs 
Töllsjövägen. Vidare har Gesebol pekats ut som kommunens eventuellt femte 
tätort. Idag bor många barnfamiljer i området, som saknar förskoleplatser. 
Kommunen beviljar inga planer söder om väg 27/40. Väster om Bollebygds 
centrum och norr om väg 27/40 ligger Kullaområdet, ett område längs 
med Nolån där kommunen tagit fram ett planprogram för nya bostäder, 
skola, förskola och viss handel. Kommunen har tillsammans med Marks 
och Härryda kommuner också tagit fram en utvecklingsplan för att ange 
gemensamma mål och inriktningar för gränsområdet mellan kommunerna. 
Planen antogs 2014 (Bollebygd, Härryda och Marks kommuner, 2014). Under 
slutet av 2019 startade Bollebygds kommun upp arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan.

Borås Stad har i sin översiktsplan från 2018 fem kärnområden för 
tillväxt. Kärnområdena innefattar förutom Borås tätort och Sandared 
även orterna Dalsjöfors, Fristad och Viskafors (som dock ligger utanför 

utredninsgområdet). Tätorterna utanför Borås ska fungera som viktiga 
knutpunkter för service som skola, vård, omsorg och detaljhandel. Enligt 
översiktsplanen ska staden växa inifrån med en tät och varierad bebyggelse. 

För Borås tätort har kommunen tagit fram en strukturbild som pekar ut 
fyra områden med särskild stadsutvecklingspotential. Dessa är Knalleland, 
Gässlösa, Göta/Regementsområdet och Hestra. Ytterligare ett område 
att utveckla på längre sikt är Getäng. I strukturbilden pekas också 
viktiga stråk för utveckling ut.  Utvecklingsområden för verksamheter är 
Kyllared/Brämhult, Viared, nya verksamhetsområden utmed väg 41 samt 
Godsterminal syd intill Varbergsvägen och Viskadalsbanan.

Kommunernas utbyggnadsplaner presenteras i figur 11.
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Figur 11  Kommunernas utbyggnadsstrategier. Kartan visar kommunernas övergripande utbyggnadsstrategier inom utredningsområdet de kommande 15-20 åren. Pilarna indikerar i vilken riktning bostads- och verksamhetsområden planeras expandera och är hämtade från 
respektive kommuns översiktsplan.
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4.3.4 Näringsliv 
Västra Götalands län har ett mycket strategiskt läge med avseende på 
geografiska förutsättningar och förutsättningar för näringslivsutveckling. 
Till exempel ligger Nordens största hamn i Göteborg. Stora arbetsgivare i 
regionen är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Volvo, Borås Stad och 
Göteborgs universitet. En annan viktig arbetsplats är Landvetter flygplats, 
som sysselsätter cirka 4 000 personer. Turismen är en växande näring i 
regionen, framförallt för turistaktiviteter inom rekreation och friluftsliv men 
även kultur och nöjen, simhallar/äventyrsbad och shopping lockar turister 
till Göteborg, Mölndal och Borås. Bollebygd kommun har mycket liten 
besöksnäring och saknar kommersiella övernattningsmöjligheter i form av 
hotellverksamhet eller liknande.

Inom utredningsområdet arbetar flest personer inom tjänstesektorn. Andelen 
arbetstillfällen i tjänstesektorn är högre i storstadskommunerna än i övriga 
kommuner. Bollebygds och Marks kommuner är de kommuner där lägst 
andel personer arbetar inom tjänstesektorn och en större andel personer 
arbetar inom den areela sektorna jämfört med övriga kommuner. Den högre 
andelen verksamma inom den areella sektorn kan bero på kommunernas 
läge i förhållande till jordbrukslandskapet i Nolåns och Storåns dalgångar. I 
figur 12 presenteras fördelningen av arbetstillfällen efter näringslivssektor 
i kommunerna inom utredningsområdet. Statistiken visar fördelningen 
mellan näringsgrenarna i varje kommun men säger ingenting om antalet 
arbetstillfällen inom respektive gren. 

4.3.5 Verksamhetsområden och stora arbetsplatser
I Göteborg och Borås återfinns de flesta av utredningsområdets större 
arbetsgivare. Göteborgs Stad är med drygt 38 000 anställda den största 
arbetsgivaren. Andra stora arbetsgivare i Göteborg är Volvo Personvagnar 
med 18 000 anställda, Göteborgs universitet med cirka 7 400 anställda och 
Chalmers tekniska högskola med cirka 3 2oo anställda. 

I Mölndals kommun är Mölndals stad den största arbetsgivaren med 
drygt 4 600 anställda. Andra stora arbetsgivare i kommunen är Astra 
Zeneca och Essity. I stadskärnan genereras många arbetstillfällen, dels 
för kommuninvånare dels för personer som pendlar in till tätorten från 
närliggande kommuner. En del historisk industribebyggelse finns bevarad 
runt stadskärnan, vilken utgörs av Krokslätts fabriker, bebyggelsen kring 
forsen i Mölndals Kvarnby samt Forsåkerområdet. Idag används byggnaderna 
för andra verksamheter än vad de byggdes för, till exempel kontor, museum 
och konstnärliga verksamheter.

I Härryda kommun är Landvetter flygplats den största arbetsgivaren med 
cirka 4 000 anställda. Vid Landvetter flygplats ligger ett verksamhetsområde 
där bland annat DHL, TNT och Schenker har paketterminaler. I Härryda är 
cirka 3 500 anställda av kommunen. Andra stora arbetsgivare i kommunen 
är Postnord, med en anläggning i Bårhults verksamhetsområde väster om 
Landvetter. Ytterligare andra stora arbetsgivare är Atlet, Elanders, Cochlear 
och Emerson som ligger i Mölnlycke företagspark. I Bollebygd är Flügger 
Färg och Hultafors de största arbetsgivarna tillsammans med kommunen, där 
cirka 800 personer arbetar. Mindre verksamhetsområden finns också norr 
om väg 27/40 vid flygplatsen, i Härryda och i Hindås. 

Öster om Bollebygd ligger det mindre verksamhetsområdet Getabrohult. 
Kommunens största arbetsgivare Flügger har sin verksamhet i området. 
Flügger planerar för en expansion. Antalet tillkommande arbetstillfällen är 
dock begränsat då verksamheten i och med utbyggnaden främst förväntas bli 
automatiserade moment. 

I Borås är kommunen den största arbetsgivaren med drygt 11 7oo anställda. 
Två andra stora arbetsgivare i kommunen är Ellos och H&M. Sydväst 
om Borås ligger verksamhetsområdet Viared. I området finns en stor 
företagspark, handelsverksamhet och ett flygplats. Verksamhetsområdet 
är viktigt för både sysselsättningen i kommunen och besökare. 
Verksamhetsområdet är entrén till Borås för resande längs väg 27/40 
från väster och Göteborg. I Borås finns även flera mindre industri- och 
verksamhetsområden. Getängen och Göta är två exempel. I området ligger 
det tidigare industriområdet Knalleland som genomgår en omvandling 
för att numera användas för andra typer av verksamheter, till exempel 
handelsområde och sportanläggningar. Norr om Borås ligger Hällered där 
det finns en provbana som används av Volvo och RISE för att testa avancerad 
trafiksäkerhet och nya bilmodeller. 

Många människor arbetar också hos regionala arbetsgivare. Västra 
Götalandsregionen är regionens största arbetsgivare med över 50 000 
anställda. Även Försvarsmakten, Samhall och Polismyndigheten är stora 
arbetsgivare i regionen.

Verksamhetsområden och stora arbetsplatser visas i figur 14.
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Figur 14  Verksamhetsområden och stora arbetsplatser inom utredningsområdet. 
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4.3.6 Tätorter och bebyggelsesamlingar 
I detta avsnitt beskrivs mycket kortfattat några av de större tätorter och 
bebyggelsesamlingar som omnämns i kapitel 4. Förutsättningar. För en mer 
utförlig beskrivning hänvisas till den landskapskaraktärsanalys som tagits 
fram inom ramen för projektet. 

Mölndals stad
Mölndal
Mölndal är en tätort söder om Göteborg med cirka 46 000 invånare. 
Tätorten är centralort i Mölndals stad (kommun.) Genom Mölndal skapar 
E6 och Västkustbanan en barriär mellan tätortens västra och östra delar. 
Kollektivtrafikförbindelserna med Göteborg är goda. Centralt i tätorten finns 
ett köpcenter och ett sjukhus.

Rävekärr och Sandbäck
Längs Kungsbackavägen söder om Mölndal ligger de två bostadsområdena 
Rävekärr och Sandbäck. Bebyggelsen utgörs framförallt av småhus. Boende 
i områdena vänder sig i första hand till Mölndal för att ta del av service och 
målpunkter. Österut från bostadsområdena finns det rekreativa kopplingar 
till Horsikasjön och Rambo mosse samt väster ut mot Peppared och 
Sisjöområdet. 

Tulebo
Sydost om Mölndal ligger Tulebosjön. Runt sjön finns flera bostadsområden, 
vilka gemensamt benämns som Tulebo i denna rapport. I området finns 
spridd småhusbebyggelse som länkas samman genom det lokala vägnätet. 
Norrut har Tulebo goda kopplingar till Hårssjöns och friluftsområdet Rambo 
mosse. Vid Tulebo finns också flera målpunkter för fritidsaktiviteter.  

Härryda kommun
Mölnlycke
Ungefär 8 kilometer öster om Göteborg ligger tätorten Mölnlycke. Mölnlycke 
är ett stationssamhälle och centralort i Härryda kommun. Mölnlycke är 
kommunens mest befolkade tätort och länkas samman med Göteborg via väg 
27/40 och med Mölndal via väg 533. Från Mölnlycke finns goda kopplingar 
med kollektivtrafik till både Göteborg och Mölndal. Tätortens cykelnät 
ansluter till cykelnätet i Göteborg. I den södra delen av tätorten finns det flera 
kopplingar till Finnsjöns rekreationsområde. I tätortens norra del ligger ett 
större industriområde. 

Benareby och Nya Långenäs
Benareby och Nya Långenäs är två bebyggelsesamlingar i sydöstra delen av 
Mölnlycke. Boende i områdena tar sig via Benarebyvägen in till Mölnlycke 
centrum för att nyttja den service och de målpunkter som finns i tätorten. I 
Benareby finns en stark kulturellt bunden tradition som bland annat bottnar 
i bygdens forna tillverkning av trätunnor för fiskberedningsindustrin. Många 
hus i området har länge varit fritidshus men omvandlas numera ofta till 
permanentbostäder. Bygdens gamla skola är centrum för lokalt engagemang 
där det anordnas aktiviteter av olika slag. Vid benämning av Benareby i denna 
sociala konsekvensanalys omfattas även Bolås, Näset, Grankärret, Hyltan och 
Västerhög med flera. 

Björrödsdalen
I Härryda kommun och söderut från Landvetter tätort sträcker sig 
Björrödsdalen. I dalgången ligger flera bebyggelsesamlingar som till 
exempel Björröd, Skällsjöås och Buarås. Nära väg 27/40 i dalgångens 
norra del finns verksamhetsområden. Genom dalgången sträcker sig 
Eskilsbyvägen som är en viktig länk till väg 27/40 för arbetspendling 
för boende i dalgången. Endast den norra delen av Eskilsbyvägen har 
utbyggd cykelbana. 

Hindås
Hindås är en stationsort i Härryda kommun med cirka 3 000 invånare. 
Genom tätorten går väg 554 och Kust till kustbanan som båda utgör 
viktig infrastruktur för resor framför allt västerut, både för pendling 
och för att nå kommuns större orter Mölnlycke och Landvetter. 
Infrastrukturen innebär också goda kopplingar till både Rävlanda och 
Bollebygd. I tätortens närområde finns flera sjöar och naturreservat. En 
del nås från tätorten till fots eller med cykel. Hindås har sedan lång tid 
tillbaka en tradition av att vara en plats för rekreation och friluftsliv, med 
ett stort utbud av aktiviteter. 

Rävlanda
Längst österut i Härryda kommun ligger tätorten Rävlanda, i nära 
anslutning till Storåns dalgång. Tätorten har sin utbredning både 
norr och söder om Kust till kustbanan, som utgör en barriär genom 
orten. Norr om tätorten ligger Rammsjön som är ett populärt 
rekreationsområde. Från Rävlanda finns vägkoppling via Rävlandavägen 
till både Hindås och Bollebygd. Rävlandavägen ansluter också till väg 
27/40. 

Bollebygds kommun
Bollebygd
Bollebygd är kommunens centralort och är belägen intill väg 27/40 
mellan Göteborg och Borås. Avståndet till Borås är något kortare än till 
Göteborg. Kust till kustbanan har en station i Bollebygd. Utpendlingen 
från orten är stor.  Bebyggelsen är koncentrerad norr om väg 27/40 men 
söder om vägen ligger Bollekollen, en regionalt viktig rekreativ målpunkt. 
Vägen begränsar tätortsutvecklingen söderut. Bollebygd ligger i Nolåns 
dalgångs södra ände. 

Olsfors
Öster om Bollebygd och längs Boråsvägen ligger tätorten Olsfors. I 
Olsfors finns det småhusbebyggelse, någon enstaka butik och flera 
industrier. 

Gesebol
Cirka fem kilometer nordost om Bollebygd ligger Gesebol. Gesebol 
är ett glest befolkat område runt Gesebols sjö. I området har flera 
vandringsleder och aktivitetsmöjligheter ställts iordning på initiativ av 
hembygdsföreningen. Från Gesebol finns infrastrukturstråk söderut mot 
Olsfors och västerut mot Nolåns dalgång. 

Borås Stad
Borås
Borås är centralort i kommunen och har cirka 73 000 invånare. Tätorten 
ligger cirka 6 mil öster om Göteborg. Genom tätorten sträcker sig regional 
infrastruktur som väg 40, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till 
kustbanan. Från norr ansluter väg 42 och från söder väg 41. Tätorten har haft 
en historisk roll för den svenska textilindustrin. I Borås finns högskola.

Sandared och Sjömarken
Längs Göteborgsvägen och väster om Borås på norra sidan av Viaredssjön 
ligger Sandared och Sjömarken. Sandared räknas som en egen tätort medan 
Sjömarken är en del av Borås tätort. Sandared och Sjömarken är nästan 
sammanvuxna. Både från Sandared och Sjömarken finns vägkopplingar 
norrut mot jordbruksbygder i Nordtorp, Backabo och Sundshult. I detta 
område finns stora rekreativa värden även för befolkningen i Sandared och 
Sjömarken.

Gånghester och Målsryd
Ungefär 5 kilometer öster om Borås ligger tätorten Gånghester. Sedan 2015 
ingår också samhället Målsryd i tätorten. Mellan Gånghester och Målsryd 
finns infrastrukturkopplingar för samtliga färdmedel. Mellan samhällena 
finns ett viktigt socialt samband för skola och service, med till exempel 
matbutik.
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Figur 15  Brämhults kyrka. 

4.3.7 Värdefulla kulturhistoriska miljöer och samband 
Inom utredningsområdet finns ett flertal värdefulla kulturhistoriska miljöer 
med varierande storlek och innehåll. En större koncentration kan ses vid 
platser som till exempel Nolåns dalgång. Vid en del områden, till exempel 
området kring Landvetter samt sydost om Bollebygd, saknas fornminnen. På 
vissa platser är förekomsten av kulturminnen relativt okänd, dessa områden 
utgörs framförallt av skogs- och våtmarker.

Några typer av kulturhistoriska samband och funktioner är väl 
representerade bland de värdefulla kulturmiljöer som är belägna inom 
utredningsområdet. Det historiska odlingslandskapet representeras av 
det öppna jordbrukslandskapet i Nolåns och Storåns dalgångar samt 
det mer småbrutna mosaiklandskapet mellan Huvdaby och Håltet. Det 
småskaliga jordbruket och skogsbygdens odlingslandskap utgör ett flertal 
av de små spridda kulturmiljöerna av kommunalt/regionalt värde inom 
utredningsområdet. De är ofta små till sin geografiska utbredning och tydligt 
avgränsade i landskapet. 

Det framträdande herrgårdslandskapet kring Stensjön och Rådasjön är ett 
annat område där såväl sammanhängda miljöer och enskilda objekt omfattas 
av både kulturmiljölagens som miljöbalkens lagskydd. I anslutning till dessa 
miljöer finns även Gunnebo slott och Råda säteri som pekats ut som viktiga 
målpunkter för friluftsliv och turism. 

I Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Sandared 
och Borås finns också kyrkliga kulturminnen. Inom utredningsområdet finns 
också 30 kyrkor som omfattas av kulturmiljölagen. Kyrkor där helhetsmiljön 
pekats ut som värdefull finns på ett flertal platser i området, bland annat vid 
Råda kyrka, Brämhults kyrka, och Härryda kyrka. I Göteborg och Borås finns 
flera moskéer. I Borås finns ett buddistiskt tempel. Norr om Eskilsby finns 
också en lokal för buddhistisk utövning.

Även 1800- och 1900-talets framväxande industrimiljöer är rikt 
representerade bland utredningsområdets värdefulla kulturmiljöer. 
Mölndals kvarnby och Rydboholms fabriker, söder om Borås, är av 
riksintresse för kulturmiljövården och utpekade i Mölndals och Borås Stads 
kulturmiljöprogram. Särskilt värdefulla industribyggnader finns också i form 
av Krokslätts fabriker (byggnadsminne) samt ett flertal industrimiljöer i 
centrala Borås. 

Städernas historia och den urbana utvecklingen är tydlig i Borås och 
Mölndal, där flera olika årsringar och karaktärsområden är utpekade 
som kulturhistoriskt värdefulla. I flera av stationsorterna längs Kust till 
kustbanan finns också mindre kulturmiljöer med värden kopplade till 
mer urbana företeelser och sammanhang. Några enskilda byggnader med 
koppling till järnvägen, som exempelvis Hultafors stationshus omfattas av 
kulturmiljölagens skydd.

I figur 16 presenteras de i kommunala kulturmiljöprogram utpekade 
kulturmiljöområden.
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Figur 16  Områden utpekade i kommunernas kulturmiljöprogram eller motsvarande kunskapsunderlag.
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4.4 Målpunkter

4.4.1 Skolor
Inom utredningsområdet finns grundskolor upp till årskurs sex i de 
flesta tätorter. Högstadieskolor finns endast i de större tätorterna 
Mölndal, Mölnlycke, Landvetter, Rävlanda, Bollebygd, Sandared och 
Borås. Gymnasieskolor finns i Mölndal, Mölnlycke, Borås och i Göteborg 
utanför utredningsområdet, se figur 18. Bollebygds kommun saknar 
egen gymnasieskola och köper därför gymnasieplatser från intilliggande 
kommuner som Borås och Härryda. För högre studier finns i Göteborg 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och i Borås Högskolan 
i Borås. Folkhögskolor finns i Göteborg, Mölndal, Borås och Mölnlycke. I 
Mölnlycke ligger Wendelsbergs fokhögskola med inriktning mot teater. 
Förskolor finns spritt över hela utredningsområdet och täcker också in 
fler av de mindre tätorterna.  I Marks kommun, som delvis ligger inom 
utredningsområdets södra del, finns både förskolor, grundskolor och en 
gymnasieskola. Ingen av skolorna ligger inom utredningsområdet. I figur 18 
presenteras var i utredningsområdet skolor är belägna. 

Barn och ungdomar som är bosatta utanför tätorterna är hänvisade till 
grundskolor i kommunernas centralorter och i övriga tätorter. I de mindre 
tätorterna finns enbart lågstadium medan de större också har mellanstadium. 
Högstadieundervisning bedrivs i kommunernas centralorter och i 
undantagsfall den största tätorten utanför centralorten. 

Gymnasieungdomar i området hänvisas till gymnasieskolor i Göteborg, 
Mölndal, Mölnlycke Borås och i viss mån Alingsås och Kungsbacka. 

I de östra delarna av utredningsområdet vänder sig ungdomar i 
gymnasieålder främst till gymnasieskolor Borås och i viss mån Alingsås 
och Mölnlycke. I de västra delarna studerar elever på gymnasieskolorna i 
Göteborg, Mölndal, Mölnlycke och i viss mån Kungsbacka. 

Många ungdomar reser till och från skolan med buss och ungdomar över 15 år 
reser även med andra transportmedel, till exempel moped. Ungdomar som är 
bosatta på landsbygden har också oftare tillgång till A-traktorer än ungdomar 
i mer tätbebyggda områden.

I Mölndals kommun arbetas det med att uppmuntra skolorna till att använda 
naturen i närområdet i undervisningen för låg- och mellanstadieelever. Det 
finns därför så kallade skolskogar utpekade på flera håll, till exempel vid 
Rävekärr och Glasberget. 

Figur 17  Grundskola i Bollebygd.
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Figur 18  Skolverksamheter inom utredningsområdet. Kartläggningen av gymnasium och högskolor/universitet sträcker sig även utanför utredningsområdet, medan grundskolor och förskolor har avgränsats till utredningsområdet.
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4.4.2 Vårdinrättningar och annan service
Inom utredningsområdet finns vårdcentraler i Mölndals bro, i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda, i Bollebygd samt i Sandared och Borås. 
Ungdomsmottagning finns i Mölndal, Mölnlycke, Bollebygd och Borås. 
Äldreboenden finns i Mölnlycke, Landvetter, Rävlanda, Bollebygd, Sandared 
och i Borås. På några platser finns både regionsjukvårdens vårdcentral 
och ett privat alternativ. Folktandvård finns bara på de större orterna i 
utredningsområdet i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter, Bollebygd och på 
flera platser i Borås tätortsområde. På ett flertal orter finns även privata 
tandläkarmottagningar, exempelvis i Mölnlycke, Bollebygd och Borås, 
se figur 20. Större sjukhus finns i Göteborg, Mölndal och i Borås. Inom 
utredningsområdet, i gränstrakterna mellan Bollebygds och Marks kommun, 
finns ett behandlingshem för pojkar. Behandlingshemmet drivs i privat regi. 

För service som badhus och bibliotek se figur 20. 

4.4.3 Handelsplatser och butiker
I de stora centralorterna Göteborg, Mölndal och Borås finns ett stort utbud 
av butiker och service. Det är främst till de större orterna människor vänder 
sig för sällanköpshandel. I Mölndal har cityhandeln stärkts efter de senaste 
årens ombyggnationer i centrum. De andra större tätorterna Mölnlycke, 
Landvetter och Bollebygd, har ett centrum med välsorterade matbutiker 
och ett relativt varierat utbud av andra butiker och kommersiell service, 
exempelvis bageri/konditori, blommor, klädbutiker, frisör, pizzeria med 
mera. I Härryda och Bollebygd saknas externa köpcentrum vilket gynnar den 
lokala handeln. I både Härryda och Bollebygds kommuner har kommunens 
tjänstemän uppgett att det råder en stark lokalpatriotism och invånare 
vänder sig främst till den närmsta tätorten för sina dagliga inköp även om 
en del också utför mer omfattande veckohandling i de större orterna. Även 
i Hindås finns ett litet utbud av butiker och verksamheter. I Rävlanda 
och Sandared finns matbutik och någon mer verksamhet som exempelvis 
pizzeria, godisbutik och frisör. I Lundaskog, cirka 1,5 kilometer öster om 
Sjömarken har det under senare år vuxit fram ett externt handelsområde 
med bland annat en stor matbutik. I Härryda, Olsfors och Hultafors saknas 
matbutik. I Olsfors finns dock en blomsterbutik. Se figur 21 för spridningen 
av livsmedelsbutiker inom utredningsområdet. 

Figur 19   Handel och verksamheter i Knalleland, Borås.
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Figur 20  Målpunkter för samhällsservice inom utredningsområdet. 
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Figur 21  Livsmedelsbutiker i utredningsområdet, kategoriserat efter storlek.
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4.4.4 Större besöksmål
I Göteborg och Borås finns flera större besöksmål. Nöjesparken Liseberg i 
Göteborg är en mycket välbesökt målpunkt som attraherar människor från 
hela landet och även internationellt. Varje år har nöjesparken cirka tre 
miljoner besökare. I Borås finns Borås djurpark och Borås stadsparksbad. 
Borås djurpark besöktes under 2016 av ungefär 250 000 människor (senaste 
tillgängliga besöksstatistik). 

Det finns också besöksmål som enbart besöks i samband med evenemang. 
I Göteborg finns Gamla Ullevi, Nya Ullevi och Scandinavium där det varje 
år arrangeras idrottsevenemang och konserter. I Borås ligger Borås Arena 
där fotbollsklubben Elfsborg spelar sina hemmamatcher. I Mölndal ligger 
Åbytravet. I Göteborgs finns också en stor mässhall, Svenska Mässan, som 
varje år är värd för ett stort antal mässor och event. Även i Mölndal finns en 
mässanläggning som öppnades år 2019, Åbymässan. Mässanläggningen ligger 
i anslutning till travbanan.

Andra besöksmål med regional betydelse är till exempel Göteborgsoperan, 
Nordstan i Göteborg samt handelsområdet Knalleland, Borås Arena och till 
exempel Textilmuseet i Borås.

4.4.5 Rekreation och friluftsliv 
I Sverige ska alla enligt allemansrätten ha tillgång till naturen. Friluftslivet 
bidrar till många positiva faktorer som välbefinnande, hälsa, sysselsättning 
och regional utveckling. Samtliga kommuner inom utredningsområdet har 
områden och platser som är viktiga för rekreation och friluftsliv. I detta 
avsnitt följer en översiktlig beskrivning av förutsättningar för rekreation och 
friluftsliv inom utredningsområdet. För att kunna bedöma konsekvenserna 
av en järnvägsanläggning har ett antal rekreation- och friluftslivsområden 
samt särskilt utmärkande rekreativa målpunkter inom och i nära anslutning 
till korridorerna identifierats, se figur 30 nedan. Områdena är identifierade 
utifrån fem olika kategorier och ligger helt eller delvis inom eller i anslutning 
till korridoralternativen. De fem kategorierna är: 

• Rekreationsområden som utgör riksintresse för friluftsliv eller naturvård.

• Områden som är utpekade naturreservat och som nyttjas för rekreation 
och friluftsliv.

• Rekreations- och friluftsområden som ligger tätortsnära, det vill säga 
inom 300 meter från samlad bebyggelse.

• Rekreations- och friluftsområden som har pekats ut av kommunerna 
i exempelvis respektive översiktsplan och andra relevanta 
planeringsdokument. 

• Målpunkter som inte faller inom kategorierna ovan men som är av lokal 
och/eller regional betydelse för rekreation och friluftslivsaktiviteter.

Flera av riksintresseområdena som visas i figur 26 ligger tätortsnära och är 
i flera fall också utpekade naturreservat. Tätortsnära natur har en särskild 
betydelse eftersom många människor bor och/eller arbetar i tätorter. 
Tätortsnära natur bidrar till städers och samhällens attraktivitet både för 
invånare och besökare. Forskning visar att 300 meter är en gräns för hur 
långt en person är beredd att gå till ett grönområde för att göra det ofta (FHI, 
2009). 

Utöver områden som skyddas som riksintressen och naturreservat, områden 
som har pekats ut i kommunernas planeringsdokument eller som ligger 
tätortsnära finns vissa målpunkter och anläggningar för rekreation, motion 
och friluftsliv som kan vara viktiga både för besökare på lokal och regional 
nivå. De rekreativa målpunkter som identifierats är och särskilt viktiga för 
barn och unga och har också i många fall tydliga samband med bebyggelse 
även om avståndet överstiger 300 meter, som bedöms som tätortsnära. 

Barn och unga utgör den största gruppen användare av utemiljöer i nära 
anslutning till hemmet. Barns lek begränsas inte till lekplatser utan sker även 
på andra platser som gator, i skogsdungar eller längs skolvägar. I den fysiska 
miljön påverkas barn och unga av exempelvis buller och otrygga miljöer 
vilket påverkar hälsa och livskvalitet. Barn och ungas rörelsefrihet samt hälsa 
välmående kan därmed påverkas i de fall där järnvägsanläggningen går i nära 
anslutning till boende-, skol- och rekreationsmiljöer.

Nedan följer en beskrivning av rekreativa miljöer och möjligheter till 
rekreativa aktiviteter inom utredningsområdet. Sist i avsnittet finns en karta, 
figur 30,  där de identifierade rekreationsområdena och målpunkternas 
geografiska läge visas i förhållande till korridoralternativen. 

Rekreativa målpunkter och aktiviteter i hela utredningsområdet
I anslutning till många av tätorterna inom utredningsområdet finns det 
badsjöar med kommunala badplatser. Det finns också många badplatser som 
inte kategoriseras som kommunala men som har badbryggor, badstegar med 
mera som har anordnats med privata initiativ. Många badplatser fungerar 
som mötesplatser för ungdomar under sommarhalvåret. Exempel på sådana 
badplatser är Frökens udde på Mölnlyckesidan av Landvettersjön, Rammsjön 
norr om Rävlanda, Ballasjön väster om Bollebygd och Vatthults sjö norr om 
Sandared. 

På flera håll inom utredningsområdet finns terräng med ridvägar, ofta i 
anslutning till ridhus och ridskolor. Det finns också områden med kluster 
av privatstall. Både den organiserade ridverksamheten och privatstallen 
nyttjar anlagda ridvägar och rider ut i skog och mark. Exempel på sådana 
skogsområden är runt Gunnebo och i Tulebo, samt mellan Tulebo och 
Finnsjön i Mölndals stad, Björrödsdalen, Älmhult och Buarås i Härryda 

Figur 22  Flygfoto över Finnsjöområdet, Yxsjöns naturreservat och Landvettersjön. 
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kommun, Nolåns dalgång samt söder om Gesebols sjö i Bollebygds kommun, 
i Osdalområdet och Gånghester i Borås Stad. Både organiserad och privat 
ridsport är en aktivitet som engagerar många barn och unga.

Inom utredningsområdet finns flera längre vandringsleder. I de västra 
delarna av utredningsområdet finns Vildmarksleden. Vildmarksleden är 
38,5 km lång och går mellan Delsjöområdet i Göteborg och Hindås. Öster 
om Hindås ansluter sedan Sjuhäradsleden som går mellan Hindås och 
Borås. Öster om Borås fortsätter den via Ulricehamn till Mullsjö. Den 
totala längden är 140 km. Längs vandringslederna finns iordningställda 
rastplatser med bland annat grillplatser och vindskydd. Strax söder 
om Bollebygd och från Marks kommun har Hyssnaleden en bit av sin 
sträckning in i utredningsområdet. I den västra delen utredningsområdet 
löper Bohusleden i nord-sydlig riktning genom området. Bohusleden har 
sin sträckning från Lindome i Mölndals stad till Strömstad. Intill de längre 
vandringslederna finns många mindre stigar som ansluter från närliggande 
bostadsområden. I anslutning till sådana entrépunkter finns också i flera fall 
parkeringsmöjligheter och koppling till kollektivtrafik.

Utredningsområdet genomkorsas av fyra längre cykelleder, Turiststråket, 
Sjuhäradsrundan, Västgötaleden och Sverigeleden. Turiststråket är en drygt 
14 mil lång cykelled runt Göteborgsområdet som bitvis utgörs av landsväg 
där cykling sker i blandtrafik (Svenskacykelsällskapet, 2020). Öster om Borås 
ligger Sjuhäradsrundan. Leden sträcker sig i slinga från Borås till Ulricehamn, 
via Tranemo och Svenljunga och tillbaka till Borås. Totalt är leden 15 mil 
varav vilka 12 mil utgörs av bilfri väg och resterande 3 lågtrafikerad landsväg 
med blandtrafik. (Sjuhäradsrundan, 2020). Västgötaleden är en cykelled 
mellan flera tätorter i Västergötland. Den kompletterar på vissa sträckor 
Sverigeleden, vilken är en led som omfattar ett nät av cykelleder i hela landet. 
Västgötaleden utgörs till stora delar av lågtrafikerad landsväg där cykling sker 
i blandtrafik. 

Målpunkter kopplat till fritidsaktiviteter i utredningsområdet redovisas i 
figur 25.

Riksintresse för friluftsliv
I den västra delen av utredningsområdet ligger Delsjöområdet och 
Härskogsområdet som båda är till ytan omfattande utpekade riksintressen för 
friluftsliv. Båda är regionalt viktiga rekreationsområden som också erbjuder 
aktiviteter av många olika slag. 

Jakt och fiske
Även jakt och fiske kan räknas till friluftsaktiviteter och inom 
utredningsområdet finns goda förutsättningar för detta. Det finns 
24 fiskevårdsområden och ett stort antal sjöar och vattendrag i 
utredningsområdet där man kan fiska med fiskekort (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2020a). Inom utredningsområdet finns flera jaktområden för 
älg och ett för kronhjort (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020b)

Figur 23  Vy över Pickesjön. 

Figur 24  Utsikt från öster över Hårssjön. 
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Figur 25  Kartläggning av utvalda fritidsaktiviteter inom och i anslutning till utredningsområdet. Kartläggningen av fritidsaktiviteterna Idrottsnläggningar, och elljusspår sträcker sig även utanför utredningsområdet, medan övriga fritidsaktivitter har avgränsats till 
utredningsområdet. 
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Figur 26  Rekreations- och friluftsområden inom och i anslutning till utredningsområdet. Kartläggningen av rekreationsmålpunkterna Ridområde och cykelleder har avgränsats till utredningsområdet. 
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Rekreativa målpunkter och aktiviteter i Bollebygds kommun
I Bollebygd finns ett rekreationsområde i södra utkanten av tätorten, 
Rinnaområdet.  Området ligger tätortsnära mellan centralortens södra del 
och väg 27/40. I Rinna finns naturstigar och området nyttjas bland annat 
för promenader och hundrastning. I utkanten av området ligger också en 
motocrossbana. Söder om väg 27/40 ligger Bollekollen, en slalombacke som 
under sommarhalvåret även används för mountainbikecykling och enduro. 
Bollekollen är en rekreativ målpunkt som besöks av många barn och unga, 
även på regional nivå. Badsjön Ballasjön och skogsområdet runt Olsfors, som 
nyttjas för orienteringsverksamhet är också viktiga rekreationsområden för 
barn och unga. Även i Nolåns dalgång finns flera viktiga målpunkter: ridskola, 
Hulta damm, golfbana och en idrottsanläggning med flera fotbollsplaner. 
I anslutning till fotbollsplanerna i den norra delen av Nolån finns även 
elljusspår. Ingen av dessa platser har pekats ut som rekreationsområden 
i kommunens planeringsdokument och ligger inte inom ett avstånd som 
räknas som tätortsnära. Det är ändå viktiga rekreativa målpunkter, inte 
minst för barn och unga. Trots avstånden till samlad bebyggelse finns tydliga 
samband till bostadsområden och fram till ridskolan finns en cykelbana 
utmed Töllsjövägen. Öster om Nolåns dalgång ligger Slätthult och här 
passerar Sjuhäradsleden. Här finns en av rastplatserna längs vandringsleden, 
med grillplats och vindskydd. Ytterligare lite längre österut och norr om 

Strax väster om Hindås och i anslutning till väg 156 ligger Risbohults 
naturreservat. I Hindås, som har en lång tradition av att vara en plats 
för rekreation och friluftsliv, ligger ett kommunalt utpekat motions- och 
friluftsområde med bland annat motionsspår. Under vintertid nyttjas de 
även för längdskidåkning och inom anläggningen finns snökanoner. Området 
är viktigt för barn och unga. Både Vildmarksleden och Sjuhäradsleden har 
startpunkt här. Söder om och i nära anslutning till friluftsområdet ligger 
Klippans naturreservat, som är ett välbesökt utflyktsmål. Från området 
finns ett rekreativt samband söderut mot Gösjön och Rammsjön, som båda 
är badsjöar. Även till Bollebygds kommun och Ballasjön finns ett rekreativt 
samband från Rammsjön. Rammsjön ligger norr om Rävlanda och är 
ett kommunalt utpekat rekreationsområde. Rammsjön har en badplats 
och skogsområdet nyttjas för bland annat orienteringsverksamhet, som 
engagerar många barn och unga. I Rävlanda finns också en terrängbana för 
mountainbikecykling. 

Härryda kommun utnämndes år 2020 av Naturvårdsverket till en av Sveriges 
fem bästa friluftskommuner. Motiveringen till utnämningen var bland annat 
kommunens arbete med utbyggnad av grön infrastruktur och en kommunika-
tionsplan för att synliggöra möjligheterna att vistas i kommunens naturområ-
den. (Härryda kommun, 2018).

Rekreativa målpunkter och aktiviteter i Mölndals stad
I Mölndals stad finns flera motionsanläggningar både inom och utanför 
utredningsområdet. I Rävekärr ligger Alebäckens naturområde och enligt 
uppgifter från kommunen finns här en populär pulkabacke. Från området 
finns kopplingar till sjön Horsikan och till Bohusleden.  I den norra delen 
av kommunen finns ett mindre rekreationsområde på Lackarebäcksfjället, 
med en utsiktsplats över Mölndalsåns dalgång och delar av Göteborg. I 
området runt Gunnebo slott och sjöarna Stensjön samt Rådasjön finns 
många möjligheter till bad, rekreation och friluftsliv. Runt sjöarna 
och i parkområdet finns promenadstråk, vandringsleder och stigar. I 
närmiljön ligger Herkulesgården som är en välbesökt rekreations- och 
motionsanläggning, inte minst för barn och unga. Skogsområdet nyttjas för 
orienteringsverksamhet, mountainbikecykling med mera och i anslutning 
till Herkulesgården finns motionsspår/elljusspår. Vintertid används spåren 
även för skidåkning. I anslutning till vattnet finns andra typer av aktiviteter, 
till exempel paddling och segling. Söderut i kommunen ligger Tulebo, ett 
tätortsnära och kommunalt utpekat rekreationsområde. I Tulebo finns 
ridskola och flera hästgårdar, vilket innebär att det förkommer turridning 
och aktiviteter kopplat till hästsport. Bohusleden passerar genom området 
och vid Tulebosjön finns en badplats. Tulebo är lättillgängligt från Kållered 
och besöks av många barn och unga. Från Tulebo och norrut finns även ett 
rekreativt samband mot området kring Hårssjön och Rambo mosse, vilket 
är utpekat riksintresse för naturvård. Vid Hårssjön finns ett fågeltorn 
och många besöker området för rekreation och friluftsliv. Finnsjön är ett 
rekreationsområde som är mycket välbesökt. Den södra delen av sjöområdet 
ligger inom Mölndals stad.

Rekreativa målpunkter och aktiviteter i Härryda kommun
Finnsjön ligger till största delen inom Härryda kommun och är ett välbesökt, 
tätortsnära och kommunalt utpekat rekreationsområde. Finnsjön är belägen 
söder om Mölnlycke och området är viktigt både för kommuninvånarna 
och för besökare på en regional nivå. I området kring sjön finns flera 
vandringsleder och motionsspår samt rastplatser, badplats och utegym. 
Skogsområdet används också för orienteringsverksamhet, mountainbike-
cykling med mera. Ur ett barnperspektiv är Finnsjöområdet betydelsefullt. 
I kommunens nordvästra del finns ett rekreativt samband från Pixbo mot 
rekreationsområdet kring Rådasjön och Gunneboområdet. Herkulesgården, 
som ligger inom Mölndals stad, är en viktig rekreativ målpunkt även för 
barn och unga i Härryda kommun. Öster om Mölnlycke och i ostlig riktning 
mot Långenäs finns ett skogsområde, som kategoriseras som tätortsnära. 
Skogsområdet har ett nät av skogsstigar som nyttjas för skogspromenader 
och till exempel hundrastning. Här finns också kopplingar mot badplatsen 
Frökens udde, vid Landvettersjön västra ände. Österut och söder om 
Landvetter tätort nyttjas skogsområdet bland annat för scoutverksamhet 
och det finns vindskydd, grillplatser och badbryggor på flera håll i området. 
Härifrån och söderut finns också ett rekreativt samband mot Yxjöns 
naturreservat. Det är dock i de södra delarna av Yxsjöns naturreservat, 
närmast sjön som besöksfrekvensen är som högst. I Björrödsdalen nyttjas 
skogsområdena på båda sidor av dalen för skogspromenader, hundrastning, 
svamp- och bärplockning med mera. Den östra delen av dalen är dock starkt 
påverkad av buller från Landvetter flygplats. Från Benareby finns rekreativa 
samband mot Yxsjön i norr, Finnsjön i väster samt Gravsjön och Nordsjön i 
söder. 

Figur 27  Kust till kustbanan i höjd med Gunnebo slott i Mölndal. 
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för barn och unga. I Borås södra utkant finns flera större rekreationsområden. 
I Osdal finns ett ridhus och ridverksamheten nyttjar även omkringliggande 
skogsområde för turridning. Längre söderut finns en motorsportbana. Viskan 
rinner genom Osdalområdet och utgör tillsammans med Sankt Sigfrids 
griftegård ett kommunalt utpekat rekreationsstråk. I Gässlösaområdet 
finns en idrottsplats, skjutbana och motionsspår och i närområdet ligger 
Transåssjön där det också finns grillplats Österut från Gässlösa ligger 
Flymader som nyttjas som strövområde och som ingår i ett kommunalt 
utpekat rekreationsområde. 

Inom utredningsområdet och sydost om verksamhetsområdet i Viared ligger 
Borås flygplats. På flygplatsen bedrivs klubbverksamhet för motorflyg och 
segelflyg.

Målpunkter för rekreation och friluftsliv, till exempel grönområden och 
badplatser samt vandrings- och cykelleder, redovisas i figur 26. I figur 
30 redovisas de rekreationsområden och rekreativa målpunkter som 
identifierats och konsekvensbedömts i utredningsarbetet.

vandringsleder, motionsspår/elljusspår, rastplatser och en utsiktsplats. 
Flera av motionsspåren runtom i Boråstrakten används vintertid även för 
längdskidåkning. Öster om Rya åsar rinner Viskan, som genom hela staden 
är ett utpekat kommunalt rekreationsstråk. I den norra delen av Borås, 
väster om Knalleland finns ett kluster av idrotts- och motionsanläggningar 
för olika idrotter. Från området finns också kopplingar till Rya åsar och 
promenadstråket utmed Viskan. 

I den västra utkanten av staden ligger Pickesjön som är ett välbesökt, 
kommunalt utpekat rekreationsområde. Ytterligare längre västerut ligger 
Hälasjön och mellan de två sjöområdena finns ett rekreativt samband. Runt 
Pickesjön finns en motionsslinga och flera grillplatser med vindskydd. 
På sjöns östra sida finns och en hundrastgård och i området finns också 
flera skjutbanor. Till fots och med cykel ligger Pickesjöområdet lätt 
tillgängligt från Regementsområdet, i Borås sydvästra utkant. Söder om 
Sandared och Sjömarken utgör Viaredssjöns stränder kommunalt utpekat 
rekreationsområde som också är tätortsnära. På flera plaster runt sjön 
finns motionsslingor och grillplatser med vindskydd. Norrut från Sandared 
ligger Nordtorp där det finns flera motionsspår, elljusspår, skidspår samt 
en grillplats med vindskydd. Även Sjuhäradsleden passerar i området.  
Skogsområdet nyttjas för orienteringsverksamhet och är ett viktigt område 

Olsfors finns ett naturområde som omger Gesebols sjö. Detta område är inte 
utpekat i kommunens planeringsdokument och inte heller tätortsnära men är 
likväl ett välbesökt och regionalt viktigt rekreationsområde. I området finns 
ett flertal vandringsleder och naturanknutna aktiviteter som till exempel 
fiske, paddling, långfärdsskridskoåkning, fågelskådning samt svamp- och 
bärplockning. Iordningställandet av vandringslederna och båtuthyrning 
med mera kommer från ett lokalt initiativ.  Öster om Bollebygds tätort och 
på södra sidan om väg 27/40 ligger Vannasjön och Vanna kvarn, som är en 
lokal rekreativ målpunkt med bland annat vindskydd och grillplats. Även 
här finns ett lokalt initiativ. Här finns också en badplats och runt sjön går 
en vandringsled. Inte heller denna målpunkt är utpekad i kommunens 
planeringsdokument och är inte heller tätortsnära.

Rekreativa målpunkter och aktiviteter i Borås Stad
I Borås finns flera stora tätortsnära och kommunalt utpekade 
rekreationsområde med frilufts- och motionsanläggningar som har ett 
varierat utbud av aktiviteter, motionsspår, utegym, hinderbana, hundrastplats, 
bollplaner med mera både. Nordost om staden ligger Kypeområdet 
och i sydvästra delen ligger Kransmossen. Båda områdena är viktiga 
rekreationsområden för barn och unga.  I nordväst ligger Rya åsar, som 
är ett naturreservat och även riksintresse för naturvård. I området finns 

Figur 28  Flygfoto över södra Bollebygd med Rinnaområdet till vänster i bild och 
Bollekollen till höger om väg 27/40.

Figur 29  Vy från motorsportbana i Osdal/Bråt, söder om Borås.
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Figur 30  Kartläggning av identifierade rekreations- och friluftsområden inom och i anslutning till korridoralternativen. Se inledningen ovan i avsnitt 4.4.5. för beskrivning av kategorier för identifiering av områdena.

442



34 PM Social konsekvensanalys, Göteborg - Borås, en del av nya stambanor

FÖ
R

U
T

SÄ
T

T
N

IN
G

A
R

Järnväg
Kust till kustbanan trafikerar sträckan Göteborg-Borås och vidare mot 
Kalmar och Karlskrona. Järnvägen trafikeras av både passagerartåg och 
godståg. Kust till kustbanan skapar i många av tätorterna och på en del 
platser längs sträckan barriäreffekter. Järnvägen delar Mölnlycke, Landvetter, 
Hindås och Rävlanda i en nordlig och en sydlig del. I Bollebygd och 
Sandared delar järnvägen också upp tätorten även om de större delarna av 
de två tätorterna återfinns på den norra sidan av järnvägen. Samtidigt ger 
stationerna längs sträckan förutsättningar för resor med tåg inom regionen. 

Övriga järnvägsförbindelser i utredningsområdet är Västkustbanan, 
Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Västkustbanan går mellan Göteborg 
och Lund och är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Sträckan 
binder samman två av Sveriges största städer, Göteborg och Malmö. Mellan 
Göteborg, Mölndal och Kungsbacka är Västkustbanan också ett viktigt stråk 
för pendeltåg. Älvsborgsbanan som sträcker sig mellan Uddevalla och Borås 
via Herrljunga är enkelspårig och trafikeras främst av regionala persontåg. 
Viskadalsbanan är en enkelspårig järnväg som är drygt 80 km lång och går 
mellan Borås och Varberg, via Kinna. Det går framförallt persontrafik på 
banan, men banan är även omledningsbana för godstrafik. I Göteborg pågår 
arbetet med Västlänken, en ny järnväg för persontåg i tunnel under centrala 
Göteborg. För mer detaljerad trafikering och turtäthet på ovan nämnda 
järnvägsbanor se avsnitt Kollektivtrafik. 

I figur 33 visas järnvägarnas sträckning inom utredningsområdet tillsammans 
med tågstationer.

4.5 Mobilitet

4.5.1 Infrastruktur
Infrastrukturstråket mellan Göteborg och Borås är ett regionalt viktigt stråk 
som rymmer betydelsefulla väglänkar, Kust till kustbanan och Sveriges näst 
största flygplats.

Vägnät 
Inom utredningsområdet finns både kommunala och statliga vägar. Från 
Göteborg till Borås går väg 27/40 som genom hela utredningsområdet är 
motorväg. Vägen är ett viktig transportstråk mellan Göteborg och Borås 
och trafikeras av personbilstrafik, godstrafik och flera busslinjer. Vid Viared 
delar sig vägen i väg 27 som svänger av söderut och väg 40 som fortsätter 
österut genom Borås. Väg 27 övergår vid korsningen till mötesfri landsväg. 
Längs stråket finns många logistik- och transportverksamheter vars val av 
lokalisering kan härledas till ett välutbyggt kommunikationsnät och det 
gynnsamma läget mitt i regionen. I samband med att flygplatsen anlades 
1977, byggdes väg 27/40 i sin nuvarande sträckning mellan Göteborg och 
fram till flygplatsen. Under 1980-talet byggdes resterande sträcka ut fram till 
Borås. Vägen skapar barriäreffekter och delar flera tätorter längs sträckan i 
en nordlig och en sydlig del. Detta kan begränsa utvecklingsmöjligheterna 
i Landvetter tätort, Bollebygd och Borås. Det finns också svårigheter i att 
passera vägen då den är högt trafikerad och passager är begränsade till ett 
fåtal platser. 

Längs utredningsområdets västra delar går E6/E20 genom Göteborg och 
Mölndal. Vägen är ett viktigt huvudstråk för fjärr- och regionaltrafik mellan 
de norra och södra delarna av landet. E6/E20 utgör en barriär mellan 
Göteborgs och Mölndals östra delar och centrum. I öster går väg 42 genom 
Borås i nordsydlig riktning från Trollhättan. Vid Annelundsmotet övergår 
den i väg 41, som går söderut mot Kinna och Varberg. Ytterligare två viktiga 
länkar i det övergripande vägnätet är väg 156 och 180. Väg 156 knyter ihop 
mindre tätorter som Hindås och Kinna med väg 27/40. Väg 180 knyter ihop 
Borås med Alingsås. 

I figur 33 finns de stora vägarna inom utredningsområdet utpekade.

Väg 27/40 är den väg med högst trafikflöde i utredningsområdet: cirka  
50 000 fordon per dygn på de västra delarna och cirka 23 000 på de  
mittersta och östra delarna. Under maxtimman kan trafikflödet antas vara 
10 procent av ÅDT (årsmedeldygnstrafik) vilket innebär cirka 5 000 fordon 
på de mest trafikerade delarna av vägen. Enligt flödeskapacitetskurvor från 
VTI har en väg av samma karaktär som väg 27/40 en kapacitet på cirka 3 200 
fordon per timme innan framkomligheten på vägen påverkas. 

Ytterligare två vägar i utredningsområdet med hög trafikering är väg 41 söder 
om Borås och väg 156 från Kinna mot Göteborg. Årsdygnstrafiken på väg 41 
och väg 156 är cirka 7 500 respektive 5 000 fordon per dygn. Kapaciteten på 
en tvåfältslandsväg med hastighetsbegränsningen 70 km i timmen är cirka 
1 900 fordon i timmen, enligt flödeskapacitetsdiagram från VTI. Således 
belastas inte dessa vägar till kapacitetsgränsen om ett antagande om att 
maxtrafiken är 10 procent av vägarnas ÅDT. Kapaciteten gäller för siktklass 1, 
som innebär god linjeföring såväl horisontellt som vertikalt. På en vissa delar 
av vägarna kan siktklassen vara lägre och kapaciteten är där således också 
lägre.  

I figur 34 presenteras trafikflödet på olika vägar inom utredningsområdet.

Figur 31  Väg 156.

Figur 32  Kust till kustbanan genom Mölnlycke.
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Figur 33  Utredningsområdets väg- och järnvägsnät. De blå etiketterna visar vägnummer.
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Figur 34  Trafikflöden på vägar i och i anslutning till utredningsområdet. De blå etiketterna visar vägnummer.
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Bollebygd har kollektivtrafikförbindelser med både Göteborg och Borås. 
Linje 101 trafikerar väg 27/40 mellan Borås och Göteborg. Busslinjen gör ett 
uppehåll vid Bollebygds busstation. Restiden mellan Göteborg och Bollebygd 
är 49 minuter och mellan Bollebygd och Borås 25 minuter. I kommunen är 
bilen det populäraste färdmedlet och främst skolbarn och studenter reser 
med kollektivtrafik. 

Från mindre tätorter varierar möjligheterna att resa kollektivt till Göteborg 
och Borås. Från Hindås och Rävlanda avgår varje dag 14 turer med linje 610 
in mot Göteborg. Resor till Borås görs från de två tätorterna med Västtågen 
vilka avgår 13 gånger om dagen och stannar i båda tätorterna. 

Sträckan mellan Mölnlycke och Bollebygd trafikeras av busstrafik, linje 611. 
Linjen trafikerar mindre vägar i utredningsområdet och gör bland annat 
uppehåll i Landvetter tätort, Härryda, Hindås, Rävlanda och Bollebygd. 
Linjen avgår varje kvart men en del bussar vänder redan i Rävlanda. 
Avgångarna från Rävlanda till Bollebygd sker ungefär en gång i timmen.

Sträckan mellan Kinna och Göteborg trafikeras av linje 300. Linjen avgår 
35 gånger om dagen under vardagar. Restiden mellan tätorterna är cirka 60 
minuter. Från Kinna till Borås sker kollektivtrafikresor med linje 400, linje 
450 samt Västtågen. Linje 400 avgår 16 gånger om dagen och linje 450 avgår 
19 gånger om dagen under vardagar. Restiden mellan Kinna och Borås är 
cirka 45 minuter. 

Från Hällingsjö går busslinjerna 300 och 330 mot Göteborg. Linje 300 
avgår från Hällingsjö 35 gånger om dagen under vardagar. För resor mellan 
Hällingsjö och Borås avgår linje 300 eller 330 från väg 27/40 med byte till 
linje 100 alternativt linje 101. 

I figur 37 presenteras alla hållplatser för kollektivtrafik som finns i 
utredningsområdet. Antalet hållplatslägen är många och ligger tätt längs de 
mest attraktiva stråken som trafikeras av kollektivtrafik. 

Möjligheten att resa med kollektivtrafik påverkar barns och ungas 
levnadsvanor. God kollektivtrafik är för många unga avgörande för 
möjligheter att umgås med vänner i andra tätorter än där de själva bor. Unga 
människor reser kollektivt under hela dygnet. Resor under nattetid är dock 
vanligare under helger. Kollektivtrafiken är också viktig för att unga ska 
kunna ta sig till skola, fritidsaktiviteter och olika arbetsplatser, exempelvis 
sommarjobb. 

Kust till kustbanan har inom utredningsområdet stationer i Mölnlycke, 
Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Sandared och Borås.  Under vardagar körs 13 
turer i vardera riktningen, med något tätare avgångar under högtrafik och 
glesare mitt på dagen. 4 avgångar per dag och riktning är direkttåg mellan 
Göteborg och Borås. Under helger körs mellan 5 och 7 turer i vardera 
riktningen, varav 3 är direkttåg mellan Göteborg och Borås. Restiden för de 
tåg som stannar på stationerna längs sträckan jämfört med direkttåget är 
cirka 5 minuter längre restid. 

Mellan Göteborg och Borås går flertalet regionbussar och trafikerar med 
varierande 10- till 60-minuterstrafik. Bussförbindelserna utgörs av linje 100, 
101 och 404.

Utbudet av kollektivtrafik varierar inom utredningsområdets olika delar 
liksom turtätheten varierar mellan tätorterna i utredningsområdet. Från 
Mölnlycke och Landvetter går det expressbussar mot Göteborg var femte 
minut under rusningstrafik och ungefär var tionde minut resterande del av 
dagen. Under helgnätter avgår bussarna mellan centrala Göteborg och de 
två tätorterna mellan ungefär var femtonde och var trettionde minut. Från 
Mölnlycke finns även en expressbusslinje till Torslanda via Pixbo, Mölndal 
och Frölunda. Personer boende i Mölnlycke kan resa till Göteborg och Borås 
med tåg. Från Landvetter kan människor resa med linje 101 till Bollebygd och 
Borås. Linjen avgår varje halvtimme i rusningstrafik. 

Gång- och cykelnät
Gång- och cykelnätet är främst koncentrerat till tätorterna i 
utredningsområdet. I Mölndal och Mölnlycke finns ett väl utbyggt nät med 
kombinerade gång- och cykelbanor. Det går att ta sig mellan de två tätorterna 
till fots och med cykel. Dessa tätorter har även gång- och cykelförbindelser 
med Göteborg. Från Mölnlycke är det, förutom på korta sträckor, möjligt att 
via gång- och cykelnätet ta sig norrut över väg 27/40 till Öjersjö och vidare 
mot Partille.  I Mölndals stad finns planer på nya cykelförbindelser över 
Västkustbanan och E6/E20 i höjd med Forsåker.

I Landvetter tätort finns ett väl utbyggt nät av kombinerade gång- och 
cykelbanor. Standard och kvalitet är dock varierande, vilket påverkar nätets 
övergripande kvalitet och pålitlighet. Nätet har flera passager över väg 27/40 
mellan tätortens norra och södra delar. Nätet ger förutsättningar för resor 
både inom tätorten och österut vilket möjliggör för resor till Härryda. Det går 
även att ta sig till flygplatsområdet via gång- och cykelnätet. Från Landvetter 
tätort saknas gång- och cykelförbindelser västerut mot Mölnlycke, vilket gör 
det svårt att ta sig västerut till fots eller med cykel då dessa trafikanter är 
hänvisade till bilvägnätet och att gå eller cykla i blandtrafik. 

I Hindås, Rävlanda och Bollebygd finns ett väl utbyggt kombinerat gång- och 
cykelnät. Standard och kvalitet på gång- och cykelnätet är varierande, vilket 
påverkar nätets övergripande kvalitet och pålitlighet. Cykelbanorna förbinder 
främst lokala målpunkter för barn och unga. Utanför tätorterna saknas 
cykelbanor och cyklister hänvisas där till cykling i blandtrafik, vilket leder 
till att många unga isoleras. Bollebygds kommun har de senaste åren satsat 
på och planerar att utveckla sitt cykelnät. Bland annat har kommunen sökt 
bidrag för utbyggnad av en cykelväg till Ballasjön. Från Bollebygds tätort 
finns en nybyggd cykelbana norrut mot Bollebygds ridskola i höjd med Hulta 
golfbana. Centralorten saknar cykelförbindelser med kommunens övriga 
orter, till exempel Olsfors.

I Borås är cykelnätet relativt väl utbyggt men saknar länkar på flera 
platser i staden. Standard och kvalitet på gång- och cykelnätet är dock 
varierande, vilket påverkar nätets övergripande kvalitet och pålitlighet.  
Cykelnätet ansluter också till intilliggande tätorter som Sandared i 
väster, Viskafors i söder, Gånghester och Dalsjöfors i öster samt till 
verksamhetsområdet Viared. Cykelbanor förekommer dels separerade från 
gångbanor men också på kombinerade gång- och cykelvägar. 

En del sträckor där cykelförbindelser saknas används av många unga. Detta 
gäller sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter tätort samt kopplingarna 
mellan Hindås, Rävlanda och Bollebygd. Mellan tätorterna är det vanligt 
att ungdomar umgås med varandra, vilket tyder på sociala samband mellan 
dessa tätorter. Mellan dessa tätorter finns inga cykelbanor och unga reser 
främst med buss eller moped på dessa sträckor. Härryda kommun har planer 
på en cykelbana mellan Hindås, Rävlanda och Hällingsjö.

I figur 36 presenteras cykelnätet i utredningsområdet.

Kollektivtrafik 
Inom eller i anslutning till utredningsområdet trafikerar tåg, stadsbussar, 
regionbussar, expressbussar, sjukresor, flygbuss samt spårvagnar. 
Knutpunkterna för främst region- och expressbussar är Mölndals station, 
Mölnlycke station, Bollebygd station och Borås resecentrum. 

Figur 35  Busshållplats vid Ryamotet.
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Figur 36  Det övergripande gång- och cykelnätet inom utredningsområdet. 
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Figur 37  Kollektivtrafiknätet med hållplatser i relation till pendelparkeringar. 
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Flygplatser
Öster om Landvetter tätort ligger Landvetter flygplats som är en 
internationell flygplats och en viktig regional målpunkt. Flygplatsen som är 
den näst största i Sverige invigdes 1977 och har cirka 6,8 miljoner passagerare 
per år. Ungefär 25 000 internationella avgångar och 8 000 nationella sker 
varje år. Majoriteten av de nationella avgångarna är till Stockholm som också 
är den destination dit flest människor reser från flygplatsen. Ungefär 1,15 
miljoner människor flyger varje år från Landvetter till Stockholm. Den näst 
vanligaste destinationen är London dit cirka 580 000 personer reser varje år. 

Resenärer kan ta sig till flygplatsen med privatbil, taxi eller kollektivtrafik. 
Från Göteborgs centrala delar avgår det bussar till flygplatsen var femtonde 
minut. Från Landvetter resecentrum trafikerar också linje 612 sträckan till 
flygplatsen med en turtäthet och avgångar var trettionde minut (Swedavia, 
2019). I december 2019 infördes en flygbusslinje mellan Borås och Landvetter 
flygplats som avgår var fyrtionde minut (Nobina, 2019). Mellan Landvetter 
tätort och Landvetter flygplats finns en cykelväg som i första hand används 
för arbetspendling. 

Vid flygplatsen finns idag både lång- och korttidsparkering för privatbilar. 
Flera billigare långtidsparkeringar från vilka transfer till flygplatsen erbjuds 
finns också i området kring Härryda. Ungefär 25 procent av resenärerna 
reser till flygplatsen med buss, 25 procent med taxi, 30 procent skjutsas och 
20 procent parkerar sin bil i närområdet under tiden för sin resa (Swedavia, 
2018). Vid en sammanslagning av de som åker taxi, privatbil eller skjutsas 
med bil, uppgår andelen resor med bil till flygplatsen till cirka 75 procent, se 
tabell 7.

Ytterligare en flygplats inom utredningsområdet är Borås flygplats, som 
ligger väster om Borås stadskärna, i Viared.  På flygplatsen bedrivs 
framförallt klubbverksamhet för motorflyg och segelflyg. Det finns 
även en del privatägda flygplan stationerade på flygplatsen. Dessutom 
används flygplatsen av samhällsnyttiga flyg så som polishelikopter, 
ambulanstransporter och av kraftledningsföretag (Borås Flygplats, 2019). 

Pendelparkering
I utredningsområdet finns flera pendelparkeringar för bil och cykel. 
Pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik är viktigt för att främja 
ett hållbart resande. I nuläget finns inga tillgängliga uppgifter över vilken 
standard befintliga pendelparkeringar för bil och cykel har. Faktorer 
som är avgörande för attraktiviteten för anläggningar som detta är att 
de är av god standard och upplevs attraktiva både ur ett säkerhets- och 
trygghetsperspektiv där också tillräcklig kapacitet, väderskydd och belysning 
är viktiga kriterier. Cykelparkeringar finns vid pendelparkeringarna men 
anges inte i antal i redovisningen nedan. 

I Mölnlycke centrum finns en pendelparkering. Pendelparkeringen är 
belägen intill Mölnlyckes resecentrum. Pendelparkeringens användare reser 
främst mot Göteborg men också österut. Busstrafiken avgår mycket tätt 
medan tågtrafiken har längre mellanrum mellan avgångarna. Vid tillfällen 
med hög belastning på järnvägen i Göteborg behöver tågtrafiken på Kust till 
kustbanan ibland vända i Mölnlycke och passagerarna hänvisas då till att resa 
den sista biten till Göteborg med buss. Totalt finns det 218 pendelparkeringar 
för bil i Mölnlycke. 

I Landvetter tätort finns pendelparkeringar i nära anslutning till Landvetter 
resecentrum, där bussar mot Göteborg avgår i tät trafik. Totalt finns det 338 
pendelparkeringar för bil i Landvetter.

Pendelparkeringar finns även i Hindås, Rävlanda, Bollebygd och Sandared. 
Parkeringarna ligger centralt i nära anslutning till tätorternas tågstationer 
med tågförbindelser till både Göteborg och Borås. Intill pendelparkeringarna 
avgår det med jämna mellanrum även bussar både österut och västerut. Totalt 
finns det 118 pendelparkeringar i Hindås, 20 i Rävlanda, 53 i Bollebygd och 50 
i Sandared. 

Mellan Kinna och Ryamotet vid väg 27/40 finns det pendelparkeringar med 
jämna mellanrum längs väg 156. Pendelparkeringarna används av boende i 
området för parkering av den privata bilen för vidare resa med buss, främst 
mot Göteborg. Totalt finns det 300 parkeringsplatser för bil längs sträckan, 
varav vilka 48 är belägna i Hällingsjö. 

Söder om Borås vid korsningen mellan väg 27 och väg 41 finns det en mindre 
pendelparkering. Parkeringsplatsen används av resande söderifrån för 
vidare resa in mot centrala Borås. Totalt finns det 20 parkeringsplatser vid 
pendelparkeringen.

I figur 37 presenteras de pendelparkeringar som finns i utredningsområdet.

FÄRDSÄTT Buss Taxi Privatbil Skjuts

Andel (%) 25 25 20 30

Tabell 7  Färdmedelsfördelning för resor till Landvetter flygplats (Swedavia, 2018).
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4.5.2 Arbetspendling
Stråket mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. 
Andelen personer som arbetar i samma kommun som de bor är betydligt 
större i Göteborg och Borås än i övriga kommuner. Bollebygd är den kommun 
som flest personer arbetspendlar från. Arbetspendlingen från kommunen 
är ungefär 2,5 gånger större än den till kommunen. I Mölndals kommun 
är andelen in- och utpendlare ungefär lika stor. Mölndal är den kommun 
där minst andel invånare både bor och arbetar. I Härryda kommun är 
utpendlingen något större än inpendlingen. Statistik för arbetspendling 
presenteras i figur 38. 

Mellan tätorterna i utredningsområdet har storstadsområdet Göteborg och 
Mölnlycke den största arbetspendlingsrelationen. Detta överensstämmer 
också  med att Härryda kommun har en hög andel invånare som pendlar 
in eller ut från kommunen, se figur 38 och 40. Tätorterna i Härryda 
kommun har en stark arbetspendlingsrelation västerut mot Göteborgs 
storstadsområde. Bollebygd ligger mitt i utredningsområdet och har 
arbetspendlingsrelationer åt både Göteborg och Borås. I Bollebygd saknas 
studentbostäder och studentpendlandet från kommunen är därför lågt.

Andra starka arbetspendlingsstråk är mellan Göteborg och Borås, där det 
även finns en stor pendlingström av studenter på Göteborgs universitet, 
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås, vilken dock inte 
presenteras i figur 40. Att Borås Stad har en hög andel invånare som både 
arbetar och bor inom kommun blir tydligt genom att det finns starka 
pendlingsstråk mellan Borås och övriga tätorter inom kommunen, så som 
Fristad, Sandared, Viskafors och Dalsjöfors. Det sker också en betydande 
pendling till Viareds industriområde.

Figur 38  Staplarna i figuren ovan visar antal in- och utpendlare per kommun samt hur 
många personer av den arbetsföra befolkningen som både bor och arbetar inom sin 
hemkommun. (SCB, 2019). 

Figur 39  Väg 27/40 och Kust till kustbanan vid Bollebygdsmotet.
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Figur 40   Antal arbetspendlare mellan tätorter i utredningsområdet och i närliggande kommuner. Kartan visar pendlingsrelationen mellan bostad och arbete inom de utvalda tätorterna. Genomfartstrafik, studenter och pendlare från andra orter redovisas därmed inte. 
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4.5.3 Färdmedelsfördelning
I kommunerna inom utredningsområdet är bilen det överlägset populäraste 
färdmedlet. Detta gäller både för arbetspendling och ofta för kortare mer 
lokala resor. I tätorter som Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd görs många 
inköpsresor till fots eller med cykel men bilen har en betydande roll även för 
denna typ av resor. Vid flera av utredingsområdets rekreationsområden finns 
goda parkeringsmöjligheter vilket medför att människor väljer att resa med 
bil även hit. Det finns en tendens att de mindre kommunerna ger biltrafiken 
och tillgänglighet med bil ett större utrymme i planeringssammanhang 
än vad som görs i de större och tätare kommunerna. I figur 41 presenteras 
färdmedelsfördelningen i de olika kommunerna inom utredningsområdet. 
I figur 42 och 44 presenteras färdmedelsfördelningen efter kön respektive 
ålder. Män tenderar att resa med bil i större utsträckning än kvinnor som 
oftare reser kollektivt eller till fots. Andelen män och kvinnor som cyklar är 
lika stor. Unga personer tenderar att resa mer med kollektivtrafik än övriga 
åldersgrupper. Bilen utgör det vanligaste färdmedlet för människor över 
34 år. Åldersgruppen 45-54 är den grupp som till största delen använder 
bil. Statistiken omfattar inte personer under 16 år. Barn och då särskilt barn 
under 12 år reser mer sällan på egen hand utan har ofta sällskap av en vuxen 
person. Från 12 års ålder anses barn generellt kunna hantera trafiksituationer 
på egen hand.  

4.5.4 Bilinnehav
När  bilinnehavet per invånare i utredningsområdet studeras blir det synligt 
att andelen bilägare är högre för boende utanför de större tätorterna än 
för boende i och kring tätorterna, se figur 43. Detta kan indikera att goda 
förutsättningar för att ta sig fram till fots, cykel eller med kollektivtrafik 
saknas utanför de större tätorterna. Det kan också indikera att människor 
boende utanför tätorterna har längre att resa för att utföra sina 
vardagssysslor och väljer därför att äga en privat bil. 

 

 

 

Figur 2. Färdmedelsfördelning för kommunerna inom utredningsområdet. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Göteborg Mölndal Härryda Bollebygd Mark Borås

Färdmedelsfördelning

Till fots Cykel Kollektivt Bil

Figur 1. Färdmedelsfördelning efter kön i Göteborgsregionen. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gång Cykel Kollektivtrafik Bil Övrigt

Färdmedelsfördelning efter kön

Man Kvinna

 

 

 

Figur 2. Färdmedelsfördelning för kommunerna inom utredningsområdet. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Göteborg Mölndal Härryda Bollebygd Mark Borås

Färdmedelsfördelning

Till fots Cykel Kollektivt Bil

Figur 1. Färdmedelsfördelning efter kön i Göteborgsregionen. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gång Cykel Kollektivtrafik Bil Övrigt

Färdmedelsfördelning efter kön

Man Kvinna

Figur 41  Färdmedelsfördelning för kommunerna inom utredningsområdet. (Västsvenska 
paketet, 2018).

Figur 42  Färdmedelsfördelning efter kön i Göteborgsregionen. (Västsvenska paketet, 
2018).

Figur 43  Bilantal per invånare inom och i anslutning till utredningsområdet. Siffrorna avser privat bilägande och leasingbil. 
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i fråga om rörelsefrihet. Många unga i utredningsområdet reser till kompisar, 
aktiviteter och uteliv i Göteborg och Borås. Kollektivtrafiken används av 
yngre människor under dygnets alla timmar. Under helger är resor under 
nattetid vanligare än under vardagar. Mellan flera av tätorterna i området är 
det idag svårt att ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Mellan 
Mölnlycke och Landvetter tätort saknas gång- och cykelbana. Likaså på 
sträckan mellan Rävlanda och Bollebygd, där möjligheterna att resa kollektivt 
är sämre på grund av glesare trafikering. 

Äldre människor reser främst med bil. Resorna är ofta inköps- och 
fritidsresor. En stor del av handeln inom utredningsområdet sker lokalt i 
den närmsta tätorten och det är därför viktigt att det i framtiden fortsatt 
finns möjlighet att ta sig till det lokala centrumet med bil. Vidare är det 
viktigt att det finns möjlighet för äldre att parkera sina fordon i tätorterna. 
Äldre människor promenerar också i stor utsträckning vilket förutsätter 
gångvänliga lokala centrum och ett välutbyggt nät av gång- och cykelvägar. 
Vid skapandet av gångvänliga gaturum behöver hänsyn tas till marklutningar, 
ramper, möjligheter för snöröjning med mera. Ytterligare en samhällsgrupp 
med liknande krav på utformningen av de lokala gaturummen är personer 
med funktionsvariationer. 

Färdmedelsfördelningen skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Kvinnor 
genomför generellt fler resor med kollektivtrafik och till fots medan män 
oftare reser med bil. Järnvägen ska bidra till ett hållbart jämställt resande. 
För att främja ett jämställt transportsystem och resande är det därför viktigt 
att den nya järnvägen bidrar till att skapa förutsättningar att resa med 
kollektivtrafik eller till fots. Bland andelen som cyklar är fördelningen relativt 
lika mellan könen. 

Människor som bor i större tätorter som Göteborg och Mölndal tenderar 
att inte använda bil i samma utsträckning som boende längre österut inom 
utredningsområdet. Skillnaden kan bero på att tillgången till kollektivtrafik 
är bättre i de två tätorterna. Kollektivtrafiken har en högre turtäthet och 
linjerna trafikeras under större delar av dygnet. Vidare planerar Göteborgs 
Stad för en infrastruktur där bilen ges allt mindre utrymme, framför allt i 
de centrala delarna, jämfört med hur planeringen utförts hittills. Något som 
också kan antas leda till att  människor i högre grad väljer andra sätt att resa 
än med bil. 

4.5.5 Mobilitetsmöjligheter
Inom utredningsområdet har olika trafikantgrupper olika förutsättningar 
att ta sig till målpunkter. Bilister kan i princip nå samtliga målpunkter 
då det oftast finns en anslutande bilväg och parkeringsmöjligheter vid 
målpunkterna. I tätorterna finns möjlighet att parkera fordon centralt. I 
tätorternas centrum finns butiker för vardagshandel vilket möjliggör att 
bilister enkelt kan resa in till sina tätortscentrum och utföra sina inköp. I flera 
tätorter finns också pendelparkeringar i anslutning till resecentrum vilket ger 
goda förutsättningar för bilister att byta till kollektivtrafik för del av sin resa. 
Ingen märkbar trängsel råder i utredningsområdets vägnät med undantag 
från vägarna närmast Göteborg och i centrala Borås. 

Kollektivtrafik trafikerar främst i de större infrastrukturstråken i 
utredningsområdet. Kollektivtrafikresenärer har därför svårt att nå mer 
avlägsna målpunkter, exempelvis Ballasjön i Bollebygd och sjöområdet vid 
Gesebol. Med kollektivtrafik kan de flesta mer välbesökta målpunkterna 
vid de större tätorterna nås. Från mindre tätorter behöver människor 
antingen bil eller planera sitt kollektivtrafikresande väl vid utförande av 
vardagssysslor. På flera platser är avstånden mellan människors bostäder 
till kollektivtrafikhållplatserna långa och resan till hållplatsen kan därför 
ses som en resa i sig. Resan kan utföras med till exempel bil, cykel eller till 
fots. Det är tillåtet att ta med sig cykeln ombord på Västtrafiks tåg (i mån 
av plats) men inte i busstrafiken. Är avståndet långt från den hållplats en 
kollektivtrafikresenär stiger av bussen/tåget till resenärens slutdestination 
väljer personen kanske att färdas med bil. För resor mellan de större 
tätorterna i området tillåter Kust till kustbanan resande inom ramen för 
Västtrafiks biljettsystem.  

Möjligheterna att färdas med cykel varierar i området och på flera platser 
saknas bra cykelvägar som beskrivits i avsnitt Gång- och cykelnät. I större 
tätorter finns kombinerade gång- och cykelbanor men utanför tätorterna 
hänvisas cyklister ofta till blandtrafik. Ur ett barnperspektiv ses cykling i 
blandtrafik som osäkert. Detsamma gäller för äldre människor som ofta 
kan ha sämre balanssinne och som lätt kan vingla till. Detta kan bli en 
osäkerhestfaktor för såväl cyklisten som övriga trafikanter längs vägen.

Gångtrafikanter har goda förutsättningar att röra sig inom tätorter och till 
målpunkter inom gångavstånd från tätorterna. Viljan att gå avtar vid avstånd 
längre än två kilometer till målpunkten. För att nå mer avlägsna målpunkter 
reser individer därför i större utsträckning med motorfordon. För tätortsnära 
rekreation visar forskning att 300 meter är en gräns för hur långt människor 
är villiga att gå till ett grönområde för att göra det ofta (FHI, 2009). 

Möjligheterna att resa inom utredningsområdet skiljer sig också mellan 
olika samhällsgrupper. Barn och unga rör sig till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik. Gruppen reser oftast till sina skolor, fritidsaktiviteter och i 
viss mån även arbeten. För att barn och unga ska ges möjlighet till en god 
social vardag är det viktigt att möjligheterna att använda de mest tillgängliga 
färdmedlen inte begränsas av en järnväg. Som nämnts i avsnitt Kollektivtrafik 
ovan påverkas ungas levnadsvanor av att resa kollektivt. Kollektivtrafik 
är avgörande för att unga ska kunna besöka vänner i andra tätorter än 
den egna bostadsorten, utöva fritidsaktiviteter med mera. Generellt sett 
blir barn och unga som bor i glest befolkade områden med ett begränsat 
kollektivtrafikutbud ofta mer beroende av att skjutsas i bil än de som bor 
i tätorter. De blir på ett annat sätt beroende av personer i sin närhet med 
tillgång till bil, vilket i förlängningen påverkar denna grupp av barn och unga 

Figur 45  I bakgrunden syns väg 27/40 som passerar över Nolåns dalgång. 
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I figur 46 visas de stora sambanden som identifierats utifrån ett rekreativt, 
socialt/kulturellt och näringslivssamband. Analysen är gjord genom att peka 
ut viktiga områden för rekreation, målpunkter och arbete/skola i förhållande 
till bebyggelsesamlingar. 

Utöver de samband som redovisas i figur 46 har även mindre och sociala 
samband inom tätorter ingått i bedömningen. Exempel på sådana platser 
är Sandbäck, Tulebo, Benareby, Bollebygd och Sandared samt inom delar av 
Borås.  

4.6 Pendlingsstråk och samband i utredningsområdet
Inom eller i nära anslutning till utredningsområdet finns många viktiga 
samband. Samband innebär en för förbindelse, anknytning eller relation 
mellan olika områden eller olika funktioner i de livsmiljöer människor 
vistas i. Med samband avses olika typer av kopplingar som vägsamband, 
sociala samband, rekreativa samband och näringslivssamband. Exempel 
på vägsamband är länkar och kopplingar i den fysiska strukturen. Exempel 
på sociala samband är förbindelser och relationer mellan och inom 
tätorter eller bebyggelsesamlingar. Exempel på rekreativa samband är 
förbindelser och anknytningar mellan och inom rekreationsområden 
samt mellan rekreationsområden och bebyggelsesamlingar. Exempel på 
näringslivssamband är stråk för arbetspendling och mellan logistikområden 
och tätorter. 

För de områden som ligger inom utredningskorridorerna har en översiktlig 
kartläggning gjorts av sambanden. I figur 46 redovisas i karta de större 
samband och pendlingsstråk som finns mellan tätorter. Figuren redovisar 
även identifierade viktiga samband till rekreationsområden. Sociala samband 
redovisas på en övergripande nivå i kartan medan de där det är relevant 
beskrivs i text på en mer detaljerad nivå.  

Mellan utredningsområdets västra och östra delar, mellan Göteborg och 
Borås, finns ett av Sveriges största pendlingsstråk. Stråket utgörs av både 
väg 27/40 och Kust till kustbanan. Ungefär 3 500 människor arbetspendlar 
varje dag mellan tätorterna. Utöver detta tillkommer pendlande studenter, 
människor som utför resor under fritiden och genomfartstrafik. Vidare 
ansluter vägar norr- och söderifrån till stråket och möjliggör för resande från 
Marks, Härryda och Bollebygds kommuner att använda transportstråket. 
Stråken från Kinna, Viskafors och Fristad utgör viktiga arbetspendlingsstråk 
till och från Borås och är exempel på viktiga samband för Borås och Marks 
kommun. Resor mellan utredningsområdets södra och norra delar företas 
inte i lika stor utsträckning som i stråket mellan de västra och östra delarna. 
Stråket används också till stor del av flygplansresenärer för att ta sig till 
och från flygplatsen. I den västra delen av utredningsområdet finns stora 
arbetspendlingsstråk längs Mölndals dalgång som förbinder Göteborg med 
tätorter söderut.

Andra viktiga samband finns till och från målpunkter. Många målpunkter 
som ger förutsättningar för vardagslivet som exempelvis livsmedelsbutiker, 
samhällsservice samt rekreation- och friluftsområden finns ofta tätortsnära. 
För att nå större målpunkter som stormarknader, sjukhus/vårdinrättningar, 
gymnasieskolor eller större nöjesaktiviteter får invånare vända sig till 
de större tätorterna. Kommungränsen mellan Härryda och Bollebygds 
kommuner utgör en barriär i utredningsområdet. Boende i Hindås och 
Rävlanda vänder sig framförallt västerut för att nå ovan nämnda målpunkter. 
Dels på grund av tätare kollektivtrafikavgångar västerut, dels för tätorternas 
kommuntillhörighet till Härryda kommun. Bollebygd saknar dessutom en del 
service, som till exempel gymnasieskola. 

Vad gäller fritidsaktiviteter och rekreation finns flera riksintresseområden 
samt motionsanläggningar/-spår, ridleder och badplatser som ligger 
tätortsnära och som även är utpekade som naturreservat. Tätortsnära natur 
har en särskild betydelse eftersom många människor bor eller arbetar i 
tätorter. Tätortsnära natur bidrar till städers och samhällens attraktivitet 
både för medborgare och besökare.
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Figur 46  Schematisk karta över samband i utredningsområdet. 
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Att skapa trygga miljöer intill järnvägen och stationsområden är också viktigt 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Enligt en undersökning från 2017 av BRÅ 
uppger en större andel kvinnor än män att de känner sig otrygga. Det gäller 
allmänt men i rapporten uppger 31 procent av de tillfrågade kvinnorna att de 
känner sig ganska eller mycket otrygga utomhus eller till och men låter bli att 
gå ut. Motsvarande siffra för män är 9 procent (BRÅ, 2017). 

4.7.2 Buller
En ny järnväg resulterar i bullerspridning som kan leda till bullerstörningar. 
Järnvägsbuller sprids längs hela sträckan, förutom då järnvägen går i tunnel. 
Spridningen av buller är större från broar än från delar där spåret ligger i 
skärning, där slänter kan fungera som naturliga skyddsvallar. 

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och välmående. 
Effekterna från buller beror dels på ljudvolymen och dels på 
exponeringsgraden. Vid långvarig exponering utsöndrar kroppen fler 
stresshormoner vilket kan leda till ökad risk för bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar, sömnstörningar och minskad prestationsförmåga. Vid 
kortvarig exponering påverkar buller människor negativt genom att försämra 
möjligheter till kommunikation, ge koncentrationssvårigheter eller vara en 
allmän upplevelse av obehag och irritation (Folkhälsomyndigheten, 2019).

En del miljöer är särskilt känsliga för buller. Det rör sig till exempel om 
miljöer med bostäder, kontor, skolor och vårdlokaler. Bullerpåverkan 
kan också innebära att kvaliteten sänks i parker och fritidsområden som 
människor nyttjar för återhämtning (Trafikverket, 2014).

I utredningsområdet finns flera bullerkällor, däribland flyg, väg och järnväg. 
Bullerkällorna och bullerspridningen har stor påverkan på olika typer av 
miljöer både i tätorten och på landsbygden. Till exempel boendemiljöer, 
skol- och arbetsmiljöer men också rekreationsmiljöer. Barn är mer känsliga 
för buller än vuxna. Upplevelsen av rekreations- och friluftsområden kan 
påverkas negativt av buller vilket i förlängningen kan påverka ett områdes 
attraktivitet. 

En bullerutredning har gjorts inom ramen för arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Även om bullerdämpande åtgärder 
vidtas kommer ett visst buller finnas kvar. I rekreationsmiljöer eller där 
riktvärden inte överstigs kommer bullerdämpande åtgärder inte att vidtas 
i samma utsträckning. För att ta del av bullerutredningen hänvisas till 
lokaliseringsutredningens miljökonsekvensbeskrivning kapitel 5.

till förbättrad orienterbarhet. Belysning innebär också att resenärer enklare 
kan se andra och att själva synas, vilket ökar tryggheten. Genom att släppa in 
dagsljus kan en öppen stationsyta skapas där människor har lätt att orientera 
sig och hitta sina målpunkter. En dåligt upplyst och utformad station kan 
leda till att undanskymda miljöer skapas, vilka kan uppfattas som otryggt. 
Människors upplevda trygghet beror också på uppfattningen om hur drift 
och underhåll av stationen sköts. Närvaron av personal som rör resan eller 
bevakning av väktare bidrar till en ökad trygghet vid en station (Trafikverket, 
2013). 

Utanför stationsområden behöver hänsyn tas till om järnvägen går i tunnel, 
på bro eller i markplan. Där järnvägen går på bro är det viktigt att miljöerna 
under bron utformas trygga och utan att det skapas undanskymda platser. 
Sådana miljöer kan i många fall upplevas som otrygga. Både broars längd 
och bredd har betydelse för hur de upplevs ur ett trygghetsperspektiv. Även 
vid tunnelmynningar kan den typ av otrygga miljöer skapas om inte hänsyn 
tas till detta i utformning och gestaltning. Där järnvägen går på bank eller i 
skärning är det viktigt att passager skapas med jämna mellanrum över eller 
under järnvägen, för att motverka att människor tvingas ta långa omvägar. 
Genom att leda om och samförlägga flera samband i en passage kan en viss 
trygghet uppnås när flödena ökar. Tunnlar och broar för gång- och cykeltrafik 
behöver ges god belysning, vara lättorienterade, utformas inbjudande och 
inte göras onödigt långa och riskera att de upplevs otrygga. 

För exempel på platsspecifik gestaltning kopplat till trygghet, se 
Gestaltningsprogrammet, kap 7.

Barn och unga upplever i stor utsträckning otrygghet i den offentliga 
miljön, framförallt under kvällstid och andra tider då det är mörkt. En 
annan viktig aspekt i utomhusmiljöer är den faktiska säkerheten där 
barns, ungas och föräldrars oro för exempelvis höga trafikmängder och 
komplexa trafiksituationer kan leda till att rörelsefriheten begränsas. Både av 
individerna själva och av föräldrar som inte vill att barn och unga rör sig på 
egen hand i sådana miljöer och situationer. 

4.7 Utgångspunkter för konsekvensbedömningar
I detta avsnitt beskrivs aspekter som inte är platsspecifika men som är viktiga 
utgångspunkter för konsekvensbedömningen i kapitel 5. 

4.7.1 Trygghet
När det gäller trygghet som begrepp finns det flera olika sätt att definiera 
detta. I vissa sammanhang talas det om faktisk trygghet och upplevd trygghet 
medan det i andra sammanhang omnämns som säkerhet och trygghet. 
Definitionerna blir då när det gäller säkerhet/faktisk trygghet den faktiska 
risken att utsättas för brott, hotfulla situationer, ordningsstörning med 
mera och den upplevda tryggheten handlar om männsikors upplevelse av 
säkerheten eller risken. Människors upplevda trygghet i anslutning till en 
järnväg och dess stationslägen påverkas av flera faktorer (Boverket, 2019). I 
de konsekvensbedömningar som gjorts i denna sociala konsekvensanalys 
görs ingen skillnad på upplevd och faktisk trygghet i bedömningarna, då 
utredningen genomförts i ett tidigt skede i planeringsprocessen och 
tillräckliga underlag för att bedöma detta inte finns framme. I kommande 
skeden kommer trygghetsbedömningarna att fördjupas. 

Lokaliseringen av ett stationsläge har stor betydelse för hur tryggheten 
upplevs runt och inom stationen. Ett centralt stationsläge innebär oftast 
en högre upplevd trygghet eftersom fler människor troligtvis kommer att 
vistas vid stationen. Externa stationslägen tenderar att bli mindre befolkade, 
särskilt under kvällstid. Ett folktomt stationsläge kan skapa en oro och 
ängslan hos människor över att vistas där i väntan på ett tåg. Den faktiska 
tryggheten är dock omvänd för externa kontra centrala stationslägen. 
Statistiskt sett är risken större att bli utsatt för brott vid ett centralt 
stationsläge än vid ett externt (Trafikverket, 2013). 

Om fler människor vistas och passerar inom ett stationsområde möjliggör det 
för verksamheter som kiosker, restauranger och annan service att etablera 
sig vid stationen. Verksamhetsutveckling som ger ett serviceutbud innebär 
att den upplevda tryggheten i området ökar och att ännu fler människor, 
utöver de som ska resa med tåg, söker sig till stationen. Det innebär också 
att det finns personer att fråga eller att uppehålla sig i närheten av. Att fler 
människor vistas vid en station kan dock också ha vissa negativa effekter. Vid 
högtrafik kan trängsel skapas vilket kan medföra en oro hos människor att 
till exempel stötas till och trilla ner på spåren. Vidare ökar oron för ficktjuvar 
och mer ett allmänt obehag när människor upplever trängsel och tvingas 
vistas nära inpå okända personer (Trafikverket, 2013). 

En annan viktig trygghetsaspekt är stationens utformning och gestaltning. 
Överblickbarhet, orienterbarhet, lokalisering av information och målpunkter, 
koppling till anslutande kollektivtrafik, förekomsten av dagsljus och 
belysning är olika exempel på faktorer som påverkar den upplevda 
tryggheten. Materialval för exempelvis markbeläggningar och akustik är 
andra faktorer som inverkar på upplevelsen. Väderskydd och hissar bör vara 
transparanta och skapa en god överblick över stationsläget för användarna, 
men också för människor utanför. Hållplatslägen bör ha flera entrépunkter 
och skapa möjlighet för människor att välja väg och undvika onödiga passager 
över spårområdet. Målpunkter inom stationsområdet som informationstavlor 
och biljettautomater med mera bör placeras på öppna och belysta ytor. 
Belysning skapar goda förutsättningar för att uppfatta vägvisning och bidrar 

Figur 47  Exempel på miljö under en bro.
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Grön infrastruktur i Västra Götaland har utretts av länsstyrelsen som 
också har sammanställt en regional handlingsplan med kartunderlag och 
beskrivningar av särskilt värdefulla samband i naturmiljön. Utgångspunkten 
är att planera för långsiktigt hållbara landskap (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2020).

Även i Borås utgör de större trafiklederna och tre järnvägsbanorna, Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan, barriärer i den bebyggda 
miljön. En järnvägsanläggning är alltid en barriär men turtätheten kan 
ändå påverka barriärverkan om signaler och bommar hindrar passager av 
järnvägen. Turtätheten är låg på befintliga järnvägsbanor som passerar 
Borås och persontågen har låg resandebeläggning. Det är rimligt att anta att 
barriäreffekten av järnvägsbanorna kan öka ytterligare om turtätheten ökar 
för att anpassas till ett ökat resande kopplat till den nya stambanan. Även ån 
Viskan utgör en barriär i Borås samtidigt som den utgör ett rekreationsstråk, 
se figur 49. Borås tätort är känslig för ytterligare barriärer, då många 
trafikleder korsar staden (Trafikverket, PM Landskapsanalys, 2020). 

I Mölndal utgör Mölndalsån och infrastrukturen i dalgången en barriär 
mellan bostadsbebyggelsen öster om infrastrukturstråket och Mölndals 
centrum, se figur 48. Barriärverkan uppkommer både av de fysiska 
anläggningarna och trafikens intensitet.

Områden som innehåller storskaliga anläggningar och verksamheter 
där tillträde är begränsat skapar barriärer. Exempel på sådana områden 
är Landvetter flygplats och golfbanor som finns på flera håll inom eller i 
utredningsområdets närhet. Andra exempel är verksamhetsområden där 
fastigheterna ofta till stora delar är inhägnade och vägsystem är utformat så 
rörligheten och möjligheter för gena passager begränsas.

Göteborgsregionen har i ”Strukturbild för Göteborgsregionen” pekat ut 
gröna kilar som utgör sammanhängande grönområdena, se figur 50. Dessa 
grönområden bidrar till Göteborgsregionens attraktionskraft och är ett 
betydande gemensamt intresse. De gröna kilarna ska tas till vara och 
utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet (GR, 2008). Dessa 
gröna kilar bör värnas mot barriärverkan.

4.7.3 Barriäreffekter
Barriärer påverkar tillgängligheten både i bebyggda miljöer samt i och till 
rekreations- och friluftslivsmiljöer. Det kan vara både naturliga element, 
som vattendrag och topografi eller bebyggelse och transportinfrastruktur 
som utgör barriärer och begränsar tillgängligheten och hindrar människors 
fria rörlighet. Barriärer kan ibland också var en källa till otrygghet om det 
till exempel innebär att begränsade passagemöjligheter leder till omvägar, 
kanske genom mindre befolkade områden eller längs vägar utan belysning 
om det är under kvällstid. 

Barriäer i tätorter kan ge socioekonomiska effekter som leder till att 
stadsdelar isoleras från varandra. På kort sikt kan det leda till minskad 
attraktivitet då genheten till, genom och mellan områden förändras. På 
medellång sikt kan barriäreffekter leda till påverkan på fastighetspris och 
verksamheters värde. På lång sikt kan det leda till att områden förslummas 
och till socioekonomisk utsatthet. 

De flesta vägar utgör oftast i sig själv ingen barriär i fysisk bemärkelse. 
Däremot kan trafiken på en väg vara så intensiv att den formar en så kallad 
dynamisk barriär. Det är trafikens hastighet, flöde och andel lastbilar 
som avgör om trafiken blir en barriär (Anaciaes, 2016). Större vägar som 
motorvägar är ofta omgärdade av viltstängsel vilket ytterligare förstärker 
den fysiska barriär som vägen utgör. I tätortsmiljöer kan även spårbunden 
trafik som spårvagn och annan kollektivtrafik med hög trafikering skapa 
barriäreffekter. 

Befintliga barriärer för människors rekreationsmöjligheter i 
utredningsområdet (och vilt) är bland annat väg 27/40. Vägen går mellan de 
skogsområden som delvis är naturreservat i området mellan Lackarebäck 
och Delsjöarna, i västra delen av utredningsområdet. I flera orter utgör vägar 
eller befintlig järnväg barriärer för boende, till exempel i Landvetter och 
Bollebygd, där väg 27/40 och Kust till kustbanan delar upp samhällena. 

Figur 48  Utpekade barrirärer i Mölndal. Figur 49  Utpekade barrirärer i Borås.

Figur 50  Strukturbild för Göteborgsregionen med utredningsområdet 
schematiskt utpekat.
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form vägar, skogsvägar och stigar samt rekreativa samband till och mellan 
grönområden. Det medför att befintliga samband kan behöva samlokaliseras 
eller att nya passager över eller under järnvägen behöver anläggas. Dessa 
passager behöver utformas trygga och säkra för att bibehålla sambanden och 
för att det ska nyttjas av befolkningen.

Under varje korridor- och stationsalternativ anges i vilken omfattning 
tunnelmynningar, broar och påverkan på samband kan förekomma. 

Inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen har en översiktlig 
bullerutredning genomförts. För järnvägens bullerutredning och 
bullerpåverkan hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen, kapitel 9.

Förslag på platsspecifik gestaltning och landskapsanpassade åtgärder 
behandlas i Gestaltningsprogrammet.

De sociala konsekvensbedömningarna avser driftskedet och omfattar inte 
konsekvenser i byggskedet. 

inte åtgärdsförslag utan pekar istället på platser och funktioner där det kan 
finnas behov av åtgärder för att lindra negativa konsekvenser. Ett exempel på 
sådana platser är under broar där otrygga miljöer kan uppstå. Järnvägen kan 
också innebära omledningar i befintligt vägnät eller passager över och under 
järnvägen. Se även avsnitt 4.7.1 Trygghet. 

I bedömningen av parametern Social balans pekas platser ut där otrygga 
miljöer kan uppstå. Miljöer vid tunnelmunningar, under broar och runt 
brostöd kan vara exempel på platser som blir undanskymda och som i 
tätbebyggda områden kan kännas otrygga och obehagliga att passera. Det 
kan till exempel handla om bristande belysning och överblickbarhet som 
kan påverkas av vegetation och undanskymda platser. En station på bro där 
perronger nås via trappor och hissar kräver också omsorgsfull utformning för 
att upplevas trygg. Det kan exempelvis handla om flera accesspunkter som 
ger möjlighet till alternativa vägval till och från och perronger och stationen 
som helhet. 

Järnvägsanläggningen kommer på många platser att passera befintliga 
samband både i form av större vägar och mindre, lokala sociala samband i 

Figur 51   Översikt över de korridor- och stationsalternativen som konsekvensbedöms.

5 Konsekvensbedömning av 
utredningsalternativ
I detta kapitel redovisas de sociala konsekvenser som bedöms 
uppkomma av de föreslagna korridoralternativen och stationslägena. 
Konsekvensbedömningarna görs enligt metodiken i kapitel 2 och utgår 
ifrån parametrarna Vardagsliv, Social balans, Hälsa och säkerhet samt 
Resmönster och Rörelsefrihet, se avsnitt 2.2.2 Social konsekvensbedömning.  
Inom varje parameter görs en särskild bedömning ur ett barnperspektiv. 
Utgångspunkten för bedömningarna är de förutsättningar som presenteras 
i kapitel 4. De korridorer och stationslägen som konsekvensbedöms 
presenteras i figur 51 och beskrivs kortfattat under varje delavsnitt. För en 
mer utförlig beskrivning av anläggningen inom respektive alternativ hänvisas 
till lokaliseringsutredningen kap 6.

I bedömningen beskrivs påverkan, effekt och konsekvens av 
järnvägsanläggningen för respektive parameter. Bedömningarna omfattar 
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Framträdande effekter och konsekvenser
• Förstärkt barriäreffekt men med potential till förbättrad 

tillgänglighet i och med bebyggelseutveckling och fler passager.

• Ett centralt stationsläge och god kollektivtrafik skapar 
förutsättningar för befolkade och trygga stationsmiljöer.

• Tillkommande buller kan påverka människors hälsa och välmående. 

• Ett tillgängligt stationsläge skapar förutsättningar för ett jämställt 
och jämlikt resande.

• Ökade trafikflöden kan påverka männsikors rörelsefrihet.

• Negativa konsekvenser för barn och ungas hälsa, välmående och 
rörelsefrihet på grund av ökade bullernivåer och högre trafikflöden. 

Social balans
En tillkommande järnväg kan medföra intrång i verksamheter längs 
Mölndalsåns dalgång vilket kan innebära svårigheter att bedriva 
verksamheten när yta tas i anspråk.

Breddningen av infrastrukturstråket genom Mölndal innebär att det kan 
skapas fler platser och miljöer som kan upplevas otrygga. Gång- och 
cykelpassager behöver förlängas vilket påverkar den upplevda tryggheten. 
Ett ökat trafikflöde till stationen kan innebära att närmiljön blir mer otrygg. 
Samtidigt innebär det att fler människor kommer att röra sig i och runt 
stationen och ge mer befolkade miljöer under större del av dygnet, vilket i sin 
tur kan ge positiva konsekvenser i form av ökad trygghet. Vid stationerna och 
på plattformarna kan dock otrygga miljöer uppstå. 

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen innebär att Mölndalsåns dalgång tillförs 
ytterligare en bullerkälla i ett område som idag redan är starkt 
bullerpåverkat, vilket kan medföra konsekvenser för människors hälsa 
och välmående. Bullersituationen kan förändras i skolors närmiljö. För 
konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till 
miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9. 

Att människor tar sig till stationsläget för att resa kollektivt genererar mer 
trafik till området vilket kan resultera i ökade trafikflöden på lokala vägar 
i stationens närområde. Detta ställer krav på trafiksäkra miljöer för att 
indivder i alla åldrar ska kunna färdas på ett säkert sätt till och från stationen. 

Resmönster och rörelsefrihet
Den goda tillgängligheten till stationsläget och kollektivtrafikutbudet innebär 
goda förutsättningar för ett jämställt och jämlikt transportsystem. Järnvägen 
kan innebära en positiv konskevens med förändrade resmönster då järnvägen 
gör det möjligt för fler att resa hållbart. 

De ökade trafikflödena vid stationsläget kan innebära svårigheter att passera 
gator och vägar i området, vilket kan vara särskilt problematiskt för barn och 
unga. Detta kan medföra en ovilja bland föräldrar att låta sina barn vistas i 
området på egen hand eller att barn och unga själva känner en osäkerhet attt 
röra sig i området. Detta kan medföra konsekvensen att barn och ungas fria 
rörlighet begränsas. 

5.1  Mölndal station (M1)

5.1.1 Beskrivning
Befintlig station i Mölndal byggs ut med fler spår för att klara planerad 
trafik på den nya stambanan och Västkustbanan. Stationen utökas från tre 
spår och en plattform till sex spår och tre plattformar. Detta innebär att 
järnvägsområdet behöver breddas från nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. 
Spår och plattformar kan passas in under den befintliga bron (Mölndals bro) 
och dimensioneras för 250 meter långa tåg. Plattformarna ska kunna nås med 
rulltrappor och hissar från bron. Plattformarna kan placeras norr och/eller 
söder om Mölndalsbro. Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och 
hissar från bron, samt från en eventuellt tillkommande gångbro.

Nämndemansgatan som går parallellt med spåren får ett nytt läge under bron.  
Söder om stationen krävs utrymme för växelförbindelser mellan spåren samt 
en förbindelse till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen 
söder om Mölndal. Det innebär att järnvägsområdet kommer att göra intrång 
i befintlig och planerad bebyggelse i Forsåker och Rävekärr. Stationen ligger 
centralt i Mölndal och möjliggör byten till tåg på Västkustbanan och lokal 
kollektivtrafik. Då befintlig station är centralt belägen förutsätts huvuddelen 
av tillkommande resenärer kunna nytta kollektivtrafiken.

5.1.2 Social kontext
Genom Mölndals dalgång från Almedal (1) och söderut till Rävekärr/
Sandbäck (2) går järnvägen genom tätbefolkad och infrastrukturpräglad 
miljö. Bebyggelsen är tät och utgörs av både bostäder och verksamheter. En 
station i Mölndal kan bidra till att stärka många boendemiljöers attraktivitet 
och utgöra en knutpunkt för regionala och nationella resor.

5.1.3 Konsekvensbedömning 
Vardagsliv 
Samtliga trafikslag bedöms ha god tillgänglighet till stationsläget som ligger i 
anslutning till Mölndals resecentrum, vilket skapar goda bytesmöjligheter. 
Stationsläget har ett upptagningsområde som sträcker sig norr- och söderut i 
Mölndalsåns dalgång samt västerut mot Frölunda. Utvecklingen av stations-
området och järnvägen möjliggör för bebyggelseutveckling och en växande 
befolkning i Mölndals stad. Bebyggelseutveckling kan medföra att fler 
förbindelser över infrastrukturstråket anläggs vilket kan minska barriärver-
kan och leda till förbättrad tillgänglighet. Kopplingen till kollektivtrafiken är 
god i alla väderstreck utom västerut mot Frölunda, där den är något sämre. 
Både cykel- och biltrafik har goda möjligheter att parkera i anslutning till 
stationsläget vilket skapar förutsättningar för arbetspendling via stationen. 

Stationsläget och järnvägsanläggningen förstärker den befintliga nordsydliga 
infrastrukturbarriären genom Mölndal. Majoriteten av områdets arbetsplat-
ser återfinns väster om stationsläget och boendemiljöer till stor del öster om. 
Konsekvenserna blir begränsade då befintliga passager mellan de östra och 
västra delarna kommer att finnas kvar. Vid Brännås uppstår en förstärkt 
barriäreffekt då stationsläget påverkar sträckningen av Nämndemansgatan 
(3) vilket kan medföra försämrad tillgänglighet mot målpunkter i väster.
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Figur 52  Översikt över stationsläget  M1 i Mölndal med platser som nämns i texten ovan.
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5.2.3 Konsekvensbedömning
Vardagsliv
Få människor bor i området och påverkan på vardagslivet bedöms bli 
liten och därmed blir konsekvenserna begränsade. Alternativ L1 ligger i 
tunnel och påverkar inga befintliga samband eller strukturer i människors 
vardagsmiljöer. Stationsalternativet medför god tillgänglighet till 
flygterminalen. L3 kan innebära ett intrång i området om skärningen inte 
överdäckas och kan då medföra en barriäreffekt i flygplatsområdet. Det 
kan begränsa tillgängligheten inom området, framförallt för bilresenärer 
som kan få längre gångväg mellan parkeringsytor och flygterminalen. 
Alternativet har god tillgänglighet för tågresenärer då det ligger i nära 
anslutning till flygterminalen. Alternativ L7 ligger i markplan i en del av 
flygplatsområdet som ännu inte är utvecklat. Det innebär att målpunkter vid 
flygterminalen ligger längre bort än inom ett tio minuters gångavstånd från 
stationen. Alternativ L7 har därför sämre tillgänglighet till flygterminalen än 
alternativen L1 och L3.

Social balans
Stationslägena bedöms få begränsade konsekvenser för boendemiljöer då få 
bor i närområdet. Påverkan för barn och unga bedöms bli liten då få i denna 
grupp vistas i området på egen hand. 

Stationsalternativen kan medföra den positiva konsekvensen att 
attraktiviteten ökar för att etablera fler verksamheter i och kring 
flygplatsområdet. 

Det längre avståndet mellan alternativ L7 och flygterminalen medför en 
en lång gångpassage som kan skapa en otrygg miljö och gör stationsläget 
mindre attraktivt. Detsamma gäller från L3 om stationen placeras i den del av 
korridoren som är längst bort från flygterminalen. L1 har förutsättningar att 
skapa trygga miljöer till följd av den omedelbara närheten till flygterminalen. 
Konsekvensen för barn och unga bedöms som begränsad då få i denna grupp 
vistas i området på egen hand. 

Hälsa och säkerhet
Stationsalternativ L1 ligger i tunnel under flygplatsen och bedöms inte 
resultera i någon bullerpåverkan. L3 och L7 kan innebära bullerpåverkan 
men området är idag redan en bullerstörd miljö till följd av flygtrafiken. För 
konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägenen hänvisas till 
miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9. 

Alternativen L7 och L3 innebär att passager över flygplatsområdets befintliga 
infrastruktur behövs för att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade 
trafikanter. 

Resmönster och rörelsefrihet
Stationsalternativen vid Landvetter flygplats kan skapa möjligheter för 
människor i närliggande tätorter och på landsbygd att pendla med tåg, liksom 
för arbetspendlare att resa till arbetsplatser vid flygplatsen. Det innebär 
att fler människor får tillgång till ett hållbart transportsystem. Det externa 
läget som alternativ L7 innebär kan få konsekvensen att människor som 
har flygterminalen som målpunkt tenderar att välja andra mindre hållbara 
färdmedel framför tåg för att ta sig till flygplatsen. 

5.2 Landvetter flygplats L1, L3 och  L7 

5.2.1 Beskrivning
Station i tunnel under flygplatsen (L1)
Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under flygterminalen på 
Landvetter flygplats med rulltrappor och hissar direkt upp till flygterminalen. 
Stationen utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår 
för 250 meter långa tåg. Bergtunneln under terminalen bedöms bli 2,5–3 
kilometer lång.

Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i direkt anslutning till Landvetter 
flygplats och befintliga servicefunktioner som kommersiella ytor, vänthall 
och angörings- och parkeringsytor kan till stor del nyttjas, men kan behöva 
anpassas utifrån stationsläget. 

Station parallellt med flygplatsen (L3)
Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygterminal. Stationen placeras i nära anslutning till 
flygterminalen. Stationen utformas med två genomgående huvudspår och 
två plattformsspår med plattformar för 250 meter långa tåg. Då elektriska 
störningar från tågtrafiken kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning 
behöver järnvägsanläggningen skärmas och det krävs ett betongtak över 
järnvägen närmast flygledartornet och därefter kan ett metallnät användas 
som skärm. 

Avståndet från stationen till terminalen kan variera mellan 40 och 400 meter, 
beroende på var i korridoren stationen placeras. Det längre avståndet kan 
medföra att system för anslutande transporter behövs.

Station öster om flygplatsen (L7)
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig 
landningsbana och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 1,2 
kilometer öster om befintlig terminalbyggnad. Huvuddelen av stationen med 
spår och växlar kommer att ligga i skärning eller tråg utanför bergtunneln. 
Ett enklare resecentrum kan behövas i anslutning till stationen då den är 
planerad en bit ifrån terminalen. Då stor del av- och påstigande vid stationen 
förutsätts ha Landvetter flygplats som målpunkt bör det finnas möjlighet till 
anslutande bussar mellan stationen och terminalen.

5.2.2 Social kontext
Stationsalternativen vid Landvetter flygplats är belägna i en 
infrastrukturpräglad miljö med flygplatsen som största målpunkt. Det finns 
många arbetsplatser men få boende i området kring flygplatsen. En station 
i Landvetter kan bidra till att fler väljer att resa hållbart med tåg, som 
alternativ till bil, till och från flygplatsen.

Framträdande effekter och konsekvenser 
• Stationsalternativ L1 och L3 innebär god tillgänglighet för 

tågresenärer till flygterminalen medan L7 har sämre tillgänglighet.

• Stationsalternativ L7 kan skapa otrygga miljöer vid gångpassager. 

• Stationsalternativen skapar förutsättningar för hållbart resande för 
såväl arbetspendlare som flygresenärer.

• Stationsalternativen innebär få negativa konsekvenser för barn och 
unga.
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Figur 53  Översikt över stationslägen l Landvetter . 
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Buller i boendemiljöer kan medföra konsekvenser för människors hälsa 
och välmående. Buller kan innebära konsekvenserna att det rekreativa 
värdet och attraktiviteten i området öster om Rävekärr/Sandbäck (2), vid 
Yxsjöns naturreservat (7) och skogsområdet öster om Björrödsdalen (8) 
minskar. Skogsområdet öster om Björrödsdalen är till viss del bullerstört från 
flygverksamheten vid Landvetter flygplats. För konsekvensbeskrivning av 
bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens 
kapitel 9. 

Gång- och cykelporten i anslutning till Åbromotet behöver förlängas under 
tillkommande spår och blir längre än befintlig tunnel för att uppnå säkra 
trafikmiljöer. En samlokalisering av de två passagerna under spåren kan 
också bli aktuellt. Detta kan även medföra förändringar i gång- och cykelnätet 
i anslutning till passagen, både öster och väster om Mölndalsåns dalgång. Ur 
ett trafiksäkerhetsperspektiv är lösning positiv men kan få konsekvensen att 
resvägen blir längre.

Skogsstigar och rekreativa samband öster om Mölnlycke och öster om 
Björrödsdalen kan behöva ledas om till punkter där trafiksäkra passager för 
att korsa järnvägen kan anordnas. Dessa områden och skogsstigar nyttjas 
främst på en lokal nivå av de boende i närområdena och får begränsade 
konsekvenser.  

Resmönster och rörelsefrihet
Otrygga miljöer och längre resvägar som effekt av gång- och cykelportens 
förlängning under Åbromotet kan medföra konsekvenser som förändrat 
resmönster och begränsad rörelsefrihet, inte minst för barn och unga. 

förstärka barriäreffekten mot Mölndals centrum. Samband mellan Rävekärr/
Sandbäck och rekreationsmiljöer vid Horsikan (5) och Rambo mosse (6) 
kan en barriärverkan uppkomma. Barriäreffekten kan få konsekvensen att 
tillgängligheten till målpunkter och service i Mölndals centrum samt till 
rekreationsmiljöer försämras.

Mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats korsar järnvägen flera 
vägkopplingar i nord-sydlig riktning genom skogsområdet. Skogsområdet 
är i den västra delen tätortsnära och nyttjas för rekreation och friluftsliv. 
Järnvägsanläggningen skär igenom området vilket kan medföra en 
barriäreffekt i en idag relativt ostörd miljö. I området finns en koppling som 
knyter samman området söder om Landvettersjön med Yxsjöns naturreservat 
(7). Tillgängligheten till naturreservatet kan försämras om kopplingen 
bryts men den ansluter inte till naturreservatets primära entrépunkt. I 
skogsområdet finns flera platser som har iordningsställts med grillplatser 
och vindskydd samt badbryggor i mindre tjärnar. Dessa platser används 
exempelvis i scoutverksamhet. Järnvägen kan komma att påverka dessa 
miljöer och sambanden mellan dem kan komma att brytas med konsekvenser 
som försämrad tillgänglighet och begränsat utbud till följd av fragmentering. 

Järnvägsbron över Björrödsdalen bryter inte vägsambandet i dalgången 
(4). I skogsområdet mellan Eskilsbyvägen och Landvetter flygplats där 
järnvägen går i markplan kan lokala samband som skogsvägar och stigar 
komma att brytas (8) med försämrad tillgänlighet mellan boendemiljöer och 
skogsområdet som konsekvens.

Social balans
Bostadsområdena i Rävekärr och Sandbäck (2) samt i Björrödsdalen 
påverkas visuellt då korridoralternativet går nära dessa miljöer. Effekterna 
av järnvägsanläggningen kan innebära negativa konsekvenser för 
boendemiljöernas attraktivitet. En tillkommande järnväg kan medföra 
intrång i verksamheter längs Mölndalsåns dalgång vilket kan innebära 
svårigheter att bedriva verksamheten när yta tas i anspråk.

I Sandbäck finns en stadsodling. Järnvägskorridoren påverkar delar av den 
uppodlade marken och järnvägsanläggningen kan innebära intrång med 
konsekvensen att odlingsmöjligheterna försvåras. Öster om Mölnlycke 
kan korridoren innebära intrång i skogsbruksmark som kan ha negativa 
konsekvenser på  lokala försörjningsmöjligheter.

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar i anslutning 
till boendemiljöer i Sandbäck (2) och i den östra delen av Mölnlycke. 
Tunnelmynningar kommer även att förekomma i det glesbebyggda 
skogsområdet öster om Björrödsdalen (8). Över Björrödsdalen kommer 
järnvägen att ligga på bro. Tunnelmynningar och miljöer under broar kan 
medföra otrygga miljöer. En annan plats som riskerar att bli otrygg inom 
korridorerna med stationsläge i Mölndal är de gång- och cykelportar i 
anslutning till Åbromotet, som behöver förlängas under tillkommande spår 
för ny järnväg. 

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen innebär att Mölndalsåns dalgång tillförs ytterligare 
en bullerkälla. Området är redan idag bullerstört men i Rävekärr och 
Sandbäck kommer bullerkällan närmare befintliga bostadsområden (2). 
Boendemiljöer i Björrödsdalen (4) kommer påverkas av buller från järnvägen. 

5.3 Korridor Mölnlycke

5.3.1 Beskrivning
Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar 
en station i centrala Mölndal. Söder om Rävekärr viker korridoren av från 
Västkustbanan och bedöms komma att gå i tunnel från Rävekärr tills den har 
passerat Mölnlycke tätort. 

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, 
vilket innebär att både angränsande fastigheter och E6/E20 kommer att 
påverkas. Även Mölndalsån kan beröras. Mölndal station behöver byggas ut 
med fler spår och plattformar, vilket påverkar både befintlig och planerad 
bebyggelse öster om stationen. Söder om Mölndal station möjliggörs en 
planskild anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid 
Pilekrogen.

Söder om Mölndal station viker den nya järnvägen av från Västkustbanan och 
fortsätter därefter på en cirka 1000 meter lång bro alternativt i skärning och/
eller betongtunnel innan den går in i en bergtunnel. Med hänsyn till topografi 
och bebyggelse bedöms bergtunneln bli cirka 8 kilometer lång. 

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten 
av Yxsjöns naturreservat. Den vidare sträckan fram till Landvetter 
flygplats kommer att innebära en eller flera korta bergtunnlar samt en 
bro över dalgången vid Björröd. Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3 
kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) alternativt öster om 
tunnelmynningen (L7).

5.3.2 Social kontext
Genom Mölndalsåns dalgång från Almedal (1) och söderut till Rävekärr/
Sandbäck (2) går järnvägen genom tätbefolkad och infrastrukturpräglad 
miljö. Bebyggelsen är tät och utgörs av både bostäder och verksamheter. Vid 
Sandbäck är bebyggelsen glesare med inslag av jordbruksmark. Därefter 
följer en lång tunnel som mynnar ut öster om Mölnlycke. Från det att 
järnvägsanläggningen kommer ut ur tunnel och går i markplan öster om 
Mölnlycke passerar den ett glesbefolkat skogsområde fram till Björrödsdalen 
(4), där den passerar på bro över boendemiljöer. I skogsområdet öster om 
Björrödsdalen övergår järnvägsanläggningen i tunnel innan Landvetter 
flygplats. En station i Mölndal kan bidra till att stärka många boendemiljöers 
attraktivitet och utgöra en knutpunkt för regionala och nationella resor.

5.3.3 Konsekvensbedömning
För beskrivning av konsekvenser avseende stationsläget i Mölndal se avsnitt 
5.1 Mölndal station M1. Området Almedal är idag redan starkt präglat av 
befintlig infrastruktur (1). 

Vardagsliv
Korridoralternativet innebär en station i Mölndal vilken har goda 
förutsättningar för ett stort resandeunderlag med goda möjligheter att ta sig 
till stationen till fots, med cykel eller med kollektivtrafik via befintligt vägnät. 
Stationsläget stärker stråket mellan Göteborg och Borås. 

Vid Rävekärr och Sandbäck (2) kommer järnvägen att påverka befintliga 
vägsamband och sociala samband inom bostadsområdena men även 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av 

rekreationsmiljöer.

• Visuell påverkan på boendemiljöer kan försämra attraktiviteten.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar, under broar och vid gång- och 
cykelpassager.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden. 

• Samlokalisering av passager av järnvägsanläggningen som kan 
medföra längre resväg.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, otrygga miljöer och försämrad 
tillgänglighet till rekreationsmiljöer.
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Figur 54  Översikt över korridoralternativet Mölnlycke med platser som nämns i texten ovan.
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Passagen vid Skällsjöås (12) kan medföra otrygga miljöer men då 
järnvägsanläggningen troligen förläggs söder om bebyggelsen begränsas 
konsekvenserna. 

Hälsa och säkerhet
Där järnvägsanläggningen går i markplan genom Tulebo (10), söder om 
Finnsjön (9), Benareby (11) och där den går på bro över Gravsjön kommer 
bullerspridning att ske. Detta kan få konsekvenser för hälsa och välmående 
i boende- och rekreationsmiljöer. Vid Skällsjöås (12) utgör järnvägen 
ytterligare en bullerkälla i en från flygplatsen redan bullerstörd miljö. För 
konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till 
miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

För boende norr om järnvägen i Tulebo (10) kan järnvägsanläggningen 
innebära att flera vägsamband leds om och samlokaliseras för trafiksäker 
passage över eller under järnvägen, vilket kan leda till längre resväg. Lokala 
vägkopplingar och sociala samband i form av mindre vägar och stigar inom 
Benareby (11) kan brytas av järnvägsanläggningen och därför behöva ledas 
om och samlokaliseras för trafiksäkra passager över eller under järnvägen. 
Detta kan få konsekvensen att resvägen blir längre. Längre österut i 
korridoren passerar järnvägen Eskilbyvägens (12) i markplan, i den södra 
delen av Björrdsdalen. Området är glesbefolkat och vägen trafikeras främst av 
motortrafik vilket innebär att de trafiksäkerhetsmässiga konsekvenserna blir 
begränsade. 

Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka de sociala sambanden i Tulebo (10) och 
Benareby (11). Detta kan medföra konsekvenser som försvårad social 
interaktion inom bygden om befintliga vägkopplingar inte kan upprätthållas i 
en utspridd bebyggelsestruktur.

Om järnvägen går i markplan genom Tulebo (10) innebär det att vägsamband 
norrut mot bland annat Tulebo höjd och Tulebo äng bryts. Konsekvensen är 
att området fragmenteras då järnvägens barriärverkan skär av vägsambanden. 
För boende norr om järnvägen kan barriäreffekten från järnvägen leda 
till att tillgängligheten till service och målpunkter söderut försämras.
Tillgängligheten till rekreativa målpunkter och aktiviteter i området kan 
försämras. Exempel på detta är ridverksamheten norr om Tulebossjön, vilket 
är en viktig målpunkt för många barn och unga. Det rekreativa sambandet 
mellan Tulebo (10) och norrut mot Hårssjön och Rambo mosse (6) bryts med 
konsekvensen att tillgängligheten till dessa försämras söderifrån. 

Söder om Finnsjön (9) korsar järnvägen ett fåtal skogsvägar och kopplingar 
till sjön från söder och även mot den norra delen av Gravsjön. Detta kan få 
konsekvensen att tillgängligheten till sjöarna försämras. Konsekvenserna för 
Finnsjöns rekreationsområde bedöms vara mindre i den södra delen än i den 
norra, som är mer välbesökt. 

Järnvägen passerar den södra delen av Benareby (11) och med effekter på det 
sociala sambandet inom Benareby och mot Mölnlycke samt det rekreativa 
sambandet från Benareby mot Gravsjön och Nordsjön. Detta kan medföra 
konsekvenser som försämrad tillgänglighet till målpunkter och service 
samt rekreationsmiljöer. Mellan Yxsjön och Nordsjön påverkas också 
tillgängligheten till sjöområdena då det stigsystem som knyter samman dessa 
kan påverkas. 

I skogsområdena på både västra och östra sidan om Eskilsbyvägen finns 
sociala och rekreativa samband i form av skogsvägar och -stigar som kan 
komma att påverkas av järnvägen. Det rekreativa värdet är dock litet då 
området är starkt påverkat av flygplatsverksamheten och konsekvenserna blir 
därför begränsade.

Social balans
Boendemiljöer och verksamheter i Tulebo (10), Benareby (11) och 
Björrödsdalen (12) kan påverkas visuellt då korridoralternativet går nära 
dessa miljöer. Effekterna av järnvägsanläggningen kan innebära negativa 
konsekvenser för boendemiljöerna och verksamheternas attraktivitet och 
identitet. 

Rekreativa miljöer i Tulebo som bland annat används för vandring och 
turridning kan påverkas visuellt av järnvägen så att attraktiviteten minskar.
Bohusleden som passerar vid Tulebo kan påverkas visuellt och kan också 
behöva ledas om på en kortare sträcka. 

Rekreativa miljöer kring Finnsjön, Gravsjön och Nordsjön kan påverkas 
visuellt av järnvägen så att attraktiviteten minskar. Motionsslingan som går 
runt Finnsjön kan i den södra delen komma att påverkas visuellt, vilket kan 
ha negativa konskevenser för attraktiviteten och rekreationsvärdet. 

I Tulebo (10) och Benareby (11) kan ett mindre intrång i jordbruksmark 
förekomma vilket kan få negativa konsekvenser för de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar i anslutning till 
boendemiljöer i Tulebo (10) och öster om Benareby (11). Tunnelmynningar 
kan medföra otrygga miljöer. 

5.4 Korridor Tulebo

5.4.1 Beskrivning
Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning 
i Mölndal. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen i tunnel under 
flygterminalen (L1) och Öster om flygplatsen (L7). Söder om Mölndal station 
krävs planskild anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid 
Pilekrogen, på samma sätt som i alternativ Mölnlycke.

Vid Rävekärr söder om Mölndal station viker den nya järnvägen av från 
Västkustbanan i en planskild korsning där spåren korsar över eller under 
Västkustbanans två spår. Därefter fortsätter den på en cirka 1000 meter lång 
bro alternativt skärning/betongtunnel innan den går in i en bergtunnel. 
Dalgången vid Tulebo kan passeras i marknivå eller i tunnel innan 
järnvägen åter måste gå i tunnel öster om Tulebo. Den totala tunnellängden 
bedöms bli 5–6 kilometer. Korridoren passerar därefter ett område med 
småskalig bostadsbebyggelse vid Benareby. Öster om Benareby fortsätter 
korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats. Med hänsyn 
till topografin kan det innebära en eller flera korta bergtunnlar samt en bro 
över dalgången söder om Björröd. Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3 
kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) alternativt öster om 
tunnelmynningen (L7). 

Jämfört med övriga alternativ möjliggör Tulebo med hänsyn till topografin 
en kortare tunnel öster om Mölndalsåns dalgång. Detta förutsätter dock att 
järnvägen passerar ovan mark genom Benareby.

5.4.2 Social kontext
Genom Mölndals dalgång från Almedal (1) och söderut till Rävekärr/
Sandbäck (2) går järnvägen genom tätbefolkad och infrastrukturpräglad 
miljö. Bebyggelsen är tät och utgörs av både bostäder och verksamheter. 
Vid Sandbäck är bebyggelsen glesare med inslag av jordbruksmark. Om 
järnvägsanläggningen går i den norra delen av korridoren mellan Sandbäck 
och fram till söder om Finnsjön (9) är anläggningstypen tunnel. Om 
järnvägsanläggningen går i den södra delen av korridoren innebär det att 
järnvägen passerar boende- och rekreationsmiljöer i Tulebo (10) i markplan. 
Öster om Tulebo går järnvägen sedan i tunnel fram till den passerar söder 
om Finnsjön (9) och genom Benareby (11). Efter Benareby går järnvägen i 
markplan genom glesbefolkade skogsområden, på bro över Gravsjön, passerar 
i södra delen av Björrödsdalen (12) där bebyggelsen är gles och går in i tunnel 
väster om Landvetter flygplats. En station i Mölndal kan bidra till att stärka 
många boendemiljöers attraktivitet och utgöra en knutpunkt för regionala 
och nationella resor.

5.4.3 Konsekvenser
För beskrivning av konsekvenser avseende stationsläget i Mölndal se avsnitt 
5.1 Mölndal station M1. För påverkan i Almedal, Rävekärr och Sandbäck se 
avsnitt 5.3 Korridor Mölnlycke.  

Vardagsliv
Korridoralternativet innebär en station i Mölndal vilken har förutsättningar 
för ett stort resandeunderlag med goda möjligheter att ta sig till stationen till 
fots, med cykel eller med kollektivtrafik samt stärker stråket mellan Göteborg 
och Borås. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av rekreationsmiljöer. 

• Visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan försämra 
attraktiviteten.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar, under broar och vid gång- och 
cykelpassager.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden. 

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 55  Översikt över korridoralternativet Tulebo med platser som nämns i texten ovan.
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kan medföra otrygga miljöer. Passagen vid Buarås (13) kan medföra otrygga 
miljöer men då järnvägsanläggningen troligen förläggs söder om bebyggelsen 
begränsas konsekvenserna. 

Hälsa och säkerhet
I området mellan Hårssjön och Finnsjön samt i norra delen av 
Finnsjöområdet (14) kommer bullerspridning att ske i ett område som idag 
inte är bullerstört. Bullerspridning kan ha negativ konsekvens för människors 
hälsa och välmående samt områdets attraktivitet. Längs sträckan från 
Benareby (11) och till söder om Buarås (13) kommer järnvägsanläggningen 
att ge en bullerpåverkan på boendemiljöer där järnvägen går i markplan. 
I Buarås utgör järnvägen ytterligare en bullerkälla i en miljö som idag 
är bullerstörd av flygplatsverksamheten. För konsekvensbeskrivning av 
bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens 
kapitel 9.

Lokala vägkopplingar och sociala samband i form av mindre vägar och stigar 
kring Finnsjön och inom Benareby (11) kan brytas av järnvägsanläggningen. 
Det medför att dessa kan behöva ledas om och samlokaliseras för 
trafiksäkra passager över eller under järnvägen. Detta kan få konsekvensen 
att resvägen blir längre. Längre österut i korridoren passerar järnvägen 
Eskilbyvägens (13) i markplan, i den södra delen av Björrdsdalen. Området är 
glesbefolkat och vägen trafikeras främst av motortrafik vilket innebär att de 
trafiksäkerhetsmässiga konsekvenserna blir begränsade. 

Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka de sociala sambanden i framförallt Benareby 
(11). Detta kan medföra konsekvenser som försvårad social interaktion inom 
bygden om befintliga vägkopplingar inte kan upprätthållas i en utspridd 
bebyggelsestruktur. Barn och ungas rörelsefrihet vid rekretiva miljöer och 
inom Benareby kan  begränsas av järnvägsanläggningen.

Om järnvägsanläggningen förläggs i korridorens södra del innebär det att 
järnvägen kommer att gå i markplan på sträckan norr om Hårssjön och fram 
till tunnelmynningen norr om Finnsjön (14). I området som till stor del 
utgörs av skog finns få bostäder men ett nät av skogsstigar och det används 
bland annat för rekreation och friluftsliv. Järnvägsanläggningen riskerar 
att medföra en barriäreffekt mellan Mölnlycke och Finnsjön (14) som 
kan ge förändrad tillgänglighet till rekreationsområden som konsekvens. 
Skogsområdena runt Finnsjön används för orienteringsverksamhet, 
mountainbike-cykling, löpning och vandring med mera. Skogsområdet 
riskerar att fragmenteras av järnvägsanläggningen vilket kan medföra ett 
förändrat utbud av rekreativa miljöer. 

På sträckan norr om Hårssjön och fram till Finnsjöns norra ände (14) 
finns flera vägsamband som bryts av en järnvägsanläggning i markplan, 
bland annat mot bebyggelsesamlingarna Hårskeröd (15) och Lahall (16) 
men också för att nå Hårssjön och Finnsjön. Konsekvensen kan bli att 
tillgängligheten från söder till service och målpunkter i Mölnlycke försämras. 
Vid Hårskeröd (15) finns en ridverksamhet som är en viktig målpunkt för 
barn och unga. Ridverksamheten nyttjar även skogsområdet för turridning. 
Järnvägsanläggningen kan medföra konsekvenser som fragmentering av 
skogsområdet och försämrad tillgänglighet till ridverksamheten.  

Det rekreativa sambandet inom sjöområdet som omfattar Finnsjön, Hårssjön, 
Gravsjön, Nordsjön och Yxsjön riskerar att brytas. Järnvägsanläggningens 
barriärverkan kan få konsekvensen att skogsområdena mellan sjöarna kan 
fragmenteras och därmed begränsa utbudet av rekreativa miljöer.

Om Benareby (11) passeras i markplan kan det ge en barriäreffekt på sociala 
och lokala samband vilket kan få konsekvensen att området fragmenteras. 
Även sambanden till service och målpunkter i Mölnlycke kan brytas vilket 
medför konsekvensen försämrad tillgänglighet och utbud. Benarebys 
kopplingar till rekreationsområden bryts från den norra delen och västerut 
till Finnsjön samt söderut mot Gravsjön och Nordsjön. Från den södra delen 
bryts kopplingen norrut till Yxsjöns naturreservat (7). Konsekvensen blir att 
tillgängligheten till rekreationsmiljöer förändras. 

Längre österut passerar järnvägen genom glesbefolkade områden där det inte 
finns några kommunalt utpekade rekreationsområden eller målpunkter för 
service varför konsekvenserna blir begränsade. 

Social balans
Boendemiljöer i Hårskeröd (15), Lahall (16), Benareby (11) och Buarås (13) 
kan påverkas visuellt och genom markintrång då korridoralternativet går 
nära dessa miljöer. Effekterna av järnvägsanläggningen kan innebära negativa 
konsekvenser för boendemiljöernas attraktivitet och identitet. I de rekreativa 
miljöer kring sjöområdena och Benarby (11) kan järnvägsanläggningens 
visuella påverkan medföra konsekvensen att attraktiviteten minskar. 

I Benareby (11) kan ett mindre intrång i jordbruksmark förekomma och 
på sträckan öster om Benareby och öster om Landvetter flygplats sker ett 
intrång i skogsmark. Intrången kan ha negativa konsekvenser på de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

Längs korridoren kommer det att finnas tunnemynningar i anslutning till 
rekreationsmiljöer vid Finnsjön (14). Tunnelmynningar kommer även att 
finnas i anslutning till boendemiljöer i Benareby (11). Tunnelmynningar 

5.5 Korridor Landvetter Öst

5.5.1 Beskrivning 
Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att 
stationen vid Landvetter flygplats är placerad öster om och parallellt med 
landningsbanan (L3). Korridoren är något längre än övriga alternativ på 
sträckan Almedal-Landvetter flygplats.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativen Mölnlycke och Tulebo. Söder om Mölndal station 
krävs planskild anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid 
Pilekrogen.

Söder om Mölndal station viker den nya järnvägen av från Västkustbanan i 
en planskild korsning där spåren korsar över eller under Västkustbanans två 
spår. Därefter fortsätter den på en cirka 1 000 meter lång bro alternativt i 
skärning och/eller betongtunnel innan den går in i bergtunnel. Bergtunneln 
kan med hänsyn till topografin vara olika lång beroende på läge inom 
korridoren. Vid ett sydligt läge i korridoren blir det en kortare bergtunnel på 
ett par kilometer, medan ett nordligt läge i korridoren kräver en längre tunnel 
förbi Benareby på grund av topografi samt natur- och kulturmiljö. Den totala 
tunnellängden bedöms bli 6-10 kilometer.

Öster om Benareby fortsätter korridoren söder och öster om Landvetter 
flygplats och kan ansluta till stationsläget parallellt med flygplatsen (L3). 

5.5.2 Social kontext
Genom Mölndals dalgång från Almedal (1) och söderut till Rävekärr/
Sandbäck (2) går järnvägen genom tätbefolkad och infrastrukturpräglad 
miljö. Bebyggelsen är tät och utgörs av både bostäder och verksamheter. 
Vid Sandbäck är bebyggelsen glesare med inslag av jordbruksmark. Om 
järnvägsanläggningen förläggs i den norra delen av korridoren kommer den 
gå i tunneln från Sandbäck fram till efter att ha passerat bymiljön i Benareby 
(11). Om järnvägsanläggningen går i den södra delen av korridoren passeras 
norra delen av Finnsjön och delar av Benareby i markplan. Österut fortsätter 
järnvägen i markplan genom glesbefolkade skogsområden, söder om Buarås 
(13) och fram till ett stationsalternativ öster om Landvetter flygplats. En 
station i Mölndal kan bidra till att stärka många boendemiljöers attraktivitet 
och utgöra en knutpunkt för regionala och nationella resor.

5.5.3 Konsekvenser
För beskrivning av konsekvenser avseende stationsläget i Mölndal se avsnitt 
5.1 Mölndal station M1. För påverkan i Almedal, Rävekärr och Sandbäck se 
avsnitt 5.3 Korridor Mölnlycke.  

Vardagsliv
Om järnvägsanläggningen på sträckan från Sandbäck (2) och fram till 
öster om Benareby förläggs i den norra delen av korridoren innebär det att 
järnvägen går i tunnel. Ur ett socialt perspektiv uppkommer därmed inga 
konsekvenser.  

Korridoralternativet innebär en station i Mölndal vilken har förutsättningar 
för ett stort resandeunderlag med goda möjligheter att ta sig till stationen till 
fots, med cykel eller med kollektivtrafik samt stärker stråket mellan Göteborg 
och Borås.

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till rekreationsmiljöer och fragmentering. 

• Visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan försämra 
attraktiviteten och förändra identiteten.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar under broar och vid gång- och 
cykelpassager.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden. 

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 56  Översikt över korridoralternativet Landvetter Öst med platser som nämns i texten ovan.
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Social balans
Järnvägsanläggningen kan medföra intrång i verksamheter längs 
Mölndalsåns dalgång mellan Almedal (1) och Kallebäck (42), vilket kan 
innebära svårigheter att bedriva verksamheten när yta tas i anspråk.

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar i anslutning till 
boende- och verksamhetsmiljöer vid Kallebäck (42) vilket kan innebära en 
otrygg miljö. 

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen innebär att Mölndalsåns dalgång tillförs ytterligare 
en bullerkälla. Området är redan idag bullerstört av befintlig infrastruktur 
vilket innebär begränsade konsekvenser. För konsekvensbeskrivning av 
bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens 
kapitel 9. 

Resmönster och rörelsefrihet
Den förstärkta barriäreffekten i Mölndalsåns dalgång bedöms inte medföra 
några konsekenser för rörelsefrihet eller social interaktion. 

5.6 Korridor Raka vägen

5.6.1 Beskrivning
Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt 
till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal. Den nya järnvägen bedöms 
komma att gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke tätort. 
Öster om Mölnlycke kan järnvägen gå i marknivå innan den åter går ner i 
tunnel under flygplatsen. Öster om Mölnlycke sammanfaller korridoren med 
korridor Mölnlycke fram till Landvetter flygplats. Korridoren kan anslutas 
till stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster 
om flygplatsen.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintligt 
dubbelspår kommer att breddas till fem spår mellan Sankt Sigfridsgatan och 
Flöjelbergsgatan där spåren delar sig mot Borås respektive Mölndal. Befintlig 
bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva byggas om i nytt 
läge och intrånget på angränsande fastigheter väster om nuvarande spår blir 
betydande. I delningspunkten korsar spåren varandra i flera olika nivåer. 
I det smalaste avsnittet söder om Flöjelbergsgatan kommer Mölndalsån 
eller E6/E20 att behöva flyttas. Spåren mot Borås kommer att fortsätta i 
betongtunnel fram till korsningen med Kust till kustbanan där de går in i 
bergtunnel.

5.6.2 Social kontext
Genom Mölndals dalgång från Almedal (1) och söderut till fram till 
anläggningen går in i tunnel vid Kallebäck (42) går järnvägen genom 
tätbefolkad och infrastrukturpräglad miljö. Bebyggelsen är tät och utgörs av 
både bostäder och verksamheter. Från Kallebäck (42) och fram till öster om 
Mölnlycke går järnvägsanläggningen i tunnel under bland annat Lackarebäck, 
Gunnebo, Pixbo och Mölnlycke som är tätbefolkade områden. Från 
tunnelmynningen öster om Mölnlycke och fram till Landvetter flygplats är 
sträckningen densamma som för alternativ Mölnlycke. Korridoren har ingen 
station i Mölndal.

5.6.3 Konsekvenser
För konsekvenser längs den del av korridoren som går mellan Mölnlycke och 
Landvetter flygplats se beskrivning under avsnitt 5.3 Korridor Mölnlycke.

Vardagsliv
Området Almedal är idag redan starkt präglat av befintlig infrastruktur (1). 
Infrastrukturstråket kommer med den nya järnvägsanläggningen att tillföras 
ytterligare spår vilket kan medföra en förstärkt barriäreffekt, men bedöms 
inte bryta några befintliga vägstrukturer eller samband. Konskevensen för 
tillgängligheten blir därför begränsad eftersom befintliga kopplingar över 
barriären kommer att finns kvar. På den sträcka där järnvägen går i tunnel 
uppkommer inga konsekvenser. 

Korridor Raka vägen saknar en station i Mölndal vilket begränsar 
upptagningsområdet och medför att det endast är resande nära Göteborg 
som får den närhet till en station som krävs för att ta sig dit eller därifrån 
genom aktivt resande. Det innebär att det inte finns lika stor potential för att 
många resenärer ska kunna ta sig till en station genom att gå, cykla eller åka 
kollektivt, jämfört med alternativen som har en station i Mölndal.

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av rekreationsmiljöer 

öster om Mölnlycke. 

• Intrång i verksamheter längs Mölndalsåns dalgång.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar och under broar.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden framförallt 
öster Mölnlycke. 

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 57   Översikt över korridoralternativet Raka vägen med platser som nämns i texten ovan.
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Hälsa och säkerhet
För beskrivning av konsekvenser av korridoren se avsnitt 5.6 Korridor Raka 
vägen, avsnitt 5.5 Korridor Landvetter Öst och figur 56. Framträdande 
effekter och konskevenser för korridor Raka vägen Öst beskrivs nedan i detta 
avsnitt. 

Resmönster och rörelsefrihet
För beskrivning av konsekvenser av korridoren se avsnitt 5.6 Korridor Raka 
vägen, avsnitt 5.5 Korridor Landvetter Öst och figur 56. Framträdande 
effekter och konskevenser för korridor Raka vägen Öst beskrivs nedan i detta 
avsnitt.

5.7 Korridor Raka vägen Öst

5.7.1 Beskrivning
Alternativ Raka vägen öst viker av från Västkustbanan redan vid Almedal 
och går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal. Till skillnad 
mot alternativ Raka vägen ansluter alternativ Raka vägen Öst till korridoren 
Landvetter Öst och stationsalternativet parallellt med flygplatsen (L3).

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med 
totalt 5-6 spår. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer 
att behöva flyttas och intrånget på angränsande fastigheter blir betydande. 
De nya spåren kommer att korsa Västkustbanan och E6/E20 i en eller flera 
betongtunnlar innan de går in i en lång bergtunnel.

Beroende på läge i korridoren kan bergtunneln antingen mynna väster eller 
öster om Benareby. Från tunnelmynningen fortsätter korridoren söder och 
öster om Landvetter flygplats och kan ansluta till stationsläget parallellt med 
flygplatsen (L3).

5.7.2 Social kontext
Genom Mölndals dalgång från Almedal (1) och söderut till fram till 
anläggningen går in i tunnel vid Kallebäck (42) går järnvägen genom 
tätbefolkad och infrastrukturpräglad miljö. Bebyggelsen är tät och utgörs 
av både bostäder och verksamheter. Från Kallebäck och fram till öster om 
Finnsjön går järnvägsanläggningen i tunnel under bland annat Lackarebäck, 
Gunnebo, Pixbo och Mölnlycke som är tätbefolkade områden. På sträckan 
från tunnelmynningen väster om Benareby (11), söder om Buarås (13) och 
fram till Landvetter flygplats går järnvägsanläggningen i markplan. Delar av 
sträckan är glesbefolkade skogsområden. På sträckan väster om Benareby (11) 
och fram till ett stationsalternativ öster om Landvetter flygplats har korridor 
Raka vägen Öst samma sträckning som Landvetter Öst. Korridoren har ingen 
station i Mölndal.

5.7.3 Konsekvenser
För beskrivning av konsekvenser av korridoren se avsnitt 5.6 Korridor Raka 
vägen, avsnitt 5.5 Korridor Landvetter Öst och figur 56. Framträdande 
effekter och konskevenser för korridor Raka vägen Öst beskrivs nedan i detta 
avsnitt. 

Vardagsliv
För beskrivning av konsekvenser av korridoren se avsnitt 5.6 Korridor Raka 
vägen, avsnitt 5.5 Korridor Landvetter Öst och figur 56. Framträdande 
effekter och konskevenser för korridor Raka vägen Öst beskrivs nedan i detta 
avsnitt.  

Social balans
För beskrivning av konsekvenser av korridoren se avsnitt 5.6 Korridor Raka 
vägen, avsnitt 5.5 Korridor Landvetter Öst och figur 56. Framträdande 
effekter och konskevenser för korridor Raka vägen Öst beskrivs nedan i detta 
avsnitt. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av 

rekreationsmiljöer.

• Visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan försämra 
attraktiviteten och förändra identiteten.

• Intrång i verksamheter, jordbruks- och skogsbruksmark som kan 
påverka de lokala försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar och under broar.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden.

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 58  Översikt över korridoralternativet Raka vägen Öst med platser som nämns i texten ovan.
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idag är relativt ostörda. Järnvägen kommer att innebära bullerpåverkan 
på boendemiljön i Sundshult (17) och Klippans naturreservat (18). Bron 
över Nolåns dalgång (19) kan medföra bullerspridning till boendemiljöer 
och motionsanläggningen som ligger i anslutning till järnvägskorridoren. 
Miljöer vid järnvägsbroar kan bli särskilt utsatta då ljud sprids mer från 
en bro. Järnvägsanläggningen kommer även medföra bullerpåverkan på 
boendemiljöer i Nordtorp och Bäckabo (21). Buller kan få konsekvenser 
för hälsa, välmående och attraktiviteten i boende- och rekreationsmiljöer. 
För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till 
miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Vägkopplingar och sociala samband mellan exempelvis Hindås och Rävlanda, 
Hindås och Bollebygd samt Sandared och Sandhult kan påverkas så att flera 
vägar kan behöva ledas om och samlokaliseras för trafiksäkra passager över 
eller under järnvägen. Flera enskilda anslutningsvägar kan även påverkas 
och kan behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager av 
järnvägen. Detta kan få konsekvensen att resvägen blir längre.

Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka de sociala sambanden mellan exempelvis 
Hindås och Rävlanda, Hindås och Bollebygd samt Sandared och Sandhult, 
och kan medföra konsekvenser som försvårad social interaktion. Barn och 
ungas rörelsefrihet i boendemiljöer och vid rekretiva miljöer kan begränsas 
av järnvägsanläggningen.

I området runt Gesobols sjö (20) finns spridd bebyggelse med en viss 
koncentration i den östra delen. Området är ett välanvänt rekreationsområde 
med många rekreativa kvaliteter knutet till sjöområdet. Runt sjösystemet 
finns flera vandringsleder och i området passerar även Sjuhäradsleden. 
Järnvägen kommer att ge en viss barriärverkan norrut både mot enskilda 
fastigheter och mot skogsområdet, som rekreationsmiljö vilket kan medföra 
försämrad tillgänglighet. Järnvägsanläggningen bryter inte vägsambandet 
söder ut och därmed blir det inga konsekvenser för tillgängligheten från 
Gesebol till service och målpunkter söderut. 

Norr om Sandared finns rekreativa miljöer i anslutning till Nordtorp (21). 
Här finns flera motions- och skidspår som järnvägskorridoren korsar och 
samband både inom och till området riskerar att brytas. Konsekvenserna för 
skogs- och strövområdet som också nyttjas för orienteringsverksamhet är att 
det riskerar att fragmenteras. Tillgängligheten till de rekreativa miljöerna 
med skogs- och strövområden samt motions- och skidspår riskerar att 
försämras. 

Det sociala sambandet mellan Nordtorp/Bäckabo (21) och Sandhult i norr 
riskerar att brytas vilket kan påverka tillgängligheten till målpunkter och 
service.

Social balans
Boendemiljöer i Sundshult (17) och i glesbebyggda områden längs sträckan 
kan påverkas av fastighetsintrång och visuellt av järnvägsanläggningen. 
Effekterna av järnvägsanläggningen kan innebära negativa konsekvenser för 
boendemiljöernas attraktivitet och identitet, men kan även leda till att mark 
behöver tas i anspråk som idag utgörs av bostäder. 

Rekreativa miljöer vid Klippans naturreservat (18), Nolåns dalgång (19), 
Gesebols sjöområde (20) och Nordtorp (21) kan påverkas visuellt av 
järnvägen så att attraktiviteten minskar. Sjuhäradsleden som passerar vid 
Klippans naturreservat och vid Gesebol kan påverkas visuellt vilket kan 
medföra konsekvensen att attraktiviteten minskar.

Söder om Hindås, väster om Pålsbo och kring Nordtorp/Bäckabo (21) kan 
intrång i jordbruksmark liksom i skogsbruksmark på sträckan öster om 
Nolåns dalgång (19) och norr om Gesebols sjö (20), förekomma vilket kan få 
negativa konsekvenser för de lokala försörjningsmöjligheterna. 

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar i anslutning 
till boendemiljöer öster om Sundshult (17), Nolåns dalgång (19) och öster 
om Nordtorp/Bäckabo (21). Tunnelmynningar kommer även att finnas i 
anslutning till rekreationsmiljöer vid Klippans naturreservat (18). Över 
Rävlandavägen och Nolåns dalgång (19) kommer järnvägen att ligga på bro. 
Tunnelmynningar och miljöer under broar kan medföra otrygga miljöer. 

Hälsa och säkerhet
I den västra delen av korridoren utgör järnvägsanläggningen ytterligare 
en bullerkälla i en redan bullerstörd miljö då den går i anslutning till 
Landvetter flygplats och utmed väg 27/40. Rekreativa miljöer vid Risbohults 
naturreservat (22) kan få ökad bullerpåverkan. Resterande del av korridoren 
sträcker sig till övervägande del genom glest befolkade skogsmiljöer som 

5.8 Korridor Hindås

5.8.1 Beskrivning
Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats 
och Borås. Korridoren kan anslutas till stationslägena Borås C (B1) och 
Knalleland (B2).

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning mot Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren Sundshult by 
norr om Klippans naturreservat. Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön 
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga 
järnvägen i en cirka 3,5 kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns 
dalgång på en lång bro vid Borstagärde. Därefter sträcker sig korridoren över 
ett höglänt skogsområde norr om Gesebols sjö där järnvägen kommer att gå 
växelvis i skärning och på bank. Vid Pålsbo går den norra delen av korridoren 
genom ett planerat naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen 
med hänsyn till topografin att gå in i en lång tunnel mot något av de möjliga 
stationslägena i Borås.

5.8.2 Social kontext
Från Landvetter flygplats och fram till söder om Hindås går 
järnvägsanläggningen i markplan genom glesbefolkade områden. Korridoren 
passerar söder om Risbohults naturreservat (22) och över Rävlandavägen på 
bro samt i markplan vid Sundshult (17), norr om Klippans naturreservat (18). 
Öster om Hindåsvägen går järnvägen sedan i tunnel fram till den passerar 
på bro långt norrut i Nolåns dalgång (19). Därefter går den i markplan 
genom glesbefolkade skogsområden, norr om Gesobols sjö (20) och norr om 
jordbruksmarken i Nordtorp och Bäckabo (21). Strax öster om Bäckabo och 
Alingsåsvägen går järnvägen in i tunnel fram till ett stationsläge i Borås.

5.8.3 Konsekvenser
Vardagsliv
I Hindås kommer järnvägsanläggningen att passera söder om tätorten 
och i anslutning till den motionsanläggning som ligger norr om Klippans 
naturreservat (18). Det rekreativa sambandet mellan Hindås och 
naturreservatet kan brytas och medföra barriäreffekter med försämrad 
tillgänglighet till och fragmentering av rekreationsområden som konsekvens. 

Boendemiljön Sundshult (17) passeras i markplan och sociala samband 
inom boendemiljön och till Hindås riskerar att brytas. Barriäreffekten som 
uppkommer kan medföra konsekvenser som försämrad tillgänglighet till 
målpunkter och service samt fragmentering av området. Barriäreffekten 
uppkommer även mot rekreativa samband till rekreationsområdet Klippan 
(18) med försämrad tillgänglighet som konsekvens. Sjuhäradsleden passerar 
öster om Sundshult, där den korsas av järnvägsanläggningen, och behöver en 
passage över eller under järnvägen för att säkerställa ledens kontinuitet.  

I Nolåns dalgång (19) bryts inga samband då järnvägen passerar på bro. I 
den norra delen finns en idrottsanläggning med flera fotbollsplaner och ett 
elljusspår som är viktiga målpunkter, framförallt för barn och unga. Idag 
saknas cykelväg till idrottsanläggningen och sannolikt tar sig få barn och 
unga till målpunkten på egen hand, vilket medför att järnvägsanläggningens 
effekt på tillgängligheten till målpunkterna blir begränsad. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av 

rekreationsmiljöer.

• Intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan 
försämra attraktiviteten och förändra identiteten.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar och under broar.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden.

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 59  Översikt över korridoralternativet Hindås med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till samtliga stationslägen i Landvetter flygplats i väster och till stationslägena B2 och B1C i öster.
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Järnvägen kommer även medföra bullerpåverkan på boende- och rekreativa 
miljöer i Nordtorp och Bäckabo (21). Resterande del av korridoren sträcker 
sig till övervägande del genom glest befolkade skogsmiljöer som idag är 
relativt ostörda. För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen 
hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Vägkopplingar och sociala samband mellan exempelvis Slätthult (23) och 
Bollebygd samt Gesebol (20) och Olsfors/Bollebygd kan påverkas så att flera 
vägar kan behöva ledas om och samlokaliseras för trafiksäkra passager över 
eller under järnvägen. Flera enskilda anslutningsvägar kan även påverkas 
och kan behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager av 
järnvägen. Detta kan få konsekvensen att resvägen blir längre.

Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka de sociala sambanden mellan exempelvis 
Slätthult (23) och Bollebygd samt Gesebol (20) och Olsfors/Bollebygd, och 
kan medföra konsekvenser som försvårad social interaktion. Barn och ungas 
rörelsefrihet i boendemiljöer och vid rekretiva miljöer kan begränsas av 
järnvägsanläggningen.

och i Bollebygd. Ytterligare längre österut passerar järnvägen söder 
om Gesebols sjö (20) där det finns spridd bebyggelse och en högre 
bebyggelsekoncentration öster om sjösystemet. Även här kan vägsamband 
och sociala samband mellan Gesebol (20) och Olsfors samt Bollebygd brytas 
vilket ger konsekvenser för tillgängligheten till service och målpunkter.

De rekreativa miljöerna kring Gesebols sjö kan påverkas om 
järnvägsanläggningen bryter det rekreativa sambandet från skogsområdena 
söder om sjösystemet och kan medföra en barriäreffekt, vilket kan få 
konsekvenser för tillgängligheten till området. 

Längre österut vid Nordtorp och Bäckabo (21), norr om Sandared, medför 
järnvägsanläggningen en barriäreffekt i boende- och rekreationsmiljöer. 
Detta medför konskevenser som försämrad tillgänglihet och fragmentering. 
Korridor Hestra går i en något sydligare sträckning än korridor Hindås vilket 
medför att konsekvenserna av järnvägsanläggningens barriäreffekter blir 
större än med korridor Hindås. Ju längre söderut i korridoren som järnvägen 
anläggs, desto större blir effekten av järnvägsanläggningen som barriär och 
som kan leda till försämrad tillgänglighet i området.

Social balans
Boendemiljöer i Slätthult (23), Gesebol (20) och i Nordtorp/Bäckabo (21) 
samt verksamheter i Nolåns dalgång kan påverkas av fastighetsintrång och 
visuellt av järnvägsanläggningen. Effekterna av järnvägsanläggningen kan 
innebära negativa konsekvenser för boendemiljöernas attraktivitet och 
identitet, och för verksamhetsdriften när yta tas i anspråk.

I Nolåns dalgång, Gesebols sjöområde och Nordtorp/Bäckabo passerar 
järnvägsanläggningen rekreativa målpunkter och miljöer som kan påverkas 
både visuellt och av intrång som medför konsekvenser för attraktiviteten.

I Slätthult (23) och kring Nordtorp/Bäckabo (21) kan intrång i 
jordbruksmark förekomma vilket kan få negativa konsekvenser för de lokala 
försörjningsmöjligheterna. 

I den södra delen av Nolåns dalgång finns aktiv jordbruksmark. Järnvägsbron 
över dalgången kan medföra att mark tas anspråk för brostöd och själva 
bron kan ge skuggningseffekter vilket kan få konsekvenser för brukandet av 
marken. En verksamhet med koppling till ridaktiviteter finns i Slätthult och 
järnvägens påverkan på området kan försvåra fortsatt verksamhetsdrift. 

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar i anslutning till 
Hindåsvägen samt till boendemiljöer vid Nolåns dalgång (19). Över Nolåns 
dalgång kommer järnvägen att ligga på bro. Tunnelmynningar och miljöer 
under broar kan medföra otrygga miljöer. 

Hälsa och säkerhet
Bron över Nolåns dalgång (19) kan medföra bullerspridning till 
boendemiljöer och rekreativa målpunkter som ligger i anslutning till 
järnvägskorridoren. Miljön som omger järnvägsbron kan bli särskilt 
utsatt då ljud sprids mer från en bro. Järnvägen kan ge bullerpåverkan på 
boendemiljön i Slätthult (23) och rekreationsområden vid Gesebols sjö. 

5.9 Korridor Hestra

5.9.1 Beskrivning
Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter 
flygplats och Borås. Korridoren kan anslutas till stationslägena Borås C (B1) 
och Knalleland (B2).

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning på samma sätt som korridor Hindås. Efter Sundshults by strax 
sydost om Hindås tätort fortsätter korridoren i östlig riktning mot Nissaråsen 
där det, med hänsyn till topografin, bedöms vara nödvändigt att anlägga 
järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. Vid Hestra passerar järnvägen 
Nolåns dalgång på en lång bro. Korridoren viker sedan av i nordostlig 
riktning där järnvägen kommer att gå omväxlande på bank och i skärning 
söder om Gesebols sjö och norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om 
Bäckabo går järnvägen med hänsyn till topografin in i en lång tunnel mot 
något av de möjliga stationslägena i Borås.

5.9.2 Social kontext
Från Landvetter flygplats och fram till söder om Hindås går 
järnvägsanläggningen i markplan genom glesbefolkade områden. Korridoren 
passerar söder om Risbohults naturreservat (22) och över Rävlandavägen på 
bro samt i markplan vid Sundshult (17), norr om Klippans naturreservat (18).  
Öster om Hindåsvägen går järnvägen sedan i tunnel fram till den passerar 
på bro över Nolåns dalgång (19), norr om den golfbana som är belägen i 
dalgången. I denna delen av dalgången är befolkningstätheten lägre än 
längre söderut, närmare Bollebygd tätort. Järnvägsanläggningen fortsätter 
sedan österut i markplan genom glest befolkade skogsområden och passerar 
Slätthult (23) samt söder om Gesebol (20). Järnvägen fortsätter mot nordost 
och passerar norr om det mer bebyggda jordbrukslandskapet i Nordtorp och 
Bäckabo (21) . Strax öster om Bäckabo och Alingsåsvägen går järnvägen in i 
tunnel fram till ett stationsläge i Borås.

5.9.3 Konsekvenser
Öster om Landvetter flygplats och fram till öster om Klippans naturreservat 
samt öster om Bäckabo har detta alternativ samma sträckning som korridor 
Hindås. För beskrivning av konsekvenser se avsnitt 5.8 Korridor Hindås. 

Vardagsliv
I Nolåns dalgång (19) bryts inga samband då järnvägen passerar på 
bro. Flera målpunkterna som är viktiga barn och unga, till exempel 
idrottsanläggningen med fotbollsplaner finns i den norra delen av dalgången 
samt ridhusverksamheten och golfbanan. Idag saknas cykelväg till 
idrottsanläggningen med fotbollsplaner och till golfbanan men sannolikt 
tar sig få barn och unga till målpunkten på egen hand, vilket medför att  
konsekvenserna för tillgängligheten till målpunkterna blir begränsade. 

Öster om Nolåns dalgång (19) går järnvägen genom skogsområden och 
passerar även bebyggelsesamlingen Slätthult (23). Beroende på var i 
korridoren järnvägen anläggs kan vägsamband och sociala samband 
mellan Slätthult och Bollebygd brytas vilket kan medföra konskevenser 
som försämrad tillgänglighet till service och målpunkter i dalgången 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av rekreationsmiljöer.

• Intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan 
försämra attraktiviteten och förändra identiteten.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar och under broar.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden.

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 60  Översikt över korridoralternativet Hestra med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till samtliga stationslägen i Landvetter flygplats i väster och till stationslägena B2 och B1C i öster.
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Vägkopplingar och sociala samband på sträckan från Landvetter flygplats och 
till tunnelmynningar väster om Hindåsvägen samt inom Nolåns dalgång (19), 
söderut från Slätthult (23) och mellan Olofstorp och Bollebygd, kan påverkas 
så att flera vägar kan behöva ledas om och samlokaliseras för trafiksäkra 
passager över eller under järnvägen. Även flera enskilda anslutningsvägar kan 
påverkas och behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager. 
Detta kan få konsekvensen att resvägen blir längre.

Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka sociala samband över och under väg 27/40, 
inom Nolåns dalgång samt mellan Olofstorp (25) och Bollebygd, vilket kan 
medföra konsekvenser som försvårad social interaktion. Barn och ungas 
rörelsefrihet i boendemiljöer och vid rekretiva miljöer kan begränsas av 
järnvägsanläggningen.

I Nolåns dalgång (19) passerar järnvägsanläggningen på bro i ett läge 
närmare samlad bostadsbebyggelse, jämfört med korridorerna Hindås 
och Hestra. Detta påverkar det sociala sambandet längs dalgången och 
möjligheterna till bebyggelseutveckling norrut från Bollebygd. I dalgången 
finns flera målpunkter som framförallt är viktiga för barn och unga, ridhus, 
idrottsanläggning, golfbana med mera. Målpunkterna kan nås med en 
gång- och cykelväg vilken löper parallellt med Töllsjövägen i dalgången. 
Målpunkterna hamnar norr om järnvägsanläggningen och även om 
inte vägsambandet bryts finns det risk att bron utgör en mental barriär 
som i förlängningen kan begränsa tillgänglighet till målpunkterna, från 
bostadsbebyggelsen söder om järnvägskorridoren. 

Social balans
Vid Prästmossen (24) och Olofstorp (25) kan järnvägsanläggningen göra 
intrång i boendemiljöer. Effekterna av järnvägsanläggningen kan innebära 
negativa konsekvenser för boendemiljöernas attraktivitet och identitet, men 
kan även leda till att mark behöver tas i anspråk som idag utgörs av bostäder. 
Korridoren kan även medföra fastighetsintrång och visuell påverkan på 
boendemiljöer och verksamheter i Nolåns dalgång (19) som kan förändra 
Bollebygds identitet och försvåra fortsatt bebyggelseutveckling. 

Vid Klippans naturreservat (18) och Nolåns dalgång (19) passerar 
järnvägsanläggningen rekreativa målpunkter och miljöer som kan påverkas 
både visuellt och av intrång som medför konsekvenser för attraktiviteten. 
Passagen av Klippans naturreservat (18) sker i ett läge längre söderut jämfört 
med korridorerna Hindås och Hestra, vilket innebär att ett intrång i själva 
naturreservatet kan undvikas.

I Nolåns dalgång (19) och Olofstorp (25) kan intrång i jordbruksmark 
förekomma vilket kan få negativa konsekvenser för de lokala 
försörjningsmöjligheterna. I den södra delen av Nolåns dalgång finns ett 
sammanhängde område med aktiv jordbruksmark. Järnvägsbron över 
dalgången kan medföra att mark tas anspråk för brostöd och själva bron kan 
ge skuggningseffekter vilket kan få konsekvenser för brukandet av marken. På 
sträckan öster om Nolåns dalgång och Olofstorp (25) finns skogsbruksmark 
och ett intrång kan få konsekvenser för de lokala försörjningsmöjligheterna.

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar väster om 
Klippans naturreservat (18), öster och väster om Nolåns dalgång (19) samt 
väster om Olofstorp (25). Över Nolåns dalgång (19) kommer järnvägen att 
ligga på bro. Tunnelmynningar och miljöer under broar kan medföra otrygga 
miljöer. Barn och unga nyttjar Töllsjövägen som skolväg och resväg till och 
från målpunkter och vägen kan upplevas som otrygg på grund av bromiljön.

Hälsa och säkerhet
Bron över Nolåns dalgång (19) kan medföra stor bullerpåverkan i 
boendemiljöer, vid skolor och rekreativa målpunkter i dalgången som ligger 
i anslutning till järnvägskorridoren. Miljön som omger järnvägsbron kan 
bli särskilt utsatt då ljud sprids mer från en bro. Järnvägen kommer att 
ge bullerpåverkan på boendemiljöer vid Prästmossen (24) och Olofstorp 
(23). Resterande del av korridoren sträcker sig till övervägande del genom 
glest befolkade skogsmiljöer som idag är relativt ostörda. Buller kan få 
konsekvenser för hälsa, välmående och attraktiviteten i boende- och 
rekreationsmiljöer. För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från 
järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

5.10 Korridor Bollebygd Nord

5.10.1 Beskrivning
Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till stationslägena Borås C (B1) och 
Knalleland (B2). Korridoren passerar under väg 27/40 och fortsätter norr om 
vägen fram till Grandalen där den kommer att passera Kust till kustbanan på 
bro och därefter tangera Klippans naturreservat. Alternativt går järnvägen 
söder om väg 27/40 fram till Grandalen.

Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara 
nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel innan 
den passerar Nolåns dalgång på en lång bro norr om Bollebygds tätort. Öster 
om Bollebygd kommer järnvägen att gå i en cirka 3 kilometer lång tunnel 
innan den når den högre terrängen söder om Gesebols sjö och fortsätter på 
samma sätt som korridorerna Hindås och Hestra till Bäckabo och vidare i en 
lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

5.10.2 Social kontext
Från Landvetter flygplats följer korridoren väg 27/40 som är ett 
infrastrukturpräglat stråk och passerar boendemiljön Prästmossen (24), med 
möjlig lokalisering av järnvägen i markplan såväl norr som söder om vägen, 
fram till den korsar Rävlandavägen och Kust till kustbanan på bro. Därefter 
passerar järnvägen i markplan genom rekreationsområdet söder om Klippans 
naturreservat (18). Sedan viker korridoren av mot nordost och järnvägen 
går in i tunnel strax väster om väg 544, Hindåsvägen. Nolåns dalgång (19) 
passeras på bro nära Bollebygds tätort och fortsätter efter tätorten i tunnel 
fram till söder om Slätthult (23). Från Slätthult går järnvägsanläggningen i 
markplan genom glesbefolkade skogsområden, söder om Gesobols sjö (20) 
och norr om jordbruksmarken i Nordtorp och Bäckabo (21). Strax öster om 
Bäckabo och Alingsåsvägen går järnvägsanläggningen i tunnel fram till ett 
stationsläge i Borås. 

5.10.3 Konsekvenser
Söder om Gesebol har korridoren samma sträckning som korridor Hestra på 
resterande del av sträckan österut till Borås. För beskrivning av denna sträcka 
se avsnitt 5.9 Korridor Hestra. 

Vardagsliv
Mellan Landvetter flygplats och fram till att järnvägsanläggningen korsar 
Rävlandavägen på bro bryts ett fåtal mindre vägsamband i nord-sydlig 
riktning. Dessa vägsamband har idag kopplingar under väg 27/40. Påverkan 
på vägsambanden och tillgängligheten i området bedöms därför bli 
begränsade.

Korridoren passerar i markplan söder om Klippans naturreservat (18), 
genom ett rekreationsområde. Det rekreativa sambandet mellan Rävlanda 
och Klippans naturreservat samt Hindås utgörs av flera mindre stigar och 
skogsvägar som kan brytas av järnvägsanläggningen. Järnvägsanläggningen 
innebär en barriäreffekt som kan medföra konsekvenserna försämrad 
tillgänglighet till och fragmentering av rekreationsmiljöer. 

Rävlandavägen och Kust till kustbanan korsas på bro och vägsambandet 
mellan Hindås och Rävlanda påverkas inte negativt. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av 

rekreationsmiljöer.

• Intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan 
försämra attraktiviteten och förändra identiteten.

• Begränsade möjligheter för bebyggelseutveckling norr om 
Bollebygds tätort.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar och under broar.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden.

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 61  Översikt över korridoralternativet Bollebygd Nord med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till samtliga stationslägen i Landvetter flygplats i väster och till stationslägena B2 och B1C i öster.
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Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka sociala samband över och under väg 
27/40, och mellan bebyggelsesamlingar söder om väg 27/40 vilket kan 
medföra konsekvenser som försvårad social interaktion. Barn och ungas 
rörelsefrihet i boendemiljöer och vid rekreativa miljöer kan begränsas av 
järnvägsanläggningen, aktuella områden är dock glesbefolkade.

Social balans
Verksamheter i Söråns dalgång (26) kan påverkas negativt genom 
fastighetsintrång och visuell påverkan där järnvägen går på bro över området. 
Fastighetsintrånget kan innebära svårigheter att bedriva verksamheten om 
yta tas i anspråk för järnvägsbron.

En bro i idrottsanläggningens närhet och en järnväg genom skogsområdet 
kring Söråns dalgång (26) kan innebära intrång och visuell påverkan som kan 
medföra negativa konsekvenser för målpunkternas attraktionsvärde.

Beroende på var i korridoren järnvägsanläggningen förläggs finns det risk 
för att målpunkten Vannasjön och Vanna Kvarn (27) raderas eller påverkas 
visuellt med konsekvensen att attraktionsvärdet minskar. Attraktionsvärdet 
är platsbundet och det är inte möjligt att kompensera genom att flytta den.

I området mellan Vanna kvarn (27) och Viared i Borås förekommer små 
arealer av jordbruksmark och en järnväg kan medföra negativa konsekvenser 
för de lokala försörjningsmöjligheterna. Korridoralternativet medför intrång 
i skogsmark och kan påverka möjligheterna att bedriva ett effektivt brukande 
när skogsområden fragmenteras, om järnvägsanläggningen förläggs söder om 
väg 27/40.

Längs korridoren kommer det att finnas tunnelmynningar i anslutning till 
verksamhetsområdet och idrottsanläggningen vid Söråns dalgång (26) samt i 
Viared i Borås utkant. Över Söråns dalgång kommer järnvägsanläggningen att 
ligga på bro. Tunnelmynningar och miljöer under broar kan medföra otrygga 
miljöer. 

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen på bron över Söråns dalgång (26) kan medföra 
bullerpåverkan på verksamheter och idrottsanläggningen. Miljön som 
omger järnvägsbron kan bli särskilt utsatt då ljud sprids mer från en 
bro. Järnvägen kommer att ge bullerpåverkan på rekreationsmålpunkten 
Vannasjön och Vanna kvarn (27). Resterande del av korridoren sträcker 
sig till övervägande del genom glesbefolkade skogsmiljöer som idag 
redan är starkt bullerpåverkade och infrastrukturpräglade av väg 27/40 
samt av storskaliga verksamhetsmiljöer. Buller kan få konsekvenser för 
hälsa, välmående och attraktiviteten i boende- och rekreationsmiljöer. För 
konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till 
miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Lokala vägkopplingar och sociala samband mellan bebyggelsesamlingar 
riskerar att brytas. Exempel på sådana platser är Råddeby, Eningsnäs och 
Övre Näs där vägar kan behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra 
passager över eller under järnvägen. Även flera enskilda anslutningsvägar kan 
påverkas och behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager. 
Detta kan få konsekvensen att resvägen blir längre.

5.11  Korridor Olsfors

5.11.1 Beskrivning
Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till 
stationslägena Borås C B1), Lusharpan på bibana (B4) och Osdal (B11). 
Korridoren följer Bollebygd Nord fram till Bollebygd. Öster om Bollebygd 
viker korridoren av mot sydost och passerar Söråns dalgång på bro innan den 
följer väg 27/40 på norra eller södra sidan mot Borås. 

5.11.2 Social kontext
Från Landvetter flygplats följer korridoren väg 27/40 som är ett 
infrastrukturpräglat stråk och passerar boendemiljön Prästmossen (24), med 
möjlig lokalisering av järnvägen i markplan såväl norr som söder om vägen, 
fram till den korsar Rävlandavägen och Kust till kustbanan på bro. Därefter 
passerar järnvägsanläggningen i markplan genom rekreationsområdet söder 
om Klippans naturreservat (18). Sedan viker järnvägsanläggningen av mot 
nordost och järnvägen går in i tunnel strax väster om väg 544, Hindåsvägen. 
Nolåns dalgång (19) passeras på bro nära Bollebygds tätort och fortsätter 
efter tätorten i tunnel fram till Söråns dalgång (26). Från tunnelmynningen 
i Söråns dalgång (26) kommer järnvägen ut på bro över Sörån och fortsätter 
i markplan i sydostlig riktning mot väg 27/40, genom glesbefolkade 
skogsområden. Järnvägskorridoren medger en lokalisering både på norra och 
södra sidan om väg 27/40. 

5.11.3 Konsekvenser
Detta alternativ har samma sträckning som korridor Bollebygd Nord från 
Landvetter flygplats och fram till Söråns dalgång, se beskrivning under 5.10 
Korridor Bollebygd Nord. 

Vardagsliv
Då järnvägsanläggningen ligger på bro över Boråsvägen påverkas inte 
vägsambandet och det sociala sambandet mellan Bollebygd och Borås. På den 
norra sidan av Boråsvägen i Söråns dalgång (26) finns en idrottsanläggning 
med fotbollsplaner som riskerar att hamna under järnvägsbron. Även 
om vägsambandet till målpunkten inte bryts finns det risk att bron utgör 
en mental barriär som i förlängningen kan begränsa tillgängligheten 
till målpunkterna. Skogsområdena som omger Söråns dalgång (26) 
används bland annat för orienteringsverksamhet och där järnvägen går i 
markplan kan konsekvensen bli att skogsområdena fragmenteras. Både 
idrottsanläggningen och orienteringsverksamheten är viktiga målpunkter för 
barn och unga. 

Vannasjön och Vanna kvarn (27) är en rekreativ och kulturhistorisk 
målpunkt belägen söder om väg 27/40. Bebyggelsen i området är mycket 
gles vilket även medför ett glest vägnät.  Beroende på var i korridoren 
järnvägsanläggningen förläggs finns det risk att vägsambanden till 
målpunkten och den glesa bebyggelsen runt sjön samt söderut i Upptröst 
samt Västra och Östra Hunghult riskerar att brytas, med försämrad 
tillgänglighet som konsekvens. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av 

rekreationsmiljöer. 

• Intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan 
försämra attraktiviteten och förändra identiteten.

• Begränsade möjligheter för bebyggelseutveckling norr om 
Bollebygds tätort.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar och under broar.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden.

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 62  Översikt över korridoralternativet Olsfors med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till samtliga stationslägen i Landvetter flygplats i väster och till stationslägena B4, B11A och B11B i öster.
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välmående kan förstärkas. För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från 
järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Lokala vägkopplingar och sociala samband riskerar att brytas inom Kråktorp 
(30) samt mellan spridd bebyggelse öster om Bollekollen (29). Vägar kan 
behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager över eller 
under järnvägen. Även flera enskilda anslutningsvägar kan påverkas och 
behöva ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager. Detta kan få 
konsekvensen att resvägen blir längre.

Resmönster och rörelsefrihet
Längre resvägar kan påverka sociala samband över och under väg 
27/40, inom Kråktorp (30) samt mellan spridd bebyggelse vilket kan 
medföra konsekvenser som försvårad social interaktion. Barn och ungas 
rörelsefrihet i boendemiljöer och vid rekreativa miljöer kan begränsas av 
järnvägsanläggningen.

 

Kråktorp (30). Vägsamband till och från boendemiljöerna i Nolåns dalgång 
kan brytas och anläggningen kan medföra en förstärkt barriäreffekt vilket 
innebär konsekvenser som försämrad tillgänglighet.

Öster om passagen av Sörån passerar järnvägsanläggningen den rekreativa 
målpunkten Bollekollen (29), som framförallt är viktig för barn och unga 
både lokalt och regionalt. Från Bollebygds tätort kan barn och unga ta sig 
dit till fots eller med cykel. Om järnvägsanläggningen förläggs i den norra 
delen av korridoren riskerar sambandet mellan Bollebygds tätort och 
Bollekollen (29) att brytas vilket medför en förstärkt barriäreffekt som är 
både fysisk och mental. Barriäreffekten kan medföra att tillgängligheten till 
målpunkten försämras och att området fragmenteras. Med ett sydligare läge 
i korridoren påverkas målpunkten i begränsad utsträckning och medför inga 
konsekvenser för tillgängligheten.

Social balans
I södra delen av Nolåns dalgång vid Kråktorp (30) kan järnvägsanläggningen 
göra intrång i boendemiljöer och verksamheter. Effekterna av 
järnvägsanläggningen kan innebära negativa konsekvenser för 
boendemiljöernas och verksamheternas attraktivitet samt försvåra 
möjligheterna för fortsatt bebyggelseutveckling söderut från Bollebygds 
tätort.  

Vid Rammsjön (28) och Bollekollen (29) passerar järnvägsanläggningen 
rekreativa miljöer som kan påverkas både visuellt och av intrång som medför 
konsekvenser för attraktiviteten. Om järnvägsanläggningen förläggs i den 
norra delen av korridoren riskerar målpunkten Bollekollen (29) raderas 
som medför att verksamheten där inte kan fortgå. Passagen av Klippans 
naturreservat (18) sker i ett läge längre söderut jämfört med korridorerna 
Hindås, Hestra och Bollebygd Nodr, vilket innebär att ett intrång i själva 
naturreservatet undviks.

Korridoralternativet medför intrång i jordbruksmark vid Kråktorp (30) och 
i skogsmark söder om väg 27/40, öster om Bollebygd. Detta kan medföra 
negativa konsekvenser för de lokala försörjningsmöjligheterna. I den södra 
delen av Nolåns dalgång vid Kråktorp (30) finns ett sammanhängde område 
med aktiv jordbruksmark. Järnvägsbron över dalgången kan medföra att 
mark tas anspråk för brostöd och själva bron kan ge skuggningseffekter vilket 
kan få konsekvenser för brukandet av marken. 

Tunnelmynningar kan förekomma väster och öster om Bollekollen (29). 
Broar kommer att finns i den södra delen av Nolåns dalgång (30). Passagen 
under väg 27/40 mellan Bollebygd tätort och Bollekollen kan förlängas. 
Tunnelmynningar, miljöer under broar samt gång- och cykelportar kan 
medföra otrygga miljöer.

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen medför ökad bullerspridning till både boendemiljöer 
och de rekreativa målpunkterna i närområdet. Rinnaområdet (31) i södra 
delen av Bollebygd tätort är ett tätortsnära rekreationsområde som 
ligger söder om tätorten och intill väg 27/40. Rinnaområdet kan få ökad 
bullerpåverkan. Stora delar av områdena längs korridoren är redan idag 
bullerutsatta av både väg 27/40 och av Kust till kustbanan, vilket innebär 
att effekten blir begränsad men konsekvenser för människors hälsa och 

5.12 Korridor Bollebygd Syd

5.12.1 Beskrivning
Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors anslutas 
till stationslägena Borås C (B1), Lusharpan på bibana (B4) och Osdal 
(B11). Korridoren följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram till 
Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan 
på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi 
Bollebygd där de passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster om 
dalgången kan järnvägen, med hänsyn till läge i korridoren antingen, gå in i 
en cirka två kilometer lång tunnel eller markplan i anslutning till skidbacken 
innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås. Här följer 
korridoren samma sträckning som korridor Olsfors på norra eller södra 
sidan av väg 27/40 fram till Viared och vidare mot något av de tre möjliga 
stationslägena i Borås.

5.12.2 Social kontext
Från Landvetter flygplats följer korridoren väg 27/40 som är ett 
infrastrukturpräglat stråk och passerar boendemiljön Prästmossen (24), med 
möjlig lokalisering av järnvägen i markplan såväl norr som söder om vägen, 
fram till den korsar Rävlandavägen och Kust till kustbanan på bro. Därefter 
passerar järnvägsanläggningen i markplan genom rekreationsområdet 
söder om Klippans naturreservat (18). På sträckan öster om Rävlandavägen 
och fram till Vannasjön (27) löper korridoren genom Nolåns dalgång söder 
om väg 27/40, genom ett starkt infrastrukturpräglat område och passerar 
bebyggelsesamlingar i dalgången och målpunkten Bollekollen (28). Därefter 
fortsätter järnvägsanläggningen i markplan i sydostlig riktning norr eller 
söder om längs väg 27/40, genom glesbefolkade skogsområden.

5.12.3 Konsekvenser
Detta alternativ har samma sträckning som korridor Bollebygd Nord 
från Landvetter flygplats och fram till Rävlandavägen söder om Klippans 
naturreservat, se beskrivning under 5.10 Korridor Bollebygd Nord. 

Öster om Vannasjön och har korridoren samma sträckning som korridor 
Olsfors, se beskrivning under 5.11 Korridor Olsfors.

Vardagsliv
Öster om Rävlandavägen viker korridoren av mot sydost och bryter det 
rekreativa sambandet mellan Rävlanda och Klippans naturreservat (18) samt 
Hindås. Järnvägsanläggningen innebär en förstärkt barriäreffekt som kan 
medföra konsekvenserna försämrad tillgänglighet till och fragmentering 
av rekreationsmiljöer. Järnvägsanläggningen kommer att passera norr om 
Rävlanda och Rammsjön (28). Rekreationsområdet runt Rammsjön har ett 
nät av skogsstigar och nyttjas även för bland annat orienteringsverksamhet 
samt mountainbike-cykling. Området är därför tillsammans med badsjön en 
viktig målpunkt för många barn och unga. Järnvägsanläggningen riskerar att 
fragmentera rekreationsområdet så att det tillgängliga området blir mindre. 

På södra sidan av väg 27/40, genom Nolåns dalgång (30) och över 
Sörån passerar järnvägen på broar och i markplan och förstärker 
infrastrukturprägeln i området. Anläggningen passerar nära bebyggelse vid 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av 

rekreationsmiljöer. 

• Intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan 
försämra attraktiviteten och förändra identiteten.

• Begränsade möjligheter för bebyggelseutveckling norr om 
Bollebygds tätort.

• Intrång i jordbruks- och skogsbruksmark som kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

• Otrygga miljöer vid tunnelmynningar, under broar och långa gång- 
och cykelpassager.

• Bullerspridning i boendemiljöer och rekreationsområden.

• Samlokalisering av vägsamband för passage av järnvägsanläggningen 
kan medföra längre resväg och försvårad social interaktion.

• Negativa konsekvenser för barn och unga på grund av 
bullerspridning, längre resväg, försämrade möjligheter till social 
interaktion, otrygga miljöer och försämrad tillgänglighet till 
rekreationsmiljöer.
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Figur 63  Översikt över korridoralternativet Bollebygd Syd med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till samtliga stationslägen i Landvetter flygplats i väster och till stationslägena B4, B11A och B11B i öster.
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Framträdande effekter och konsekvenser
• Förbättrad tillgänglighet med liten påverkan på stadsmiljön.

• En station placerad under mark kan riskera att skapa otrygga miljöer.

• Ett tillgängligt stationsläge skapar förutsättningar för ett jämställt 
och jämlikt resande.

• Ökade trafikflöden kan påverka männsikors rörelsefrihet.

• Negativa konsekvenser för barn och ungas rörelsefrihet på grund av 
högre trafikflöden och otrygga miljöer.

Social balans
I de rekreativa miljöerna vid Hälasjön kan järnvägsanläggningens visuella 
påverkan och intrång medföra konsekvensen att attraktiviteten minskar. 

Förbättrade tågförbindelser kan bidra till att öka områdets attraktivitet, 
stadskvalitet och möjlighet till bebyggelseutveckling. 

Att stationen placeras under mark kan påverka tryggheten. Otrygga 
miljöer kan uppkomma på perronger, vid trappor, rulltrappor och hissar 
där människor tar sig till och från plattformarna. Hela stationsmiljöns 
utformning, serviceinnehåll och hur befolkad den är vid olika tidpunkter har 
konsekvenser för tryggheten. 

Hälsa och säkerhet
Stationsläget kan medföra bullerpåverkan i de rekreativa miljöerna vid 
Hälasjön. I övrigt ger korridoren ingen bullerpåverkan då anläggningen 
går i tunnel. För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen 
hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Att människor tar sig till stationsläget för att resa kollektivt genererar mer 
trafik till området vilket kan resultera i ökade trafikflöden på lokala vägar 
i stationens närområde. Detta ställer krav på trafiksäkra miljöer för att 
indivder i alla åldrar ska kunna färdas på ett säkert sätt till och från stationen. 

Trafiksituationen påverkas också av antalet bussar som trafikerar området. 
Pendlare som nyttjar stationsläget kan resa till och från stationen med lokal 
kollektivtrafik vilket kan innebära fler bussar runt stationen. Samtidigt kan 
den nya stambanan innebära att dagens linjetrafik med buss till Göteborg 
försvinner vilket minskar antalet bussfordon i området. Ett stort antal 
bussar kan ge en komplex trafikmiljö vilket kan medföra konsekvenser för 
trafiksäkerheten. 

Resmönster och rörelsefrihet
Den goda tillgängligheten till stationsläget och kollektivtrafikutbudet innebär 
goda förutsättningar för ett jämställt och jämlikt transportsystem. Järnvägen 
kan innebära en positiv konskevens med förändrade resmönster då den gör 
det möjligt för fler att resa hållbart. 

De ökade trafikflödena vid stationsläget kan innebära svårigheter att passera 
gator och vägar i området, vilket kan vara särskilt problematiskt för barn och 
unga. Detta kan medföra en ovilja bland föräldrar att låta sina barn vistas i 
området på egen hand eller att barn och unga själva känner en osäkerhet att 
röra sig i området. Detta kan medföra konsekvensen att barn och ungas fria 
rörlighet begränsas. 

Ett stationsläge med uppgångar på vardera sidor av spårområdet kan medföra 
konsekvensen att den sociala interaktion mellan olika delar av staden kan öka. 

5.13 Korridor med station under Borås C, nordöst (B1A) och 
sydöst (B1C)

5.13.1 Beskrivning
För alternativet Borås C finns det två möjliga lösningar, nordöst (B1A) och 
sydöst (B1C). Korridor Borås C nordöst (B1A) kan kopplas till korridorerna 
Olsfors och Bollebygd Syd medan korridor Borås C sydöst (B1C) kan kopplas 
till korridorerna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord. Stationen placeras i 
bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli tillräcklig behöver 
stationen ligga minst 60 meter under markytan. Plattformarna som ska 
kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att kunna nås med hissar och 
trappor. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta 
i tunnel. Stationsläget under Borås C möjliggör byten till regionaltåg på 
konventionell järnväg samt till lokal och regional busstrafik. Det bedöms vara 
möjligt att knyta ihop den planerade stationen med nuvarande resecentrum. 
Stationen kommer att ha två uppgångar där den ena kan anläggas vid 
Krokshallsberget i nära anslutning till stationen. Den andra uppgången 
placeras nära perrongändan på annan plats i staden. 

5.13.2 Social kontext
Järnvägskorridoren under Borås C går i tunnel genom tätbefolkade områden. 
En station vid Borås C kan bidra till att stärka många boendemiljöers 
attraktivitet och utgöra en knutpunkt för regionala och nationella resor. 
Stationens uppgångar kommer att integreras i befintlig stadsstruktur.

5.13.3 Konsekvenser 
Vardagsliv
Ett stationsläge i centrala Borås medför en mycket god tillgänglighet till 
och från stationsläget då många människor bor och arbetar i anslutning till 
stationen. Stationsläget främjar därmed ett aktivt resande med resor till 
fots, med cykel och kollektivtrafik. Det finns flertalet målpunkter belägna 
i centrum inom gångavstånd, vilket medför en god tillgänglighet för 
regionalt resande. Att stationsläget är beläget under mark innebär positiva 
konsekvenser då befintliga vägar och samband inte bryts utan kommer att 
förstärkas. Det centrala stationsläget och goda parkeringsmöjligheter för 
cykel- och biltrafik skapar förutsättningar för arbetspendling via stationen. 

Stationsuppgångar på vardera sidor av spårområdet kan bidra till att minska 
barriäreffekten av befintligt spårområde. Detta kan medföra konsekvenser 
som ökad tillgänglighet till stationen, till målpunkter i staden och mellan 
stadsdelar, framförallt för boende väster om stationsområdet (32). 
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Figur 64  Översikt över stationsläget B1A och B1C i Borås med platser som nämns i texten ovan. Korridor B1C kan ansluta till korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Korridor B1A kan ansluta till korridorerna och Olsfors och Bollebygd Syd.
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förstärkas. För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan från järnvägen 
hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Att människor tar sig till stationsläget för att resa kollektivt genererar mer 
trafik till området vilket kan resultera i ökade trafikflöden på lokala vägar 
i stationens närområde. Detta ställer krav på trafiksäkra miljöer för att 
individer i alla åldrar ska kunna färdas på ett säkert sätt till och från stationen. 

Resmönster och rörelsefrihet
Den goda tillgängligheten till stationsläget och kollektivtrafikutbudet innebär 
goda förutsättningar för ett jämställt och jämlikt transportsystem. Järnvägen 
kan innebära en positiv konsekvens med förändrade resmönster då den gör 
det möjligt för fler att resa hållbart. 

De ökade trafikflödena vid stationsläget kan innebära svårigheter att passera 
gator och vägar i området, vilket kan vara särskilt problematiskt för barn och 
unga. Detta kan medföra en ovilja bland föräldrar att låta sina barn vistas i 
området på egen hand eller att barn och unga själva känner en osäkerhet att 
röra sig i området. Detta kan medföra konsekvensen att barn och ungas fria 
rörlighet begränsas.  

En positiv påverkan för de lokala rörelsemönstren är att en ny station 
kan medföra att de lokala kopplingarna stärks genom exempelvis tätare 
kollektivtrafikavgångar. Befintliga barriärer i området medför dock 
svårigheter i att skapa nya stråk för gång och cykel som kopplar samman 
stationsläget med centrum. 

Den sydvästra delen av rekreationsområdet Rya åsar gränsar till 
Knalleland. Där bron för järnvägsanläggningen kommer att passera är 
rekreationsområdet kuperat och har ingen tydlig entrépunkt. Det innebär att 
järnvägsanläggningen medför begränsade konsekvenser för tillgängligheten 
till rekreationsområdet. 

Social balans
Vid Knalleland (34) och Norrmalm (35) kan järnvägsanläggningen 
göra intrång i boendemiljöer och verksamheter. Effekterna av 
järnvägsanläggningen kan innebära negativa konsekvenser för 
boendemiljöernas och verksamheternas attraktivitet, men kan även leda till 
att mark behöver tas i anspråk som idag utgörs av bostäder. 

I rekreationsområdet Rya åsar (33) kan järnvägsanläggningens visuella 
påverkan och intrång medföra konsekvensen att attraktionsvärdet minskar 
i den sydöstra delen av området. I den västra delen av stationsalternativet i 
Knalleland (34) finns också platser med fritidsaktiviteter för framförallt barn 
och unga där fastighetsintrång kan medföra att verksamheterna inte kan 
fortgå.

Att stationen placeras på bro kan medföra effekter på tryggheten. 
Otrygga miljöer kan uppkomma på perronger, vid trappor och hissar 
där människor tar sig till och från plattformarna. Hela stationsmiljöns 
utformning, serviceinnehåll och hur befolkad den är vid olika tidpunkter har 
konsekvenser för tryggheten. Ett stationsalternativ på bro kan också medföra 
otrygga miljöer för människor som ska passera området för att nå målpunkter. 
Ett ökat trafikflöde till stationen kan innebära att närmiljön blir mer otrygg. 
Samtidigt innebär det att fler människor kommer att röra sig i och runt 
stationen och ge mer befolkade miljöer under större del av dygnet, vilket i sin 
tur kan ge positiva konsekvenser i form av ökad trygghet.

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen medför ökad bullerspridning till både boendemiljöer 
och de rekreativa målpunkterna i närområdet. Vid stationen finns 
gymnasieskolor, grundskolor och förskolor vilka utsätts för ytterligare en 
bullerkälla. Påverkan av buller kommer även att ske på bostadsbebyggelsen 
i Norrmalm (35) och Rya åsar (33). Området vid stationsläget är redan 
bullerstört från väg 42 och Älvsborgsbanan, vilket innebär att effekten blir 
begränsad men konsekvenser för människors hälsa och välmående kan 

5.14 Stationsläge B2 Knalleland

5.14.1 Beskrivning
Inom korridor Knalleland placeras stationsalternativet sydost om Borås 
Arena inom Knallelandsområdet och i nära anslutning till Älvsborgsbanan. 
Stationen kan anslutas till korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd 
Nord. Stationen, som utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå 
av tre dubbelspåriga broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som 
kommer att ligga över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli 
cirka 1,4 kilometer långa och 10–15 meter höga. Väster om stationen går 
järnvägen i en lång bergtunnel som avslutas med en kort betongtunnel med 
skärning i den östra kanten av Rya Åsar. Öster om stationen kommer nästa 
del av stambanan att fortsätta i betongtunnel innan den övergår i en lång 
bergtunnel. Detta kommer att medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse 
i Norrmalm. Det bedöms vara relativt enkelt att ansluta annan kollektivtrafik 
till stationen då den ligger nära befintliga vägar. Det går även att ansluta 
till tåg på Älvsborgsbanan. I anslutning till stationen behöver det etableras 
ett resecentrum med funktioner som vänthall, biljettförsäljning och 
kommersiella ytor. 

5.14.2 Social kontext
I den västra delen av korridoren går järnvägsanläggningen i tunnel 
som övergår till bro i utkanten av rekreationsområdet Rya åsar (33). 
Järnvägsanläggningen går på bro i dalgången över Knalleland (34) som är ett 
verksamhets- och handelsområde. Därefter övergår anläggningen i tunnel vid 
bostadsbebyggelsen i Norrmalm (35). En station vid Knalleland kan bidra till 
att stärka bebyggelse- och verksamhetsutvecklingen samt tydligare koppla 
ihop Knalleland med centrala Borås. 

5.14.3 Konsekvenser
Ett stationsalternativ vid Knalleland i Borås ligger i ett centrumnära läge med 
goda kommunikationsmöjligheter för framförallt kollektiv- och cykeltrafik. 
Det finns goda förutsättningar för byten till tågresor på Älvsborgsbanan, som 
har en hållplats i Knalleland.  Stationsläget främjar därmed ett aktivt resande 
till och från stationen. Kring stationsalternativet finns ett resandeunderlag 
i form av boende samt arbetsplatser och målpunkter som nås till fots från 
stationsalternativet och skapar förutsättningar som gynnar regionalt resande. 

När det gäller lokala samband kan dessa komma att förändras i och med 
ett stationsalternativ i Knalleland. Vägnätet och sociala samband påverkas 
inte i någon större utsträckning då järnvägsanläggningen går på bro. Det 
innebär därför att de fysiska sambanden inte bryts vilket ger begränsade 
konsekvenser för tillgängligheten i området. 

Det centrala stationsläget och goda parkeringsmöjligheter för cykel- och 
biltrafik skapar förutsättningar för arbetspendling via stationen. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Centrumnära läge som kan främja aktivt resande.

• Intrång och visuell påverkan på boendemiljöer kan försämra 
attraktiviteten.

• En station placerad på bro riskerar att skapa otrygga miljöer.

• Ett tillgängligt stationsläge skapar förutsättningar för ett jämställt 
och jämlikt resande.

• Ökade trafikflöden kan påverka människors rörelsefrihet.

• Negativa konsekvenser för barn och ungas hälsa, vålmående och 
rörelsefrihet på grund av ökade bullernivåer, högre trafikflöden och 
otrygga miljöer.
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Figur 65  Översikt över stationsläget B2 i Borås  med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. 
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medföra otrygga miljöer för människor som ska passera området för att nå 
målpunkter. Ett ökat trafikflöde till stationen kan innebära att närmiljön 
blir mer otrygg. Samtidigt innebär det att fler människor kommer att röra 
sig i och runt stationen och ge mer befolkade miljöer under större del av 
dygnet, vilket i sin tur kan ge positiva konsekvenser i form av ökad trygghet. 
Stationsläget kan medföra otrygga miljöer längs skolvägen till en grundskola 
i närheten av stationsområdet. Tunnelmynningar vid Kristineberg och 
Hedvigsborg (38) kan upplevas som otrygga miljöer.

Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen medför ökad bullerspridning till både boendemiljöer 
och de rekreativa målpunkterna i närområdet. Vid stationen finns en 
grundskolor som utsätts för ytterligare en bullerkälla. Göta (35) och 
Pickesjön (36) kommer att påverkas av ökade bullernivåer. Området vid 
stationsläget är redan bullerstört från väg 40 och Viskadalsbanan, vilket 
innebär att effekten blir begränsad men konsekvenser för människors hälsa 
och välmående kan förstärkas. För konsekvensbeskrivning av bullerpåverkan 
från järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 9.

Att människor tar sig till stationsläget för att resa kollektivt genererar mer 
trafik till området vilket kan resultera i ökade trafikflöden på lokala vägar 
i stationens närområde. Detta ställer krav på trafiksäkra miljöer för att 
individer i alla åldrar ska kunna färdas på ett säkert sätt till och från stationen. 
Stationsläget och järnvägen medför att flera samband i vägnätet behöver 
byggas om för att skapa trafiksäkra passager vilket kan medföra långa omvägar. 

Resmönster och rörelsefrihet
Tillgängligheten till stationsläget och kollektivtrafikutbudet innebär att 
förutsättningar finns för ett jämställt och jämlikt transportsystem. Järnvägen 
kan innebära en positiv konsekvens med förändrade resmönster då den gör 
det möjligt för fler att resa hållbart. 

De ökade trafikflödena vid stationsläget kan innebära svårigheter att passera 
gator och vägar i området, vilket kan vara särskilt problematiskt för barn och 
unga. Detta kan medföra en ovilja bland föräldrar att låta sina barn vistas i 
området på egen hand eller att barn och unga själva känner en osäkerhet att 
röra sig i området. Detta kan medföra konsekvensen att barn och ungas fria 
rörlighet begränsas. 

Vardagsliv
Ett stationsalternativ vid Lusharpan i Borås ligger i ett läge med relativt 
god tillgänglighet till Borås centrum och dess målpunkter. Kring 
stationsalternativet finns det i dagsläget ett litet resandeunderlag i form 
av boende samt arbetsplatser och målpunkter som kan nås till fots från 
stationsalternativet, men bebyggelseutveckling planeras i området. Det 
centrala stationsläget och goda parkeringsmöjligheter för cykel- och 
biltrafik skapar förutsättningar för arbetspendling via stationen. 

När det gäller lokala samband, framförallt till rekreationsområdet 
Pickesjön (36), kan dessa komma att förändras i och med ett 
stationsalternativ vid Lusharpan och konsekvensen blir att 
tillgängligheten till och i området försämras. Andra platser där samband 
bryts och som gör att tillgängligheten förämras är till Sankta Birgittas 
kyrkogård och bostadsbebyggelse i Göta (37). Sambandet mellan Pickesjön 
(36) och Hälasjön har inom utredningsarbetet pekats ut som ett rekreativt 
samband. Detta samband riskerar att brytas av järnvägsanläggningen och 
medför fragmentering av rekreationsområdena. 

Den nya järnvägen förstärker befintliga barriärer vid Kust till kustbanan 
samt vid väg 27, som medför konsekvensen att tillgängligheten till centrum 
och dess målpunkter och service kan försämras.

En positiv effekt gällande de lokala rörelsemönstren är att en ny station 
kan medföra att de lokala kopplingarna stärks genom exempelvis tätare 
kollektivtrafikavgångar. Befintliga barriärer och strukturer i området 
medför dock svårigheter i att skapa nya stråk för gång och cykel som 
kopplar samman stationsläget med centrum. 

Social balans
Potentiellt finns möjligheter för bebyggelseutveckling runt 
stationsalternativet, men då järnvägen anläggs på en bred bro genom 
området kommer platsen att bli mer infrastrukturpräglad än idag och i och 
med detta kan möjligheterna till bostadsutveckling begränsas. 

Det bredare spårområdet öster om stationsläget påverkar socioekonomiskt 
svagare stadsdelar i södra Borås så som Göta (37), genom att 
barriäreffekten förstärks när järnvägen löper parallellt med Kust till 
kustbanan. Konsekvensen blir att attraktiviteten minskar och att mark 
som idag utgörs av bostadsbebyggelse kan behöva tas i anspråk. Även 
bostadsbebyggelse och verksamheter längs korridoren kan påverkas med 
fastighetsintrång och visuellt som kan innebära negativa konsekvenser 
för attraktiviteten, men kan även leda till att mark behöver tas i 
anspråk. För verksamheter kan detta innebära svårigheter till fortsatt 
verksamhetsutövning.  

I rekreationsområdet Pickesjön (36) kan järnvägsanläggningens visuella 
påverkan och intrång medföra konsekvensen att attraktionsvärdet 
minskar. Även skjutbanorna vid Pickesjön riskerar att raderas i och med 
järnvägsanläggningen.

Att stationen placeras på bro kan medföra effekter på tryggheten. 
Otrygga miljöer kan uppkomma på perronger, vid trappor och hissar 
där människor tar sig till och från plattformarna. Hela stationsmiljöns 
utformning, serviceinnehåll och hur befolkad den är vid olika tidpunkter 
har konsekvenser för tryggheten. Ett stationsalternativ på bro kan också 

5.15 Korridor Lusharpan med station B4

5.15.1 Beskrivning
Korridor Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden 
och att en station placeras vid Lusharpan på en bibana. Huvudbanan 
utgör järnvägens huvudsakliga sträckning och trafikeras av tåg som inte 
stannar i Borås. Tåg som stannar i Borås vid station Lusharpan  går via 
bibanan, som sedan återansluter till huvudbanan. Stationen kan anslutas till 
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Bibanan ansluts till huvudbanan 
i planskilda kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om 
stationen passerar bibanan Pickesjön och ansluter till huvudbanan vid 
Viared. Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till 
kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång 
i befintlig bostadsbebyggelse. Därefter fortsätter bibanan i bergtunnel 
under bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg och ansluter till 
huvudbanan två till tre kilometer sydöst om staden. Bibanan bedöms 
sammantaget bli cirka 10 kilometer lång.

Huvudbanan söder om staden kommer att gå på en lång bro över Viskans 
dalgång och därefter i tunnel eller i markplan beroende på fortsatt sträckning. 
Huvudbanan söder om staden samt bibanan öster om stationen behöver inte 
byggas ut förrän i nästa del av stambanan. 

En station vid Lusharpan möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om 
plattformar anläggs vid denna bana. Möjligheterna för att skapa ett 
resecentrum i anslutning till stationen bedöms vara goda. Området för 
stationen består idag främst av hårdgjorda ytor samt mindre industrilokaler. 
I resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, biljettförsäljning och 
kommersiella ytor. 

5.15.2 Social kontext
Järnvägskorridorens bibana kommer att gå i markplan genom det 
välbesöka och kommunalt utpekade rekreationsområdet Pickesjön (36). 
Järnvägsanläggningen kommer att på bro vid Lusharpan i ett område där 
nuvarande markanvändningen är verksamhetstät. Bron fortsätter över 
Viskadalsbanan och övergår i markplan öster om stationsalternativet och 
löper längs Kust till kustbanan genom bostadsbebyggelsen i Göta (37). Innan 
stadsdelen Kristineberg (38) övergår järnvägsanläggningen i tunnel för att 
sedan gå i markplan över väg 41, innan den ansluter igen till huvudbanan. 
En station vid Lusharpan kan bidra till att stärka bebyggelse- och 
verksamhetsutvecklingen och att centrala Borås utvecklas i sydvästlig riktning. 

I den västra delen av korridorens huvudbana finns två möjliga 
anläggningstyper, antingen i tunnel under verksamhetsområdet Viared 
eller i markplan genom skogsområden med spridd bebyggelse. Väster om 
Hälasjön går järnvägsanläggningen i markplan genom rekreationsmiljöerna 
kring sjön och genom skogsområden. Järnvägsanläggningen övergår till 
bro vid stationsalternativet och går över rekreationsområdet Osdal (41). I 
den östra delen av korridoren finns också två möjliga anläggningstyper 
antingen i tunnel eller i markplan genom rekeationsområdena Gässlösa 
(39) och Flymader (40) samt kan österut komma att passera mellan orterna 
Gånghester och Målsryd. 

5.15.3 Konsekvenser
I följande avsnitt görs enbart konsekvensbeskrivningar av bibanan. För 
konsekvensbeskrivning av huvudbanan se avsnitt 5.17 Korridor Osdal med 
station B11B.

Framträdande effekter och konsekvenser
• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av bebyggelse- och 

rekreationsmiljöer. 

• Intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa miljöer kan 
försämra attraktiviteten.

• En station placerad på bro riskerar att skapa otrygga miljöer.

• Ett tillgängligt stationsläge skapar förutsättningar för ett jämställt 
och jämlikt resande.

• Ökade trafikflöden kan påverka människors rörelsefrihet.

• Negativa konsekvenser för barn och ungas hälsa, vålmående och 
rörelsefrihet på grund av högre trafikflöden, otrygga miljöer och 
buller.
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Figur 66  Översikt över stationsläget B4 i Borås. Platser som nämns i texten ovan (36-38) är kopplade till bibanan. Platser kopplade till huvudbanan (39-44) beskrivs i avsnitt 5.17 Korridor Osdal med station B11B. Korridoren kan ansluta till korridorerna Olsfors och 
Bollebygd Syd. 
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Trafiksituationen påverkas också av antalet bussar som trafikerar 
stationsområdet. Pendlare som nyttjar stationsläget kan resa till och från 
stationen med lokal kollektivtrafik vilket kan innebära fler bussar runt 
stationen. Samtidigt kan den nya stambanan innebära att dagens linjetrafik 
med buss till Göteborg försvinner vilket minskar antalet bussfordon i 
området. Ett stort antal bussar kan ge en komplex trafikmiljö vilket kan 
medföra konsekvenser för trafiksäkerheten. 

Att människor tar sig till Borås C för att resa kollektivt genererar mer 
trafik till området vilket kan resultera i ökade trafikflöden på lokala vägar 
i stationens närområde. Detta ställer krav på trafiksäkra miljöer för att 
indivder i alla åldrar ska kunna färdas på ett säkert sätt till och från stationen. 
Längs Viskadalsbanan finns befintliga passager som sannolikt behöver 
förlängas där bibanan förläggs parallellt och passagerna samordnas. 

Resmönster och rörelsefrihet
Den goda tillgängligheten till Borås C och kollektivtrafikutbudet innebär 
goda förutsättningar för ett jämställt och jämlikt transportsystem. Järnvägen 
kan innebära en positiv konskevens med förändrade resmönster då den gör 
det möjligt för fler att resa hållbart. 

De ökade trafikflödena vid Borås C kan innebära svårigheter att passera gator 
och vägar i området, vilket kan vara särskilt problematiskt för barn och unga. 
Detta kan medföra en ovilja bland föräldrar att låta sina barn vistas i området 
på egen hand eller att barn och unga själva känner en osäkerhet att röra sig i 
området. Detta kan medföra konsekvensen att barn och ungas fria rörlighet 
begränsas. 

5.16.3 Konsekvenser
I följande avsnitt görs enbart konsekvensbeskrivningar av bibanan. För 
konsekvensbeskrivning av huvudbanan se avsnitt 5.17.

Vardagsliv
Säckstationen vid Borås C medför en mycket god tillgänglighet till och från 
stationsläget då många människor bor och arbetar i anslutning till stationen. 
Den nya stationen gynnar också människor som reser mellan Borås och 
Göteborg. Stationsläget främjar därmed ett aktivt resande med resor till 
fots, med cykel och kollektivtrafik. Det finns flertalet målpunkter belägna i 
centrum inom gångavstånd, vilket medför en god tillgänglighet för regionalt 
resande. Det centrala stationsläget och goda parkeringsmöjligheter för cykel- 
och biltrafik skapar förutsättningar för arbetspendling via stationen. För 
resor österut mot Jönköping och Stockholm krävs att resenärerna tar sig till 
stationen vid Osdal, se avsnitt 5.17.3.

Att bibanan till Borås C förläggs längs Viskdalsbanan innebär att inga nya 
barriärer skapas men att den befintliga förstärks då flera spår tillkommer. 
Detta innebär längre passager över spårområdet som kan påverka sambandet 
och därmed tillgängligheten till Pickesjöns rekreationsområde (36). Den 
förstärkta barriäreffekten medför att sambandet mellan regementsområdet 
samt Lusharpan och mot Göta kan påverkas om passager över spårområdet 
blir längre.

Social balans
Förbättrade tågförbindelser kan bidra till att öka attraktiviteten, stadskvalitet 
och möjlighet till bebyggelseutveckling i stationsområdet och närliggande 
områden. Det bredare spårområdet längs bibanan kan göra intrång i 
boendemiljöer norr om väg 27 och i verksamheter väster om Viskadalsbanan. 
Detta kan innebära negativa konsekvenser för boendemiljöernas och 
verksamheternas attraktivitet, men kan även leda till att mark behöver tas i 
anspråk.

Vid miljön kring Pickesjön (36) kan järnvägsanläggningens visuella påverkan 
och intrång i den sydöstra delen medföra konsekvensen att attraktiviteten 
minskar. 

Ett centralt stationsläge innebär befolkade miljöer under större delen 
av dygnet vilket kan bidra till ökad trygghet. Tryggheten kan förstärkas 
genom förtätning av bostäder i anslutning till stationsområdet som då 
skulle innebära att fler personer rör sig i området. Otrygga miljöer kan dock 
uppkomma på perronger när människor tar sig till och från plattformarna. 
Hela stationsmiljöns utformning, serviceinnehåll och hur befolkad den är vid 
olika tidpunkter har konsekvenser för tryggheten.

Hälsa och säkerhet
Bibanan kan medföra bullerpåverkan i boendemiljöer, verksamheter och  
rekreationsmiljöer längs bibanan. Intill bibanan finns en grundskola och en 
ridskola som kan påverkas av tillkommande järnvägsbuller. Området längs 
bibanan är redan bullerstört från väg 27, Varbergsvägen och Viskadalsbanan, 
vilket innebär att effekten blir begränsad men konsekvenser för människors 
hälsa och välmående samt kan förstärkas. Konsekvenserna av buller kan 
även drabba ridskolans verksamhet och djur. För konsekvensbeskrivning av 
bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens 
kapitel 9.

5.16 Korridor Osdal/Borås C med station B11A

5.16.1 Beskrivning
Alternativet innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en 
säckstation vid nuvarande Borås C. Huvudbanan och station Osdal kommer 
att trafikeras av tåg till och från Göteborg och Jönköping/Stockholm. Bibanan 
kommer att trafikeras av tåg till och från Borås mot Göteborg. Bibanan 
återansluter inte till huvudbanan. Stationen kan anslutas till korridorerna 
Olsfors och Bollebygd Syd. Stationen på huvudbanan, som kommer att byggas 
i nästa etapp av stambanan, kommer att ha fyra spår och utformas för 400 
meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög 
och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer järnvägen att 
fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.

Väster om stationen på huvudbanan anläggs en planskild kopplingspunkt för 
en bibana till Borås C. Bibanan, som kommer att trafikeras av regionaltåg på 
sträckan Göteborg-Borås, ansluter till Viskadalsbanan och följer denna fram 
till Borås C. Vid Borås C finns möjlighet till byten till tåg på övriga banor och 
till annan kollektivtrafik. Tåg som trafikerar sträckan öster om Borås kommer 
att stanna vid stationen på huvudbanan i Osdal istället för vid Borås C.

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och en ny plattform för 
regionaltåg till/från Göteborg. Tillsammans med nya plattformsförbindelser 
och eventuell breddning av befintliga plattformar innebär detta en omfattande 
ombyggnad av nuvarande station. För stationen bedöms möjligheterna att 
skapa ett fungerande resecentrum vara goda. I resecentrum bör det finnas 
funktioner som vänthall, biljettförsäljning och kommersiella ytor. 

En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 
anläggs vid denna bana. Stationen vid Osdal samt huvudbanan söder om 
staden behöver inte byggas ut förrän i nästa del av stambanan.

5.16.2 Social kontext
Bibanan till Borås C går i markplan i anslutning till rekreationsområdet 
Pickesjöns (36) sydöstra utkant. Järnvägsanläggningen löper parallellt med 
Varbergsvägen och Viskadalsbanan ända fram till Borås C. Stationen vid 
Borås C kan bidra till att stärka många boendemiljöers attraktivitet och 
utgöra en knutpunkt för regionala resor. Det externa läget för stationen i 
Osdal innebär begränsad potential för bebyggelseutveckling och har sämre 
förutsättningar för att främja aktivt resande till och från stationen. 

I den västra delen av huvudbanans korridor finns två möjliga 
anläggningstyper, antingen i tunnel under verksamhetsområdet Viared 
eller i markplan genom skogsområden med spridd bebyggelse. Väster om 
Hälasjön går järnvägsanläggningen i markplan genom rekreationsmiljöerna 
kring sjön och genom skogsområden. Järnvägsanläggningen övergår till 
bro vid stationsalternativet och går över rekreationsområdet Osdal (41). I 
den östra delen av korridoren finns också två möjliga anläggningstyper 
antingen i tunnel eller i markplan genom rekeationsområdena Gässlösa 
(39) och Flymader (40) samt kan österut komma att passera mellan orterna 
Gånghester och Målsryd. 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Centrumnära läge som kan främja aktivt samt jämställt och jämlikt 

resande.

• Försämrad tillgänglighet till rekreationsmiljöer. 

• Ett fåtal boende- och verksamhetsområden påverkas av intrång och 
visuell påverkan.

• Ett centralt stationsläge och god kollektivtrafik skapar 
förutsättningar för befolkade och trygga stationsmiljöer.

• Ökade trafikflöden kan påverka männsikors rörelsefrihet.

• Negativa konsekvenser för barn och ungas hälsa, vålmående och 
rörelsefrihet på grund av högre trafikflöden, otrygga miljöer och 
buller.
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Figur 67  Översikt över stationsläget B11A  i Borås. Platser som nämnts i texten ovan (36) är kopplade till bibanan. Platser kopplade till huvudbanan (39-44) beskrivs i avsnitt 5.17 Korridor Osdal med station B11B. Korridoren kan ansluta till korridorerna Olsfors och 
Bollebygd Syd. 
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Hälsa och säkerhet
Järnvägsanläggningen medför ökad bullerspridning i boendemiljöer vid 
Ryssnäs (43), söder om väg 27 (44) och utmed väg 41. Längs korridoren finns 
platser som idag är relativt tysta men även platser som redan är bullerstörda 
av väginfrastruktur. Bullerpåverkan kan förekomma vid ridverksamheten 
och skolorna i Osdal samt i rekreationsområdena kring Hälasjön, Osdal 
(41), Gässlösa (39) och Flymader (40) om järnvägen går i markplan. Söder 
om Gånghester kan också idrottsplatser och en ridverksamhet påverkas av 
buller om järnvägen passerar i markplan. För konsekvensbeskrivning av 
bullerpåverkan från järnvägen hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningens 
kapitel 9.

Lokala vägkopplingar och sociala samband riskerar att brytas till Ryssnäs, 
söder om väg 27 samt mellan Gånghester och Målsryd. Vägar kan behöva 
ledas om eller samlokaliseras för trafiksäkra passager över eller under 
järnvägen. Även enskilda anslutningsvägar kan påverkas och behöva ledas om 
för att skapa trafiksäkra passager. Detta kan få konsekvensen att resvägen blir 
längre.

Resmönster och rörelsefrihet
Den begränsade tillgängligheten till station Osdal medför sämre 
förutsättningar för ett jämställt och jämlikt transportsystem än ett 
centrumnära stationsläge. Det långa avståndet från närliggande tätorter till 
stationsläget kan innebära att fler väljer att ansluta till stationen med bil. 
Totalt sett kan detta medföra att fler reser regionalt och nationellt med tåg 
vilket ändå främjar hållbart resande. 

På grund av det externa stationsläget och gles förekomst av annan service 
och målpunkter kommer sannolikt få barn och unga att ha stationen med 
närområde som målpunkt. Det innebär att stationsläget medför begränsade 
konsekvenser för barn och ungas fria rörlighet. 

pendelparkering för bil som gör att människor utanför Borås tätort har 
möjlighet att ta bilen till stationsläget och resa vidare med tåg. 

Kring stationsläget finns begränsad möjlighet till bebyggelseutveckling då 
tillkommande bebyggelse inte ansluter till befintliga tätortsstrukturer. 

En järnvägsanläggning i markplan innebär en barriär som kan påverka 
tillgängligheten (möjligheten att korsa barriären) för boendemiljöer i 
Ryssnäss (43) sydost om Viared och söder om väg 27 (44). Barriärverkan 
innebär effekter på tillgängligheten för samtiga trafikslag vilket kan få 
konsekvensen att tillgången till service och rekreationsmiljöer förändras. 

I rekreationsmiljön vid Hälasjön riskerar järnvägsanläggningen att bryta 
samband och fragmentera området. Detta kan leda till konsekvenser som  
begränsningar i utbud och försämrad tillgänglighet till och inom rekreativa 
miljöer. 

Om huvudbanan går i markplan öster om stationsläget riskerar 
järnvägsanläggningen att fragmentera rekreationsområdena Gässlösa (39) 
och Flymader (40). Detta medför konsekvensen att tillgången på områden för 
rekreation minskar.

Vidare riskerar det sociala sambandet mellan Gånghester och Målsryd 
att brytas om järnvägen går i markplan. Detta kan medföra konsekvensen 
att boende i Målsryd får sämre tillgänglighet till målpunkter och service i 
närområdet. 

Social balans
Boendemiljöer i Ryssnäs, söder om väg 27 och utmed väg 41 kan komma 
att påverkas visuellt och av fastighetsintrång. Konsekvensen kan bli att 
attraktiviteten minskar och att mark som idag utgörs av bostadsbebyggelse 
behöver tas i anspråk. 

Om järnvägsanläggningen förläggs i markplan mellan Gånghester och 
Målsryd riskerar en ridverksamhet att raderas som omöjligör fortsatt 
verksamhet. Målpunkten är viktig för framförallt barn och unga. 

I rekreationsområdena Hälasjön, Osdal (41), Gässlösa (39) och Flymader 
(40) kan järnvägsanläggningens visuella påverkan och intrång medföra 
konsekvensen att attraktiviteten minskar. 

Att stationen placeras på bro kan medföra effekter på tryggheten. 
Otrygga miljöer kan uppkomma på perronger, vid trappor och hissar 
där människor tar sig till och från plattformarna. Hela stationsmiljöns 
utformning, serviceinnehåll och hur befolkad den är vid olika tidpunkter 
har konsekvenser för tryggheten. Station Osdals externa läge innebär att det 
finns risk för att stationsområdet är obefolkat under tider utanför rusningstid, 
vilket påverkar tryggheten negativt.

Tunnelmynningar kan förekomma väster om Hälasjön och vid Gässlösa, öster 
om stationsalternativet i Osdal, vilket kan skapa otrygga miljöer.

5.17 Korridor Osdal med station B11B

5.17.1 Beskrivning
Alternativet innebär en externt belägen station på huvudbanan söder om 
staden i Osdal (B11B). Här kommer alla tåg mellan Göteborg och Borås 
att stanna samt alla tåg mellan Göteborg och Jönköping/Stockhom med 
uppehåll i Borås. Stationen kan anslutas till korridorerna Olsfors och 
Bollebygd Syd. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög och 
cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa del av 
stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom 
korridoren. 

För stationsalternativet bedöms möjligheterna att skapa ett fungerande 
resecentrum vara goda. I ett resecentrum bör det finnas funktioner 
som vänthall, biljettförsäljning och kommersiella ytor. I anslutning 
till stationsområdet finns det idag stora ytor som kan tas i anspråk för 
anläggandet av ett nytt resecentrum.  En station vid Osdal möjliggör byte till 
tåg på Viskadalsbanan, om plattformar anläggs vid denna bana. Det är dock 
stora nivåskillnader som måste hanteras.

5.17.2 Social kontext
I den västra delen av korridoren finns två möjliga anläggningstyper för 
huvudbanan, antingen i tunnel under verksamhetsområdet Viared eller i 
markplan genom skogsområden med spridd bebyggelse. Väster om Hälasjön 
går järnvägsanläggningen i markplan genom rekreationsmiljöerna kring 
sjön och genom skogsområden. Järnvägsanläggningen övergår till bro 
vid stationsalternativet och går över rekreationsområdet Osdal (41). I 
den östra delen av korridoren finns också två möjliga anläggningstyper 
antingen i tunnel eller i markplan genom rekeationsområdena Gässlösa 
(39) och Flymader (40) samt kan österut komma att passera mellan orterna 
Gånghester och Målsryd. 

Det externa läget för stationen i Osdal innebär begränsad potential för 
bebyggelseutveckling och har sämre förutsättningar för att främja aktivt 
resande till och från stationen. 

5.17.3 Konsekvenser
Konsekvensbeskrivningen av Korridor Osdal med station B11B gäller även 
Korridor Osdal/Borås C med station B11A. Korridor Lusharpan med station 
B4 har ingen station i Osdal därför gäller endast konsekvensbeskrivningarna 
av själva huvudbanan för korridor Lusharpan med station B4. 

Vardagsliv
Närområdet till stationen i Osdal har få boende, arbetsplatser och målpunkter 
och har på grund av avståndet till centrum dålig tillgänglighet till stadens 
målpunkter. På grund av det externa läget har gång- och cykeltrafikanter 
begränsad tillgänglighet till och från stationen, vilket innebär att stationsläget 
har sämre förutsättningar för att främja aktivt resande än ett centrumnära 
läge. För resande till och från stationen finns goda förutsättningar för 
att skapa kopplingar med tåg och buss, framförallt för tågtrafiken längs 
Viskadalsbanan. Vid stationsläget finns också utrymme att anlägga 

Framträdande effekter och konsekvenser
• Externt stationsläge medför begränsad tillgänglighet för gång- och 

cykeltrafikanter samt lägre potential för bebyggelseutveckling.

• Försämrad tillgänglighet till och fragmentering av bebyggelse- och 
rekreationsmiljöer. 

• Begränsat intrång och visuell påverkan på boende- och rekreativa 
miljöer kan försämra attraktiviteten.

• Stationsalternativet innebär få negativa konsekvenser för barn och 
unga.
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Figur 68  Översikt över stationsläget B11B i Borås  med platser som nämns i texten ovan. Korridoren kan ansluta till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. 
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6 Fortsatt arbete
Inom detta PM Social konsekvensanalys har detaljeringsgraden legat 
på en övergripande nivå. I det fortsatta arbetet behöver mer detaljerade 
utredningar och analyser göras för att kunna föreslå åtgärder, för att lindra de 
negativa konsekvenserna och förstärka de positiva. I kommande skeden bör 
därför arbetet inriktas på:

• Fördjupade utredningar för en högre detaljeringsgrad kring konsekvenser 
för barn och unga. För att fånga upp barnens egna perspektiv kan 
exempelvis barnintervjuer genomföras. Skolvägar, skolmiljöer, 
målpunkter för barn samt barnens rörelsemönster kan kartläggas.  

• Fördjupade studier kan göras av konsekvenser för olika grupper 
utifrån diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

• Fördjupningar av trygghetsperspektivet med underlag för att bedöma 
både upplevd och faktisk trygghet. 

• Sociala perspektiv i stationsutformning. 

• Mer detaljerade studier kring stationsorter utifrån socioekoniomiska 
aspekter. 

• Dialog med kommunerna och andra intressenter.FO
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GESTALTNINGSPROGRAM, GÖTEBORG-BORÅS, EN DEL AV NYA STAMBANOR, LOKALISERINGSUTREDNING

Sammanfattning 
Inledning
Gestaltningsprogrammet ingår i lokaliseringsutredningen för en ny 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Gestaltningsprogrammet 
sammanfattar det gestaltningsarbete som genomförts i lokaliserings-
utredningen och utgör samtidigt underlag för kommande arbete. 

Projektets gestaltningsavsikter, som har tagits fram utifrån projektets mål, 
ligger tillsammans med den integrerade landskapskaraktärsanalysen (ILKA), 
till grund för gestaltningsprogrammet. I ILKA beskrivs landskapets karaktär, 
funktion och relationer, men även landskapets känslighet och potential för 
järnvägsanläggningen. Gestaltningsprogrammet utgår även från de analyser 
som gjorts i lokaliseringsutredningens sociala konsekvensanalys (SKA).

Syfte
Syftet med gestaltningsprogrammet är att på ett översiktligt vis sammanfatta 
det gestaltningsarbete som genomförts i lokaliseringsutredningen. Ett 
annat syfte med gestaltningsprogrammet är ett skapa en förståelse för hur 
anläggningen kan komma att se ut och hur mycket plats den tar i anspråk 
samt hur den kan komma att påverka omgivningen. Gestaltningsprogrammet 
redovisar ett antal platsspecifika åtgärder med syfte att passa in anläggningen 
i dess omgivning. Ytterligare ett syfte med gestaltningsprogrammet är att 
svara på vilka korridorer och stationsalternativ som bäst lyckas ta till vara 
den potential som finns i landskapet samt hur väl känsligheterna i landskapet 
kan hanteras inom korridoren.

Metodik
Lokaliseringsutredningen bedrivs i två skeden, utrednings- respektive 
projekteringsskede. Gestaltningsprogrammet har arbetats fram under 
projekteringsskedet. Detaljeringsnivån i gestaltningsprogrammet är anpassad 
till utredningsområdets skala, det tidiga skede som utredningen befinner sig 
i samt vad som är alternativskiljande mellan korridorerna. I senare skeden 
kommer gestaltningsarbetet att fördjupas.

I gestaltningsarbetet har ett antal övergripande frågeställningar identifierats 
och beaktats. Frågeställningarna rör bland annat hur gestaltningen kan 
bidra till att uppfylla de uppsatta projektmålen och hur förutsättningarna i 
de olika lokaliseringsalternativen ser ut för att vidareutveckla och uppfylla 
gestaltningsavsikterna.

Gestaltningsprogrammets disposition
Gestaltningsprogrammet är till stora delar uppbyggt kring projektets 
gestaltningsavsikter som i sin tur tar avstamp i projektmålen. Dessa 
presenteras efter den inledande delen som behandlar syfte, metodik och 
avgränsningar. Därefter följer en beskrivning av de olika studerade korridors- 
och stationsalternativen. Kapitlet om järnvägsanläggningen syftar till att 
skapa en större förståelse för anläggningen; hur den ser ut och hur mycket 
plats den tar. 

Den platsspecifika gestaltningen har med hjälp av gestaltningsavsikterna 
applicerats på olika områden längs med sträckan. Därefter sammanfattas 

korridorerna och slutsatser dras för de olika alternativen. På varje sträcka 
och vid varje stationsläge finns ett eller flera alternativ som pekas ut som 
de bästa ur ett gestaltningsperspektiv. Avslutningsvis finns ett medskick till 
nästa skede, som även det görs med hjälp av projektets gestaltningsavsikter.

Avgränsningar
Utredningsområdet sträcker sig från Almedal i väster och förbi Borås 
tätort i öster. Utredningsområdet berör sex kommuner: Göteborg, Mölndal, 
Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. Projektets gestaltningsavsikter har 
applicerats i utvalda områden längs med sträckan. Dessa områden benämns 
i gestaltningsprogrammet för fokusområden. De utvalda fokusområdena 
är områden med stora allmänna intressen, där det ställs särskilda krav på 
gestaltningen och gestaltningsaspekterna är alternativskiljande.

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025-2027. Tidshorisont  
(prognosår) för effektbedömningar är 2040.

Projektets rangordning av alternativ och konsekvensbedömningen av 
dess påverkan på landskapet ingår inte i gestaltningsprogrammet utan 
redovisas i lokaliseringsutredningens hållbarhetsbedömning samt 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Gestaltningsprogrammet behandlar gestaltning på en översiktlig 
nivå. Detaljerad gestaltning hanteras i kommande skeden. 
Gestaltningsprogrammet innefattar primärt de åtgärder som omfattas av 
Trafikverkets ansvarsområde, men åtgärderna kan även utföras och komma 
att bekostas av andra aktörer. 

Mål och riktlinjer
Ändamål och projektmål för Projekt Göteborg-Borås har tagits fram 
med utgångspunkt från Trafikverkets syfte och övergripande mål för nya 
stambanor. 

Projektmål
Projektmålen stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart 
transportsystem och planläggningen av den nya järnvägen kommer att 
göras med utgångspunkt från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Projektmål har tagits fram inom följande områden: Kapacitet och 
robusthet, Restider, Stationslägen, Energieffektiva transporter och klimat, 
Landskap, Naturresurshushållning, Hälsa och säkerhet, Arkitektur samt 
Samhällsekonomi.

Gestaltningsavsikter
Projektets gestaltningsavsikter har tagits fram utifrån projektmålen. 
Det finns generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter. De 
generella gestaltningsavsikterna rör anläggningen i stort och kopplas 
inte till en specifik plats eller ett specifikt område. De områdesspecifika 
gestaltningsavsikterna rör däremot särskilda områden med olika karaktär, 
känslighet och potential. Det finns områdesspecifika gestaltningsavsikter för 
områden med möjliga stationer, tätbebyggda områden, jordbrukspräglade 
områden, sjöar och skogsområden. 

Korridorer och stationslägen inom utredningsområdet
Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
Stationsläget i Mölndal M1, innebär en station i anslutning till Mölndal 
C. För stationsläge vid Landvetter flygplats finns tre alternativ. L1 innebär 
ett stationsläge i tunnel under flygplatsterminalen. L7 innebär också en 
tunnel under flygplatsen, men stationsläget är placerat 1,2 km öster om 
flygplatsterminalen. L3 innebär en korridor parallellt med flygplatsen i nord-
sydlig riktning och ett stationsläge i skärning.

För sträckan från Almedal till Landvetter flygplats finns fem 
utredningskorridorer. Tre utredningskorridorer går via stationsläget i 
Mölndal. Korridorerna Mölnlycke och Tulebo möjliggör stationsläge L1 och 
L7, medan korridor Landvetter Öst endast kan angöra till stationsläge L3. Två 
utredningskorridorer, Raka vägen och Raka vägen Öst, har ingen station i 
Mölndal utan går direkt från Almedal till Landvetter flygplats. Korridor Raka 
vägen möjliggör stationsläge L1 och L3 och korridor Raka vägen Öst innebär 
stationsläge L3.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
För sträckan Landvetter flygplats-Borås finns fem utredningskorridorer: 
korridorerna Hindås, Hestra, Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd 
Syd. Valet av korridor har betydelse för sträckningen genom Borås då alla 
korridoralternativ inte kan kombineras med alla stationslägen.

Delsträcka genom Borås
För stationsläge i Borås finns sex olika alternativ. För samtliga korridorer 
redovisas en möjlig fortsättning av korridoren österut. 

Korridor med station under Borås C, nordöst B1A och sydöst B1C innebär 
stationslägen i tunnel under befintliga Borås C. Skillnaden mellan B1A och 
B1C är riktningen på stationen, som beror på vilka korridorer alternativen 
ansluter till. 

Korridor Knalleland med station B2 innebär ett stationsläge på bro i 
Knalleland. Alternativet innebär anslutande tunnlar åt både väster och öster.

Korridor Lusharpan med station B4 innebär en huvudbana söder om Borås 
och ett stationsläge på bibana i anslutning till Lusharpan. Alternativet 
innebär till stora delar järnväg i markplan.

Korridor Osdal med station B11B innebär en huvudbana söder om Borås 
med en station vid Osdal. Korridor Osdal/Borås C med station B11A innebär 
en station för nationell tågtrafik vid Osdal och en station vid Borås C för 
den regionala tågtrafiken. Från Osdal till Borås C anläggs därför en ny bana 
parallellt med Viskadalsbanan. 
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Slutsatser
Gestaltningsprogrammets slutsatser har framkommit genom att två av 
projektets generella gestaltningsavsikter har ställts som frågor:

• Kan järnvägsanläggningen inom korridoren utformas så att den bidrar till 
en hög attraktivitet för resande med tåg?

• Kan järnvägsanläggningen anpassas väl i landskapet? Kan inpassningen 
i landskapet göras med omsorg, trots järnvägens geometrier med 
begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil?

På sträckan mellan Almedal och Landvetter flygplats bedöms 
korridor Mölnlycke med station vid Mölndals C, M1 och station i 
tunnel under flygplatsterminalen, L1 som den bästa korridoren ur ett 
gestaltningsperspektiv. 

På sträckan mellan Landvetter flygplats och Borås bedöms korridor 
Bollebygd Syd som den bästa ur ett gestaltningsperspektiv. 

På sträckan genom Borås bedöms korridorerna Borås C sydöst och 
nordöst med stationsalternativen B1A och B1C samt korridor Osdal/
Borås C med stationsalternativ B11A som de bästa alternativen ur ett 
gestaltningsperspektiv.

De sammanfattande slutsatserna har legat till grund för bedömningen i 
projektets hållbarhetsbedömning för de delar som rör landskapskaraktär. 
Analys av landskapskaraktär och föreslagna åtgärder har även använts som 
grund för bedömningen av miljökonsekvenser avseende Landskap och 
bebyggelse i lokaliseringsutredningens miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Fortsatt arbete
Aktuellt gestaltningsprogram kommer att ligga till grund 
för gestaltningsarbetet i kommande skeden. I arbetet med 
gestaltningsprogrammet för järnvägsplanen ska både de generella 
och områdesspecifika gestaltningsavsikterna samt de platsspecifika 
gestaltningsförslagen fortsättningsvis leda gestaltningsarbetet och fungera 
som ett stöd i framarbetande av plan- och profilläge för aktuell korridor.

Ett integrerat gestaltningsarbete kommer ge goda förutsättningar för att dels 
ta tillvara den potential som finns och ta hänsyn till de känsliga områden 
som finns i landskapet. Det integrerade arbetet bör inbegripa aktörer såsom 
regionen, kommuner, organisationer, fastighetsägare med flera, men även 
med andra kompetenser inom till exempel naturmiljö, kulturmiljö och 
geoteknik.

Järnvägsanläggningen
Liksom övriga delar av järnvägsanläggningen styrs utformningen 
av stationerna av dimensionerande krav och av platsens geografiska 
förutsättningar. Möjliga stationslösningar är: markförlagd station, nedsänkt 
station i ett öppet eller slutet tråg, station i bergtunnel eller station på 
bro. Station Mölndal och Landvetter ska dimensioneras för 250 meter 
långa tåg och station Borås för 400 meter långa tåg. Den nya stambanan 
för höghastighetståg kommer att vara lika bred som andra dubbelspåriga 
järnvägar som finns i Sverige, exempelvis Västkustbanan. Vid stationslägena 
behövs fler spår och där blir järnvägen bredare. 

Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och 
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande 
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna, vilket är 
kostnadsdrivande. Valet av anläggningstyp och dess utformning styrs av en 
sammanvägd bedömning av topografiska, funktionella och tekniska krav. 
Vid val av anläggningstyp tas också hänsyn till olika intresseområden: krav 
beträffande landskapsanpassning, naturmiljö, kulturmiljö, rekreationsvärden, 
markanvändning, barriäreffekter, bullerkänsliga miljöer, naturresurser samt 
kommunal och regional planering.

Järnvägen kommer att inhägnas av ett 2,5 meter högt stängsel och alla 
korsningar med järnvägen kommer att vara planskilda. Det kommer att 
finnas en trädsäkringszon runt anläggningen. Intill järnvägen kommer det att 
anläggas teknikhus, master och anslutande servicevägar. För att möjliggöra 
hastigheter upp till 250 km/h krävs det att järnvägen utformas med stora 
radier i plan och profil. De stora radierna ger en relativt rak och plan järnväg.

Järnvägsanläggningens placering anpassas till landskapets förutsättningar, 
känslighet och potential. Det kan även finnas behov av att anpassa och 
utforma järnvägsanläggningen till olika förutsättningar i landskapet, en så 
kallad landskapsanpassningsåtgärd. Hur anläggningen anpassas i mötet 
med omgivande landskap är en viktig gestaltningsaspekt. Det finns ett antal 
gestaltningsavsikter som behandlar detta.

De flesta drifts- och underhållsfrågorna för järnvägsanläggningen kommer att 
hanteras i kommande skeden. Gestaltningsaspekter som är kopplade till drift 
och underhåll är till exempel placering och utformning av servicetunnlar och 
skötsel av trädsäkringszonen.

Att anlägga en järnväg påverkar landskapet på flera sätt, då omkringliggande 
vägar får en ökad mängd byggtrafik och tillfälliga ytor och vägar behöver 
anläggas. Byggverksamheten och transporter till och från anläggningen 
medför tillkommande buller. Den nya järnvägen kommer att generera 
stora mängder massor. Masshantering innebär planering, förvaring samt 
förflyttning av schakt, berg och jordmassor. Hållbar masshantering syftar 
till att massor uppkomna av anläggningen ska komma till användning på ett 
resurseffektivt, samhällsekonomiskt och miljöriktigt sätt. 

Järnvägens byggskede, då stora mängder stål och betong används, står för 
en stor del av anläggningens klimatpåverkan. De topografiska förhållandena 
påverkar anläggningens totala klimatpåverkan, genom att de i stor 
utsträckning är styrande för vilka anläggningstyper som blir aktuella.

Längre sträckor där järnvägen går på bro och bank genom öppna 
landskapsrum är särskilt intressanta ur ett resenärsperspektiv. På dessa 
sträckor bör utformningen av eventuella bullerskydd ta hänsyn till siktlinjen 
från resenärens ögonhöjd, så att det omgivande landskapet kan upplevas.

Platsspecifik gestaltning
Förslag till platsspecifik gestaltning inom korridorerna har delats in i 
olika delområden som täcker in ett större geografiskt område. Inom 
varje delområde finns ett antal fokusområden som i de fall det är aktuellt, 
även innefattar stationsalternativen. För varje fokusområde finns ett 
förslag till platsspecifik gestaltning som utgår från anläggningstypen, 
projektets gestaltningsavsikter samt områdets känslighet och potential. 
Gestaltningsförslaget är översiktligt och belyser viktiga aspekter att studera 
djupare i kommande skeden.

Totalt beskriver gestaltningsprogrammet 28 stycken fokusområden. 
Följande fokusområden beskrivs inom respektive delområde i 
gestaltningsprogrammet: 

Mölndal
Almedal-Lackarebäck, Mölndals station M1, Rävekärr-Sandbäck

Mölnlycke
Tulebo, Finnsjön-Benareby, Yxsjöns naturreservat, Björröd-Buarås 

Landvetter flygplats
Stationsalternativ L1, Stationsalternativ L3, Stationsalternativ L7, 
Prästmossen 

Hindås-Bollebygd
Sundshult, Grandalen, Lunkebäcken, Gisslefors, Hestra, Nässlehult-Backa, 
Kråktorp

Gesebol-Viared
Norra Gesebol, Södra Gesebol, Söråns dalgång, Vannasjön, Pålsbo-Backabo, 
Viared

Borås
Stationsalternativ B1A och B1C, Stationsalternativ B2, Stationsalternativ B4 
med bibana och huvudbana, Stationsalternativ B11A, Stationsalternativ B11B
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Figur 1. Flygfoto över Rammsjön och delar av Nolåns och Söråns dalgång. Till vänster i bild syns Bollebygd och väg 27/40. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Utredningsområdet omfattar många olika typer av landskap, både 
stad och landsbygd, och är i landskapskaraktärsanalysen indelat i 23 
karaktärsområden, se Figur 2.

I Trafikverkets handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram 
står även följande: ”Trafikverket har som statligt verk ett uttalat ansvar 
för det offentliga rummets gestaltning. Infrastrukturanläggningar har en 
stor påverkan på omgivningen och måste därför gestaltas med stor omsorg. 
I Trafikverkets åtagande ingår åtgärder för att gynna tillgänglighet, stötta 
kollektivtrafikresande och bidra till att människor känner trygghet och 
trivsel där de vistas. God gestaltning av infrastruktur kan bidra till att skapa 
attraktiva och välfungerande miljöer.” (Trafikverket, 2014).

I den sociala konsekvensanalys, SKA, som också tagits fram i 
lokaliseringsutredningen har, förutom befolkningsstrukturen och 
vardagslivet, även tillgängligheten runt stationslägena, pendlingsmönster, 
stråk och samband samt barriäreffekter inom utredningsområdet kartlagts. 
Således ligger både ILKAs och SKAs kartläggningar, analyser och 
bedömningar till grund för arbetet med gestaltningsprogrammet.

1.2 Syfte
Gestaltningsprogrammet ingår i lokaliseringsutredningen för en ny 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås och utgör underlag 
för framtagning, utvärdering och val av alternativa sträckningar och 
stationslägen. I gestaltningsprogrammet beskrivs befintliga förhållanden 
inom utredningsområdet, tekniska krav för den nya järnvägen samt förslag 
till teknikspecifika åtgärder och effekter av studerade alternativ. 

Ur Trafikverkets handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i 
infrastrukturprojekt står följande om arkitektur och gestaltning:  

”Arkitektur handlar om en sammanvägning av tekniska, funktionella och 
konstnärliga aspekter på det byggda. God väg- och järnvägsarkitektur skapas i 
samverkan mellan alla som planerar, bygger och underhåller infrastruktur. En 
förutsättning för att åstadkomma god arkitektur är att det finns en gemensam 
vision om kvalitet, samt en god kunskap om och förståelse för det landskap som 
projektet förhåller sig till, oavsett om landskapet utgörs av stad eller landsbygd. 
Vidare krävs en förståelse för de funktionella aspekterna som påverkar 
gestaltningen” (Trafikverket, 2014).

Den gemensamma visionen om kvalitet avspeglar sig i projektets 
gestaltningsavsikter. Gestaltningsavsikterna som har tagits fram i arbetet 
med samrådsunderlaget syftar antingen till att ta tillvara landskapets 
potential eller att ta hänsyn till landskapets känslighet. Flera av riktlinjerna 
har fokus på hur landskapet kan och bör påverkas av olika anläggningstyper 
såsom bro, bank, tunnel och skärning. Avsikterna har tagits fram utifrån 
projektets mål och det finns både generella och områdesspecifika 
gestaltningsavsikter. De områdesspecifika gestaltningsavsikterna finns för 
stationslägen, bebyggelsetäta områden, jordbrukspräglade områden, sjöar 
och skogsområden.

Kunskapen och förståelsen för landskapet inom utredningsområdet 
har inhämtats från det analysarbete som legat till grund för den 
integrerade landskapskaraktärsanalysen (ILKA), som även den tagits 
fram i lokaliseringsutredningens inledande fas. Inom ramen för ILKA 
har även fördjupade analyser tagits fram för de platser som är aktuella 
för stationslägen. Förutom att beskriva landskapets förutsättningar 
har även en bedömning av landskapets känslighet och potential gjorts. 

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter 
Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna 
till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan 
Göteborg och Stockholm. De nya stambanorna planeras för persontrafik 
i höga hastigheter och dimensioneras på sträckan Göteborg-Borås för 
250 km/h. För att möjliggöra för hastigheter upp till 250 km/h krävs att 
järnvägen utformas med stora radier. De stora radierna ger en relativt rak och 
plan järnväg. Utöver detta ställs stora krav på drift och säkerhet. 

Gestaltningsprogrammet ingår i lokaliseringsutredningen för en ny 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. I alla Trafikverksprojekt 
som planläggs ska ett gestaltningsprogram tas fram. Omfattningen 
kan skilja sig åt från projekt till projekt, beroende på aktuellt skede 
samt projektets storlek och komplexitet (Trafikverket, 2014). 
Gestaltningsprogrammet sammanfattar det gestaltningsarbete som 
genomförts i lokaliseringsutredningen och utgör samtidigt underlag 
för kommande arbete. Gestaltningsprogrammet ska läsas tillsammans 
med lokaliseringsutredningen för att den kompletta bilden ska framgå. 
Delar av texterna i gestaltningsprogrammet är samma texter som finns i 
lokaliseringsutredningen.

Trafikverket har en viktig roll som beställare av infrastruktur och har enligt 
regeringsproposition 1997/98:117 ett stort ansvar att agera föredömligt 
inom områdena arkitektur, formgivning och design. I lagen om byggande av 
järnväg (1995:1649) framgår att vid planläggning, byggande och underhåll 
av järnväg ska en estetisk utformning eftersträvas. Vidare ska järnvägen när 
den byggs ”ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med järnvägen 
uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn 
ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden” 
(Trafikverket, 2014).

GESTALTNING
Gestaltning i skedet för lokaliseringsutredningen handlar om järnvägs-
anläggningens utformning och lokalisering med hänsyn till platsens 
förutsättningar. Fokus läggs på anläggningens utbredning, integrering i 
befintlig och planerad struktur, samt vilka åtgärder som behövs för att 
mildra ingreppet i landskapet och för att uppfylla projektmålen.
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Karaktärsområden
Utredningsområde

Karaktärsområde

  1 Mölndal

  2 Sjölandskapet kring Gunnebo

  3 Mölnlycke tätort

  4 Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke

  5 Skogslandskap söder om Landvetter

  6 Landvetter tätort

  7 Härryda-Hindås dalgång

  8 Landvetter flygplats

  9 Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby

10 Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö

11 Rävlanda tätort

12 Nolåns och Storåns dalgång

13 Skogs- och mosselandskap kring Gesebol

14 Bollebygd tätort

15 Söråns dalgång

16 Skogslandskap söder om Bollebygd

17 Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås

18 Borås

19 Viareds verksamhetsområde

20 Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås

21 Viskans dalgång söder om Borås

22 Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås

Karaktärsområde
Utredningsområde

Karaktärsområden13. Skogs- och mosselandskap kring Gesebol
14. Bollebygd tätort
15. Söråns dalgång
16. Skogslandskap söder om Bollebygd
17. Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås
18. Borås
19. Viareds verksamhetsområde
20. Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås
21. Viskans dalgång söder om Borås
22. Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås
23. Rutplatålandskap sydost om Borås

1. Mölndal
2. Sjölandskapet kring Gunnebo
3. Mölnlycke tätort
4. Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke
5. Skogslandskap söder om Landvetter
6. Landvetter tätort
7. Härryda - Hindås dalgång
8. Landvetter flygplats
9. Mosaiklandskapet mellan Eskilsby och Huvdaby
10.Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö
12.Nolåns och Storåns dalgång

 

Figur 2. Utredningsområdet indelat i 23 karaktärsområden.

Trafikverket har en arkitekturpolicy som omfattar samtliga skeden: 
planering, byggnation och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar. 
Medveten arkitektur går ut på att skapa sammanhang, en balans mellan 
funktion, hållbarhet och skönhet. I arkitekturpolicyn står det bland annat 
att Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa 
anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra 
(Trafikverket, 2020).
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Syftet med gestaltningsprogrammet är att behandla projektets riktlinjer och 
ambitioner och på ett översiktligt vis sammanfatta det gestaltningsarbete 
som genomförts. Ett annat syfte med gestaltningsprogrammet är ett skapa 
en djupare förståelse för hur anläggningen kan komma att se ut, organiseras, 
hur mycket plats den tar i anspråk och hur den kan komma att påverka 
omgivningen. Ytterligare ett syfte med gestaltningsprogrammet är att svara 
på vilka korridorer och stationsalternativ som bäst lyckas ta till vara den 
potential som finns i landskapet samt hur väl känsligheterna i landskapet kan 
hanteras inom korridoren.

Arbetet med gestaltningsfrågorna pågår under hela samrådsskedet. Redan 
på ett tidigt stadium är det viktigt att en samsyn kring gestaltningsfrågorna 
skapas i projektgruppen. Syftet med gestaltningsarbetet i utredningen är att 
utifrån projektmålen, gestaltningsavsikterna och de förutsättningar som finns 
i landskapet få anläggningen att samspela med det landskap den är placerad 
i, oavsett om landskapet utgörs av stad eller landsbygd. Det handlar också om 
att ta hänsyn till hur järnvägen upplevs, både av resenärer och av betraktare 
vid sidan av anläggningen. En annan viktig aspekt i gestaltningsarbetet är att 
skapa förutsättningar för att sköta och upprätthålla anläggningen över tid.

Gestaltningsarbetet ska vid sidan av övriga utredningar inom 
lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås utgöra underlag för 
framtagning, utvärdering och val av alternativa sträckningar och 
stationslägen. I det tidiga skede som denna utredning befinner sig i, ska 
gestaltningsarbetet fokusera på vad som är alternativskiljande mellan de 
olika korridorerna. 

PROJEKTMÅL GÖTEBORG-BORÅS

Hälsa och säkerhet Landskap

Energieffektiva 
transporter & klimat

ArkitekturRestider

Samhällsekonomi

Kapacitet & robusthet

Stationslägen

Naturresurshushållning

GESTALTNINGS-
AVSIKTER (GA)

SOCIAL
KONSEKVENS-
ANALYS (SKA)

LANDSKAPS-
KARAKTÄRS-
ANALYS (ILKA)

GESTALTNINGSPROGRAM
GÖTEBORG-BORÅS

Figur 3. Projektmålen ligger till grund för gestaltningsprogrammet genom projektets 
gestaltningsavsikter samt utredningsunderlagen ILKA och SKA.

Figur 4. Södra delen av Mölnlycke, vy mot öster. Längst bort i bild anas Landvetter flygplats. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Gestaltningsarbetet fortgår under hela järnvägsprojektet, som till exempel 
vid framtagande av planförslag för järnvägsplan och vid framtagandet av 
bygghandlingar. Således kommer flera, fördjupade gestaltningsprogram 
att tas fram för sträckan Göteborg-Borås. Detaljeringsnivån i 
lokaliseringsutredningens gestaltningsprogram är anpassad till 
utredningsområdets skala och det tidiga skede som utredningen befinner sig 
i. Fokus ligger på vad som är alternativskiljande mellan korridorerna.

exempel bank, bro och skärning, men även utvecklade anläggningstyper 
och landskapsanpassningsåtgärder för utredningsområdet. För att skapa en 
förståelse för anläggningens skala i landskapet presenteras även sektioner 
med befintliga objekt inom utredningsområdet som en jämförelse.

Gestaltningsprogrammet är anpassat till de specifika förhållanden som 
finns inom utredningsområdet. Då flera av korridorerna sammanfaller är de 
inte redovisade var och en för sig. Istället redovisas de tillsammans utmed 
sträckan och nedslag görs i områden där det ställs särskilda krav på den 
platsspecifika gestaltningen. Nedslagen benämns i gestaltningsprogrammet 
som fokusområden. 

Fokusområdena belyses utifrån landskapets känslighet och potential 
från ILKA och kartläggningen av de sociala aspekterna i SKA. 
Stationsalternativen vid de olika stationslägena är redovisade var och en 
för sig, för att tydligt redovisa de olika alternativens potential och möjliga 
konsekvenser. Redovisningen av fokusområdena följer samma struktur där 
de tänkta anläggningstyperna i området beskrivs. Tillsammans med områdets 
förutsättningar beskrivs även de kommunala planerna för området. 

Följande övergripande frågeställningar har identifierats och beaktats i 
gestaltningsarbetet i lokaliseringsutredningen: 

• Hur kan gestaltningen bidra till att uppfylla de uppsatta projektmålen, 
och skiljer sig detta åt i de olika lokaliseringsalternativen?

• Finns det olika förutsättningar för att vidareutveckla och uppfylla 
gestaltningsavsikterna i de olika lokaliseringsalternativen?

• Vilka specifika krav på utförande medför de olika 
lokaliseringsalternativen?

• Vilka intressekonflikter uppstår i de olika lokaliseringsalternativen och 
hur kan dessa hanteras?

• Vilken karaktär har landskapet, och hur påverkas den av de olika 
lokaliseringsalternativen?

• Hur är förutsättningarna för att åstadkomma en god landskapsanpassning 
i de olika lokaliseringsalternativen?

• Finns det olika förutsättningar för att bevara eller utveckla de 
landskapliga värdena i de olika lokaliseringsalternativen?

• Hur kan anläggningen utformas på ett kostnadseffektivt sätt utan att 
sänka kraven på kvalitet?

• Finns det olika förutsättningar för hållbar masshantering i de olika 
lokaliseringsalternativen?

• Hur kan uppkomna massor användas på ett landskapsanpassat, 
resurseffektivt, samhällsekonomiskt och miljöriktigt sätt?

• Ger något av lokaliseringsalternativen bättre eller sämre förutsättningar 
att erbjuda, alternativt skapa upplevelsevärden för resenärerna? 

Begreppen från ILKA om landskapets känslighet och potential, men även 
dess karaktär, funktion och relation, har varit centrala i framtagandet av 
gestaltningsprogrammet. Se faktarutor intill.

2.2 Gestaltningsprogrammets disposition
Gestaltningsprogrammet tar avstamp i projektmålen samt i projektets 
gestaltningsavsikter, ILKA och SKA. Gestaltningsavsikterna hänger 
tätt samman med projektmålen och de presenteras gemensamt i 
gestaltningsprogrammets inledande del. Det finns både generella och 
platsspecifika gestaltningsavsikter. Utifrån dessa är sedan stora delar av 
gestaltningsprogrammet uppbyggt. 

Efter gestaltningsprogrammets första del med syfte, metodik, avgränsningar 
och projektets mål samt gestaltningsavsikter följer en beskrivning 
av korridorerna inom utredningsområdet. Detta för att guida läsaren 
genom utredningsområdets kvarvarande alternativ. I kapitlet om 
järnvägsanläggningen beskrivs järnvägens olika anläggningstyper som till 

2 Metodik
Lokaliseringsutredningen bedrivs i två skeden, utrednings- respektive 
projekteringsskede. Utredningsskedet inleds med inventering och 
beskrivning av befintliga förhållanden inom utredningsområdet. Därefter 
prövas tänkbara sträckningar och stationslägen och ett begränsat antal 
av dessa väljs ut för fortsatt utredning. I projekteringsskedet fördjupas 
utredningen av återstående alternativ med fokus på alternativskiljande 
effekter och konsekvenser. Alternativen utformas, analyseras och utvärderas 
med syftet att ett slutligt val av lokalisering av den nya järnvägen och dess 
stationer ska kunna göras. Utvärderingar och val av alternativ görs med 
utgångspunkt från beslutade projektmål och att den nya järnvägen ska vara 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

2.1 Process och frågeställningar 
Till stora delar är gestaltningsprogrammet ett resultat av en 
arbetsprocess, där det handlar om att komma fram till och förmedla 
en samsyn om hur järnvägsanläggningen slutligen kan komma att se ut, 
organiseras, hur mycket plats den tar i anspråk och hur den kan komma 
att påverka omgivningen. I den gemensamma arbetsprocessen med 
gestaltningen i lokalieringsutredningen ingår alla kompetensområden 
som arbetar i projektet, eftersom alla delar bidrar till helheten, se 
Figur 5. I de gestaltningsansvarigas uppgift ingår ett aktivt deltagande i 
utformningsprocessen gällande alla delar i anläggningen. 

LANDSKAPETS POTENTIAL
I ILKA används begreppet för att bedöma vilka möjligheter som finns att 
stärka ett områdes karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter finns 
att skapa attraktiva och intressanta landskap? Vilken potential finns för att 
stärka funktioner i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster. Vilken 
potential finns att utveckla människors möjligheter till ett gott, hållbart liv 
och hållbar utveckling i landskapet?

LANDSKAPETS KÄNSLIGHET
I ILKA bedöms känslighet per karaktärsområde och utifrån den planerade 
anläggningens eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet utan att 
värdera eller gradera i mer eller mindre känsligt. Känsligheten beskrivs för 
att kunna anpassa den tänkta anläggningen till landskapets karaktär, 
funktion och relation. En bedömning av landskapets känslighet utgår ifrån 
att väl fungerande landskap och livsmiljöer enligt de nationella miljökvali-
tetsmålen och de globala målen (Agenda 2030) eftersträvas.Figur 5. Varje projekt utgår från ett unikt landskap. Gestaltningsarbetet kräver samver-

kan med samtliga teknikområden. (Illustration: Trafikverkets Handbok för gestaltnings-
arbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt, 2014) 

LANDSKAP
Enligt europeiska landskapskonventionen definieras landskap på följande 
sätt:

“Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/ 
eller mänskliga faktorer.” (Riksantikvarieämbetet, 2019)

Landskapet innefattar därmed både naturmiljöer och mer bebyggelsedomi-
nerade områden såsom städer och verksamhetsområden.
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3.3 Innehållsmässig avgränsning
I arbetet med lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås har ett antal 
korridor- och stationsalternativ studerats. Dessa har under processen utretts 
och utvärderats, vilket resulterat i att vissa korridorer och stationslägen har 
valts bort. I gestaltningsprogrammet beskrivs korridor- och stationsalternativ 
efter de två första avgränsningsstegen i lokaliseringsutredningen, se Figur 7. 

Gestaltningsprogrammet sammanfattar det gestaltningsarbete som skett 
i lokaliseringsutredningen och ger ett antal förslag till platsspecifika 
gestaltningsåtgärder inom de olika korridorerna. Rangordning av alternativ 
och konsekvensbedömningen av dess påverkan på landskapet ingår inte i 
gestaltningsprogrammet utan redovisas i projektets hållbarhetsbedömning 
i lokaliseringsutredningen samt i miljöbedömningen i projektets 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Gestaltningsprogrammet behandlar gestaltning på en översiktlig nivå. 
Detaljerad gestaltning av till exempel stationer, broar, tunnelmynningar, 
teknikhus, bullerskydd och annan utrustning hanteras i kommande skeden.

Gestaltningsprogrammet innefattar primärt de åtgärder som omfattas av 
Trafikverkets ansvarsområde, men åtgärderna kan även utföras och komma 
att bekostas av andra aktörer. Således finns inte alla åtgärder som föreslås 
i gestaltningsprogrammet med i projektets kalkyl, då samfinansiering eller 
finansieringen från annan part kan bli aktuellt för vissa av åtgärderna.

I lokaliseringsutredningens tidiga skede har fokus i gestaltningsarbetet lagts 
på de områden där det finns stora allmänna intressen med alternativskiljande 
aspekter. Eventuell påverkan på enskilda fastigheter, såsom bostäder och 
verksamheter hanteras inte i detta gestaltningsprogram. Här beskrivs endast 
principer för hur järnvägsanläggningen kan utformas i olika miljöer.

3 Avgränsningar
3.1 Geografisk avgränsning
Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster 
(anslutningspunkt Almedal) till Borås tätort i öster och berör kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås, se Figur 7. 
Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet 
mellan Göteborg och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och 
externa stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ska vara 
möjliga.

Då utredningsområdet är stort och antalet möjliga korridorer varit 
många i lokaliseringsutredningens projekteringsskede, har projektets 
gestaltningsavsikter applicerats i utvalda områden längs med sträckan. Dessa 
områden benämns i gestaltningsprogrammet som fokusområden, se mer 
under kapitel 7. 

Givetvis fordras en god gestaltning på hela sträckan, men avgränsningen är 
gjord med hänsyn till alternativskiljande gestaltningsaspekter. De utvalda 
fokusområdena är områden inom de kvarvarande korridorerna med stora 
allmänna intressen, där det ställs särskilda krav på gestaltningen. 

För de sista sträckorna öster om Borås och fram till utredningsområdets 
östra gräns har inga gestaltningsförslag tagits fram, då det i skedet för 
gestaltningsprogrammets framtagande finns för många osäkerheter kopplade 
till den fortsatta dragningen österut. 

3.2 Tidsmässig avgränsning
Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025-2027. Tidshorisont 
(prognosår) för effektbedömningar är 2040. 
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Figur 6. Utredningsområde för projekt Göteborg- Borås.
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Figur 7. Utredningsalternativ i lokaliseringsutredningen efter de två första avgräns-
ningsstegen.

Varje fokusområde avslutas med ett förslag till platsspecifik gestaltning 
utifrån projektets gestaltningsavsikter. Då projektet har ett stort antal 
gestaltningsavsikter, har de som är mest kritiska för fokusområdet valts ut 
och applicerats på gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget är översiktligt 
och belyser viktiga aspekter att studera djupare i kommande skeden. 

Avslutningsvis sammanfattas möjligheterna att få anläggningen att samspela 
med det landskap den är placerad i och för varje korridorsträcka pekas 
ett alternativ ut som det bästa ur ett gestaltningsperspektiv. Slutsatserna 
är dragna utifrån korridorens förmåga att ta till vara den potential som 
finns i landskapet samt hur väl känsligheterna i landskapet kan hanteras 
inom korridoren. Detta har gjorts genom att två av projektets generella 
gestaltningsavsikter som har ställts som frågor:

• Kan järnvägsanläggningen inom korridoren utformas så att den bidrar till 
en hög attraktivitet för resande med tåg?

• Kan järnvägsanläggningen anpassas väl i landskapet? Kan inpassningen 
i landskapet göras med omsorg, trots järnvägens geometrier med 
begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil?

Till sist finns ett medskick till nästa skede, som följer efter 
lokaliseringsutredningen. Med hjälp av projektets gestaltningsavsikter 
beskrivs vad som är viktigt att beakta i kommande skeden, oavsett valt 
alternativ, utifrån ett gestaltningsperspektiv.

KARAKTÄR, FUNKTION OCH RELATION
Med karaktär avses ett specifikt samspel av landskapselement som ges av 
de naturgivna förutsättningarna, den historiskt betingade markanvändning-
en samt de rumsliga och upplevelsemässiga förhållanden som präglar ett 
område.

Begreppet funktion används i ILKA för att beskriva landskapets funktionella 
aspekter och samband, till exempel rörelsemönster, stråk eller ekologiska 
och historiska funktioner och samband.

I begreppet relation ses landskapet som territorium och identitetsområde, 
dit människor har särskilda band. Landskapskonventionen utgår från 
människans förhållande till landskapet genom att i definitionen av landskap 
betona ”sådant som det uppfattas av människor”. 

PROFILLÄGE
Begreppet profil eller profilläge innebär järnvägens placering i höjdläge. En
anpassning av järnvägens profil ur gestaltningssynpunkt kan exempelvis
innebära hur högt upp en bro läggs eller hur låga/höga banker och skär-
ningar blir i landskapet.
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4 Mål och riktlinjer
4.1 Övergripande mål och projektmål
Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya 
stambanorna (Trafikverket, 2018). Syftet för de nya stambanorna svarar på 
frågan varför systemet som helhet ska byggas. Syftet utgör ett ramverk för 
de olika projekten inom systemet över tid och geografi och ger vägledning 
i strategiska val. Syftet och de övergripande målen för nya stambanor 
redovisas i samrådshandlingen. 

4.1.1 Ändamål för Göteborg-Borås
Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med 
hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång och 
olägenhet samt utan oskälig kostnad.

På projektnivå anger ändamålet varför det specifika projektet Göteborg-
Borås ska genomföras. Trafikverket har beslutat följande ändamål för 
Göteborg-Borås.

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA:

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/
Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges 
järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva 
tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och 
Borås, 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar 
för en stark arbetsmarknadsregion och en hållbar regional 
utveckling, 

•  Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till 
förbättrade möjligheter att nå internationella noder och 
marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

4.1.2 Projektmål för Göteborg Borås
Projektmålen utgår ifrån Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor, 
men är konkretiserade och projektanpassade för Göteborg-Borås och avser 
såväl planläggning, byggande som drift. Målen kan över tid behöva anpassas 
givet att ny kunskap tillkommer eller om förutsättningarna för projektet 
förändras. Målen ligger i linje med Transportpolitiska mål, Nationella 
miljömål, Hållbarhetsmål, Nationella kulturmiljömål, Gestaltad livsmiljö och 
flera regionala mål som berör utredningsområdet. Trafikverket beslutade i 
juni 2020 följande projektmål för Göteborg-Borås, se faktarutor intill. 

KAPACITET OCH ROBUSTHET

• Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna trafikeras 
av minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. Av dessa ska 
minst 3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska kunna stanna på 
Station Borås. Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.

• Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på Station 
Borås. 

• Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla 
stationer.

•  Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95 % punktlighet (rättidighet 
+ 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

RESTIDER

•  Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och 
Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg.

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och 
Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går via 
Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer.

STATIONSLÄGEN

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort geogra-
fiskt samlat resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva byten 
mellan tåg eller till/från andra trafikslag.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett 
hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med 
tåg.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för en 
stark arbetsmarknadsregion.

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT  

• Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilbero-
ende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göte-
borg-Borås.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 80 % 
reduktion jämfört med år 2015. .

LANDSKAP

• Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av 
ekosystemtjänster.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets 
variation och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för att 
bevara, använda och utveckla etablerade funktioner i landskapet.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av 
kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda 
livs- och boendemiljöer samt att möjligheten att läsa och uppleva 
dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

• Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förut-
sättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband och 
värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller stärks 
såväl invid järnvägen som i ett större omland.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer och 
samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet 
kan behållas och utvecklas både på landsbygden och i tätorterna.

NATURRESURSHUSHÅLLNING

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt 
hållbart resursanvändande av mark och areella näringar (jordbruk, 
skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt nyttjande 
av värdefulla ämnen och material.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall 
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas 
tillvara i så stor omfattning som möjligt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

• Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller 
skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för 
skadligt buller från järnvägen. 

• Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till 
omgivande luft samt mark- och vattenområden.
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ARKITEKTUR

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsätt-
ningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till 
attraktiva livsmiljöer. 

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsätt-
ningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till en 
attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergripande 
ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk 
ambition och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för 
banbrytande arkitektur där det är motiverat.

• Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna männis-
kors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den nya 
järnvägen.

SAMHÄLLSEKONOMI

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhälls-
ekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett långsiktigt 
perspektiv.  

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhälls-
ekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett långsik-
tigt perspektiv.

Figur 8. Väg 27/40 korsar Kust till kustbanan och Rävlandavägen vid Grandalen, vy mot norr. (Foto: Per Pixel, 2020) 
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Jordbrukspräglade områden
• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 

möjligheterna att bruka jordbruksmark.

• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers 
identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

Sjöar
• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers 

identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.

• Möjliggör stråk för rekreation och friluftsliv runt sjöar.

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

Skogsområden
• Anpassa profilläge med hänsyn, så att befintliga stråk i sprickdalar kan 

bibehållas.

• Bibehåll eller stärk samband som är viktiga ur rekreationssynpunkt.

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till upplevelsevärden i 
rekreationsområden.

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till värdefulla tysta 
områden.

4.2.2 Områdesspecifika gestaltningsavsikter
Det finns även mer områdesspecifika gestaltningsavsikter som ger en 
inriktning för hur olika områden i landskapet kan och bör påverkas av 
järnvägsanläggningen.

Stationer
• Utforma stationerna så att de underlättar vid byten mellan tåg och andra 

trafikslag.

• Utforma järnvägsanläggningen för att skapa förutsättningar för goda 
stadsmiljöer och stadsutvecklingsmöjligheter i samverkan med övriga 
aktörer. 

• Utforma stationerna med en egen identitet som utgår från platsens 
karaktär.

• Utforma järnvägsanläggningen så att den inte bidrar till starka 
barriäreffekter och att viktiga sociala, ekologiska eller ekonomiska 
samband kan bibehållas.

• Ta hänsyn till siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers identitet och 
förståelse och orienterbarhet i landskapet.

• Utforma stationerna så att de bidrar med en god orienterbarhet i sin 
omgivning.

• Utforma järnvägsanläggningen så att den främjar gång- och cykeltrafik 
till och från stationen.

• Ta hänsyn till omgivande stadslandskap vid utformning av bullerskydd, 
så att dessa kan integreras i omgivningen på ett förtjänstfullt sätt.

Bebyggelsetäta områden
• Anpassa eventuella storskaliga exponerade anläggningsdelar med hänsyn 

till visuellt intrång och stråk i tätortsnära miljöer.

• Undvik att lokalisera järnvägsanläggningen så att den får stor påverkan 
på kulturhistoriskt viktiga och identitetsbärande byggnader och miljöer.

• Bibehåll eller utveckla viktiga sociala och kulturella samband och stråk.

• Bibehåll eller utveckla stråk som är viktiga för verksamheter.

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

• Utforma järnvägsanläggningen så att uppkomsten av otrygga miljöer 
undviks.

• Utforma eventuella översvämningsskydd så att de tar till vara på platsens 
potential avseende stadsutveckling och ekologiska samband.

4.2 Gestaltningsavsikter
Projektets gestaltningsavsikter har tagits fram utifrån projektmålen. 
Gestaltningsavsikterna är projektets riktlinjer för gestaltning av den nya 
järnvägsanläggningen. Syftet med gestaltningsavsikterna är att ge en 
vägledning för var järnvägen ska lokaliseras och hur den ska se ut. Detta 
för att ta till vara den potential som finns, till exempel för stadsutveckling 
kring stationerna, och för att ta hänsyn till de känsliga områden som finns i 
landskapet. 

För projekt Göteborg-Borås har två typer av gestaltningsavsikter arbetats 
fram. Dels generella gestaltningsavsikter som gäller för hela sträckan och 
dels områdesspecifika gestaltningsavsikter som utgår från landskapet och 
dess känslighet och potential. Vissa av gestaltningsavsikterna hanteras främst 
i arbetet med lokaliseringsutredningen, medan andra gestaltningsavsikter i 
högre grad hanteras i kommande skeden. Ett flertal av gestaltningsavsikterna 
inleds med ordet "Utforma". I det tidiga skede som utredningen ännu 
befinner sig i kan ordet även inbegripa lokalisera.

4.2.1 Generella gestaltningsavsikter
• Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög attraktivitet 

för resande med tåg.

• Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i teknisk 
design och arkitektur. 

• Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver 
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil. 
Inpassning i landskapet ska göras med omsorg.

• Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar och 
sidoområden, med hänsyn till dess omgivning.

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller öka 
biologisk mångfald i landskapet.

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en hållbar 
masshantering som utgår från landskapets känslighet och potential.

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan. 

• Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel.

• Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den nya 
anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket medför 
höga krav på drift och underhåll.

• Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende detaljeringsnivå i de 
delar som allmänheten kommer nära.
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Station parallell med flygplatsen, L3
Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om 
befintlig landningsbana och flygplatsterminal. Stationen utformas med två 
genomgående huvudspår och två plattformsspår med plattformar som ska 
utformas för 250 meter långa tåg. Järnvägen behöver överdäckas med ett 
betongtak inom cirka 350 meters avstånd från flygledartornet eftersom 
elektriska störningar från tågtrafiken i annat fall kan störa flygplatsens 
kommunikationsutrustning. Överdäckningen behöver vara cirka 700 meter 
lång och kommer även att underlätta kommunikationen inom området och 
till flygplatsterminalen. Beroende på placering kan stationen hamna 40 till 
400 meter från terminalen. Det längre avståndet kan medföra att system för 
anslutande transporter behövs. En ny station behöver också samordnas med 
flygplatsens framtida utveckling enligt Swedavias masterplan och anpassas 
till en eventuell framtida andra rullbana. Beroende på placering inom 
korridoren kan också befintliga verksamheter behöva anpassas.

Mölndals bro. Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och hissar från 
bron, samt från en eventuellt tillkommande gångbro. 

Station i tunnel under flygplatsen, L1
Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under Landvetter flygplats. 
Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i direkt anslutning till Landvetter 
flygplats och befintliga servicefunktioner. Stationen utformas med två 
genomgående huvudspår och två plattformsspår som ska utformas 
för 250 meter långa tåg. Bergtunneln bedöms bli 2,5–3 kilometer lång. 
Järnvägstunneln korsar flygplatsen och kommer att ha en uppgång som 
planeras ligga nära flygplatsterminalen. Ytterligare en uppgång i anslutning till 
kollektivtrafik planeras i andra änden av plattformen. Uppgångarna kommer 
att ha rulltrappor och hissar. Utöver detta kommer servicetunnlar, tvärtunnlar, 
räddningstunnlar, brandgasventilation och tryckutjämningsschakt att behövas. 

I detta kapitel beskrivs de stations- och korridoralternativ som har 
valts ut och studerats i lokaliseringsutredningen efter de två första 
avgränsningsstegen. Texterna är sammanfattningar av motsvarande 
beskrivningar i lokaliseringsutredningen. För fullständiga beskrivningar 
av korridorerna och stationslägena inom utredningsområdet, se 
lokaliseringsutredningens kapitel 6.

Korridorer Almedal – Landvetter flygplats
Mölndal station, M1
Nuvarande Mölndal station byggs ut med fler spår för att klara planerad 
trafik. Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver utökas till 
sex spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet breddas från 
nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in 
under den befintliga bron (Mölndals bro). Plattformarna ska utformas för 
250 meter långa tåg. Plattformarna kan placeras norr och/eller söder om 

5 Utredningsalternativ
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Figur 9. Karta över utredningsområdet med korridors- och stationsalternativ.
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flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2). 
Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning mot Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult 
norr om Klippans naturreservat. Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön 
bedöms det vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en lång tunnel innan den 
passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde. Därefter sträcker sig 
korridoren över skogsområdet norr om Gesebols sjö där järnvägen kommer 
att gå växelvis i skärning och på bank. Vid Pålsbo går den norra delen av 
korridoren genom ett planerat naturreservat. Öster om Bäckabo kommer 
järnvägen att gå in i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i 
Borås.

Korridor Hestra
Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter 
flygplats och Borås. Korridoren kan anslutas till samtliga korridorer 
vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och 
Knalleland (B2). Korridoren går i nordostlig riktning mot Nissaråsen på 
samma sätt som korridor Hindås. Vid Nissaråsen bedöms det vara nödvändigt 
att anlägga järnvägen i tunnel. Vid Hestra passerar järnvägen Nolåns dalgång 
på en lång bro. Korridoren viker sedan av i nordostlig riktning där järnvägen 
kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder om Gesebols sjö och 
norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo går järnvägen in i en 
lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Bollebygd Nord
Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till samtliga korridorer vid Landvetter 
flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2). 
Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen där järnvägen kommer att 
korsa Kust till kustbanan på bro och därefter tangera Klippans naturreservat.
Väster om Dammkullen bedöms det vara nödvändigt att anlägga järnvägen 
i en tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro norr om 
Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd kommer järnvägen att gå i tunnel 
innan den når terrängen söder om Gesebols sjö. Korridoren fortsätter 
därefter på samma sätt som alternativ Hestra till Bäckabo och vidare i en lång 
tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Olsfors
Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till 
samtliga korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C 
nordöst (B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B). Korridoren följer 
Bollebygd Nord fram till Bollebygd. Öster om Bollebygd bedöms det vara 
nödvändigt att anlägga järnvägen i tunnel innan den passerar Söråns dalgång 
på bro och fortsätter utmed norra eller södra sidan av väg 27/40 mot Borås.

Korridor Bollebygd Syd
Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors ansluta 
till samtliga korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås 
C nordöst (B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B). Korridoren 
följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram till Grandalen där den 
nya järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan på bro. Öster om 
Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi Bollebygd där den 
passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster om dalgången kan 
järnvägen antingen gå in i tunnel eller i markplan nära väg 27/40 innan den 
når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås. Här följer korridoren 
samma sträckning som korridor Olsfors.

med korridor Mölnlycke och järnvägen kan till stor del gå i markplan innan 
den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen i tunnel under flygplatsterminalen (L1) och Öster om 
flygplatsen (L7).

Korridor Raka vägen Öst
Korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och 
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal. Till skillnad 
mot alternativ Raka vägen ansluter alternativ Raka vägen Öst till korridoren 
Landvetter Öst och stationsalternativet parallellt med flygplatsen (L3). 
Beroende på topografi och läge i korridoren kan bergtunneln antingen mynna 
väster eller öster om Benareby. Från tunnelmynningen fortsätter korridoren 
söder och öster om Landvetter flygplats.

Korridorer Landvetter flygplats – Borås
Korridor Hindås
Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats 
och Borås. Korridoren kan anslutas till samtliga korridorer vid Landvetter 

Station öster om flygplatsen, L7
Den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig landningsbana och 
stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 1,2 kilometer öster 
om befintlig terminalbyggnad. Stationen utformas med två genomgående 
huvudspår och två plattformsspår med plattformar som ska utformas för 
250 meter långa tåg. Huvuddelen av stationen med spår och växlar bedöms 
komma att ligga i skärning eller tråg utanför bergtunneln. Kringutrustning 
som servicetunnlar, tvärtunnlar och tryckutjämningsschakt kommer att 
behövas. Det är en förutsättning att järnvägen placeras så djupt att den går att 
överdäcka i framtiden för att inte omöjliggöra en ny landningsbana. 

Korridor Mölnlycke
Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar 
en station i centrala Mölndal. Söder om Rävekärr viker korridoren av 
från Västkustbanan och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. 
Vid Rävekärr behöver den nya järnvägen korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel vid 
Sandbäck. Bergtunneln fortsätter förbi Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke 
fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av Yxsjöns naturreservat. 
Den vidare sträckan fram till Landvetter flygplats kommer att innebära 
en eller flera korta bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd. 
Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en 
station i tunnel (L1) alternativt öster om tunnelmynningen (L7).

Korridor Tulebo
Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning i 
Mölndal. Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan 
och Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Bergtunneln blir relativt lång. Dalgången vid Tulebo kan 
passeras i markplan eller i tunnel innan järnvägen åter går i tunnel öster om 
Tulebo. Korridoren passerar på bro över Gravsjön och därefter genom ett 
område med bostadsbebyggelse vid Benareby. Öster om Benareby fortsätter 
korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats. Det kan innebära 
en eller flera korta bergtunnlar samt en kort bro över dalgången söder om 
Björröd. Landvetter flygplats korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med 
en station i tunnel (L1) alternativt öster om tunnelmynningen (L7).

Korridor Landvetter Öst
Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Sandbäck på samma 
sätt som alternativen Mölnlycke och Tulebo. Vid Rävekärr kommer den 
nya järnvägen att korsa Västkustbanan och Kålleredsbäcken på bro eller 
i betongtunnel innan den går in i bergtunnel vid Sandbäck. Bergtunneln 
kan med hänsyn till topografin vara olika lång beroende på läge inom 
korridoren. Vid ett sydligt läge i korridoren blir det en kortare bergtunnel, 
medan ett nordligt läge i korridoren kräver en längre tunnel förbi Benareby. 
Den totala tunnellängden bedöms bli 6-10 kilometer. Öster om Benareby 
fortsätter korridoren söder och öster om Landvetter flygplats och ansluter till 
stationsläget parallellt med flygplatsen (L3). 

Korridor Raka vägen
Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan och Västlänken redan 
vid Almedal, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med 
totalt 5-6 spår. Järnvägen går direkt till Landvetter flygplats utan att passera 
Mölndal station. Den bedöms komma att gå i en lång bergtunnel tills den har 
passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke sammanfaller Raka vägen 

Figur 10. Flygfoto över Almedal och Lackarebäck, vy mot norr. Uppåt i bild syns delar av 
Göteborg. På bilden syns Mölndalsåns dalgång med bland annat Mölndalsån, väg E6/
E20, Västkustbanan och Kust till kustbanan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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vid stationen på huvudbanan i Osdal istället för vid Borås C. Befintlig Borås C 
behöver byggas ut med nya spår och nya plattformar för regionaltåg till/från 
Göteborg. En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om 
plattformar anläggs vid denna bana.

Korridor Osdal med station B11B
Alternativet innebär en station på huvudbana i Osdal (B11B), där samtliga 
tåg med uppehåll i Borås kommer att stanna. Stationen kan anslutas 
till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Behovet att kunna vända 
regionaltågen medför att stationen behöver utformas med sex spår, likt 
station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter 
hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer 
nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på 
sträckning inom korridoren. En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på 
Viskadalsbanan, om plattformar anläggs vid denna bana. Det är dock stora 
nivåskillnader som måste hanteras.

lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. Bron behöver passera 
cirka 10 meter över Viskadalsbanan. En station vid Lusharpan möjliggör byte 
till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar anläggs vid denna bana.

Korridor Osdal/Borås C med station B11A
Alternativet innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en 
säckstation vid nuvarande Borås C. Stationen kan anslutas till korridorerna 
Olsfors och Bollebygd Syd. Stationen på huvudbanan, som ingår i nästa etapp 
av stambanan, kommer att ha fyra spår och utformas för 400 meter långa 
tåg. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög och cirka 1,5 
kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer nästa del av stambanan att 
fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren. 
Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till 
Borås C. Bibanan, som kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan 
Göteborg-Borås, ansluter till Viskadalsbanan och följer denna fram till Borås 
C. Vid Borås C finns möjlighet till byten till tåg på övriga banor och till annan 
kollektivtrafik. Tåg som trafikerar sträckan öster om Borås kommer att stanna 

Korridorer genom Borås
Korridor med station under Borås C, nordöst med station B1A och 
sydöst med station B1C
För alternativet Borås C finns det två möjliga lösningar, nordöst (B1A) och 
sydöst (B1C). De båda alternativen beskrivs gemensamt då det enda som i 
huvudsak skiljer dem åt är vilka korridorer som kan ansluta till alternativen. 
Korridor Borås C nordöst (B1A) kan kopplas till till korridorerna Olsfors 
och Bollebygd Syd medan korridor Borås C sydöst (B1C) kan kopplas till 
korridorerna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord. Stationen placeras i 
bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli tillräcklig behöver 
stationen ligga minst 60 meter under markytan. Plattformarna som ska 
kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att kunna nås med hissar och 
trappor för utrymning. Då stationen är placerad i tunnel behöver det även 
anläggas servicetunnlar och schakt för tryckutjämning, brandgasventilation 
och luftintag. Dessa kan innebära permanenta intrång i staden. Öster 
om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel. Det 
bedöms vara möjligt att knyta ihop den planerade stationen med nuvarande 
resecentrum. Stationsläget under Borås C möjliggör byten till regionaltåg 
på konventionell järnväg samt till lokal och regional busstrafik. Stationen 
kommer att ha två uppgångar där den ena kan anläggas vid Krokshallsberget 
i nära anslutning till stationen. Den andra uppgången placeras nära 
perrongändan på annan plats i staden.

Korridor Knalleland med station B2
Stationen kommer att ligga sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet 
och i nära anslutning till Älvsborgsbanan. Stationen kan anslutas till 
korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Stationen, som utformas 
för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av tre dubbelspåriga broar med 
mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka sig över 
Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa och 
10–15 meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel 
som avslutas med en kort betongtunnel och skärning i den östra kanten av 
Rya åsar. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta 
i betongtunnel innan den övergår i en lång bergtunnel. Detta kommer att 
medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse i Norrmalm. Det bedöms vara 
relativt enkelt att ansluta annan kollektivtrafik till stationen då den ligger 
nära befintliga vägar. Det går även att ansluta till tåg på Älvsborgsbanan.

Korridor Lusharpan med station B4
Korridor Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och 
att en station placeras vid Lusharpan på en bibana. Stationen kan anslutas 
till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Bibanan ansluts till huvudbanan 
i planskilda kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om 
stationen passerar bibanan Pickesjön och ansluter till huvudbanan vid 
Viared. Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till 
kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång 
i befintlig bostadsbebyggelse. Därefter fortsätter bibanan i bergtunnel 
under bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg och ansluter till 
huvudbanan två till tre kilometer sydöst om staden. Bibanan bedöms 
sammantaget bli cirka 10 kilometer lång. Huvudbanan kommer att gå på en 
lång bro över Viskans dalgång och därefter i tunnel eller i markplan beroende 
på fortsatt sträckning. Huvudbanan söder om staden samt bibanan öster om 
stationen behöver inte byggas ut förrän i nästa etapp av stambanan. Stationen, 
som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 500–600 meter 

Figur 11. Flygfoto över Borås, vy mot nordost. På bilden syns Ramnasjön och Borås Resecentrum nämst i bild. Uppåt i bild syns Öresjö och till höger i bild syns stadskärnan.  
(Foto: Per Pixel, 2020)
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6 Järnvägsanläggningen
6.1 Gestaltning av nya stambanor
Trafikverket driver ett övergripande gestaltningsarbete för nya stambanor 
och det finns bland annat ett kvalitetsprogram för arkitektur som 
innehåller principer och riktlinjer för gestaltning.  De gestaltningsförslag 
som presenteras i detta kapitel är förslag på principutformningar som är 
anpassade till det landskap som finns inom utredningsområdet och tekniska 
förutsättningar. Hur järnvägsanläggningen ska se ut i detalj kommer att 
arbetas fram i kommande skeden.

6.2 Utformning
För att kunna trafikera den nya järnvägen i linje med de uppsatta målen 
behöver utformningen hålla en viss standard. Kapitlet redovisar vilka 
tekniska lösningar som är möjliga både för järnvägen och stationernas 
utformning. Vidare följer viktiga gestaltningsprinciper som beskriver hur 
järnvägen bör utformas med hänsyn till landskapets förutsättningar och 
projektets mål. 

6.2.1 Teknisk standard
Banstandard: På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard 
beträffande linjeföring och stabilare banunderbyggnad jämfört med 
konventionell järnväg. Höga hastigheter ställer krav på rakare spårlinjer 
vilket innebär större kurvradier.

Kurvradier: Den dimensionerande horisontalradien för hastighet 250 km/
tim är 4950 meter. Vid svåra passager och trängda stationslägen kan radier 
ner till 2400 meter accepteras.

Lutning: Största tillåtna lutning är 25 promille.

Kopplingspunkter: Kopplingspunkter till bibanor ska vara planskilda och 
dimensioneras så att avvikande/anslutande tåg i sin helhet kan passera växlar 
i en hastighet av minst 160 km/tim.

6.2.2 Stationer
Stationer dimensioneras och utformas med hänsyn till de tåg som kommer 
att trafikera banan i enlighet med antagen referenstrafik samt till förväntat 
antal på- och avstigande resenärer. Stationerna utformas med minst två 
genomgående huvudspår som medger hastigheter enligt krav (250 km/tim) 
och minst två plattformsspår.

Station Borås ska dimensioneras för 400 meter långa tåg medan övriga 
stationer väster om Borås ska dimensioneras för 250 meter långa tåg. 
Anledningen till att övriga stationer har kortare plattformslängd är att de 
snabba regionaltågen till stora delar antas integreras med regional tågtrafik 
på sträckor utanför höghastighetsnätet. För stationer som bara anpassas för 
snabba regionaltåg sätter den infrastruktur som tågen ska nyttja i andra delar 
av systemet en begränsning på den praktiska längden som går att trafikera 
linjerna med. Detta i kombination med den ökade kostnaden, ytbehovet, 

möjlig stadsbyggnadspåverkan och den miljöpåverkan det blir av att bygga 
onödigt långa stationer är skälet till den kortare plattformslängden på 
stationer för snabba regionaltåg.

Station Borås ska utformas så att två snabba regionaltåg i vardera 
riktningen kan vända samtidigt som ett höghastighetståg stannar och ett 
höghastighetståg passerar. Övriga stationer på sträckan ska utformas med två 
genomgående huvudspår och två plattformsspår.

Stationerna kan förläggas antingen på huvudbana eller på bibana. En station 
på huvudbana innebär att plattformar läggs på huvudbanan och spår för 
förbipasserande tåg placeras antingen mellan eller utanför plattformsspåren, 
se Figur 12. På en bibana ligger stationen längs en järnvägssträckning som 
avviker från huvudbanan, se Figur 13.

Om stationen ligger på huvudbana blir hela driftplatsen, det vill säga sträckan 
mellan första och sista infartsväxel, mycket omfattande. På grund av de långa 
inbromsningssträckorna för höghastighetstågen krävs det att driftplatsen 
ligger på en lång raksträcka, upp till 6 kilometer lång. Detta innebär 
begränsade möjligheter att passa in anläggningen i sin omgivning. Bredden 
påverkas också om stationen ligger på huvudbana. Totalt krävs sex spår i 
bredd, då stationen både har stannande regional- och höghastighetståg samt 
förbipasserande höghastighetståg.

Om stationen ligger på bibana krävs inga spår för förbipasserande tåg vilket 
innebär att anläggningen kan minskas i bredd till fyra spår. På grund av 
lägre hastigheter krävs endast en cirka 2,5 kilometer lång raksträcka för 
driftplatsen. Där bibanans spår lämnar huvudbanan krävs en planskildhet, 
det vill säga en korsningspunkt som ligger i olika nivåer. 

Utformningen av respektive station styrs också av platsens och omgivningens 
specifika förutsättningar. I senare skeden kan utformningen komma att 
ändras utifrån förutsättningarna kring aerodynamik, bergteknik, risk och 
säkerhet och de faktiska geologiska förhållandena på platsen. Detta kommer 
belysas i det fortsatta arbetet. Exempel på utformning av stationer i tunnel, 
på bro och i markplan visas i Figur 15 - Figur 21. Begreppet markplan 
innefattar järnväg i skärning eller på bank.Figur 12. Principella stationslösningar för station på huvudbana. 

Figur 13. Övre: Principiell stationslösning för station på bibana. Nedre: Principiell 
stationslösning för kombinerad station på huvudbana och på bibana..

Figur 14.  ”Stationens delar”. Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. Övriga 
delar av bytespunkten, liksom funktioner i bytespunktens omland, ligger inom andra 
parters ansvarsområden (Trafikverket, 2017)
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En väl fungerande station behöver många andra funktioner utöver spåren 
och plattformarna. Utformningen av stationer beskrivs bland annat i 

”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus” (Trafikverket, 
2017a). Utformningen av en station berör fler aktörer än Trafikverket, vilket 
framgår av Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer 
(Trafikverket, 2017b). Av den sistnämnda framgår att Trafikverket ansvarar 
för kärnfunktionen vid järnvägens stationer enligt Figur 14. Det innebär att 
Trafikverket ansvarar för spår, plattformsförbindelser och trafikinformation.

Andra delar som krävs för en väl fungerande bytespunkt är 
kollektivtrafikanslutning, taxiangöring, parkeringar etcetera. Detta ligger 
inom andra parters ansvarsområden. Utöver detta kan bytespunkten även 
påverka omlandet i form av verksamheter, bostäder etcetera.

I konsekvensbeskrivning av respektive station ingår Trafikverkets 
kärnfunktion inklusive de följdinvesteringar som krävs för att stationen 
ska fungera. I konsekvensbeskrivningen ingår också den service som 
bytespunkten kräver i form av plats för kollektivtrafik, taxi, parkeringar 
etcetera. Då Trafikverket inte ansvarar för denna service har den 
konsekvensbeskrivits översiktligt och innebär att en yta i nära anslutning 
till plattformarna förutsätts tas i anspråk. Eventuell ytterligare exploatering 
i anslutning till stationen är inget som behövs för dess funktion, men det är 
ändå troligt att det blir aktuellt. Detta har hanterats som en sammanlagd 
effekt. När det gäller kostnadskalkylen är avgränsningen snävare och omfattar 
endast Trafikverkets åtaganden.

6.2.3 Uppställningsspår
I Borås ska uppställningsspår för omloppsnära (spårområde i nära anslutning 
till den trafikerade järnvägen) uppställning anläggas. Avståndet till stationen 
bör understiga 10 km. Tågrörelser till och från uppställningsspåren ska kunna 
ske planskilt, undantag kan göras om stationen är förlagd till bibana. 

Platsen ska kunna rymma 12 fordon á 125 meter, och ge förutsättning för den 
grundläggande service som behövs för att regionaltågstrafiken ska kunna 
fungera. Behoven av uppställningsspår kan exempelvis tillgodoses av en 
spåranläggning som består av sex spår och tre plattformar som ger möjlighet 
till städning och fekalietömning av tågen. En sådan yta bedöms bli cirka  
75 meter bred och 600 meter lång.

Figur 15. Exempel på station i bergtunnel, huvudbana med sex spår.

Figur 16. Exempel på station i bergtunnel, huvudbana med fyra spår.

Figur 17. Exempel på station i betongtunnel, huvudbana 
med fyra spår.

Figur 18. Exempelstation i öppet tråg med fyra spår.

Figur 19. Exempel på station på bro, huvudbana med sex spår. 

Figur 20. Exempel på station på bro, huvudbana med fyra spår.

Figur 21. Exempel på station i markplan, huvudbana med sex spår.
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fyllnadsmaterialets egenskaper. Markanspråket för bank varierar således. Om 
underliggande mark består av lösa jordar behöver marken under banken först 
grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare lager lösa jordmassor 
schaktas vanligen bort och ersätts med fastare material.

Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och 
skär genom terrängen i jord eller berg, se Figur 23 och Figur 24. Järnvägen 
byggs på en bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan 
avvattnas/ dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland 
annat på skärningens djup samt möjlig släntlutning, som i sin tur är beroende 
av bland annat materialet ( jord eller berg) och grundvattenförhållandena för 
tillräcklig stabilitet. I regel anläggs en serviceväg ovanför skärningen.

6.3 Anläggningstyper
Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och 
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande 
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna. Valet av 
anläggningstyp styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska, 
funktionella, tekniska och ekonomiska krav. Vid val av anläggningstyp 
tas också hänsyn till olika intresseområden; krav beträffande 
landskapsanpassning, naturmiljö, kulturmiljö, rekreationsvärden, 
markanvändning, barriäreffekter, bullerkänsliga miljöer, naturresurser samt 
kommunal och regional utveckling. 

Järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga för 
underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa 
fall krävs särskilda servicevägar. Trafikverket trädsäkrar järnvägar för att 
minska störningar och skador på grund av träd som faller på spår eller 
kontaktledningar. Normalt ska en trädsäkringszon på 25 meter finnas på 
varje sida av järnvägen. 

Järnvägen kommer att inhägnas av ett 2,5 meter högt stängsel för att skydda 
människor och djur från att skadas. Alla korsande vägar eller järnvägar 
passerar planskilt över eller under järnvägen. Vid järnvägen kommer det även 
att anläggas tillhörande teknikhus och master.

Den framtida järnvägen ska anläggas med beaktande av klimatförändringar 
och de ändrade förutsättningar som detta kan medföra avseende hantering 
av till exempel skyfall och behov av skyddsåtgärder. Den nya järnvägen ska 
skyddas mot översvämningar så att full trafikering kan ske under och efter en 
100-årshändelse utan att underhållsåtgärder behöver vidtas. 

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna översiktligt.

Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se  
Figur 22. En bank kan vara uppbyggd på olika sätt. Vanligen är banken 
uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande 
markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både 
jord- och bergmassor. Normalt har bankens slänter en lutning på 1:2, men 
detta kan variera beroende på landskapsanpassande åtgärder och/eller 

Bro: Det varierande landskapet medför att broar behöver anläggas längs 
sträckan, exempelvis vid passage över sänkor, dalgångar, vattendrag, vägar 
och järnvägar. 

Vilka brotyper som kan bli aktuella beror både på landskapets förutsättningar 
och vilken typ av passage det rör sig om. Varierande brotyper kommer att 
nyttjas och landskapsanpassas. Broar för den nya järnvägen kommer till 
största del utföras som dubbelspårsbroar, se Figur 3.14. Broarna utformas 
med hänsyn till höghastighetstågens dynamiska påverkan, detta kan till 
exempel påverka materialval och val av spännvidder (avstånd mellan 
bro-stöd). Vilken typ av brokonstruktion som är bäst lämpad att använda 
avgörs bland annat av spännvidden, alltså avståndet mellan bropelare. I 
bullerkänsliga miljöer kan broarna utföras med bullerskydd som monteras 
längs brons sidor.

Figur 22. Illustration när järnväg går på bank.

Figur 23. Bergskärning

Stängsel finns kring hela järnvägen

Servicevägar löper vid behov längs järnvägen

Trädsäkringszon

Trädsäkringszon

Figur 24. Illustration när järnväg går i skärning. Figur 25. Typsektion av dubbelspårig järnväg på hög bro.
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Bergtunnel: Tunnelns öppning in i berget kallas tunnelmynning, se 
Figur 3.16. För att anlägga en tunnel i berg krävs att bergtäckningen 
ovanför tunneln är tillräcklig för att skapa en stabil tunnelkonstruktion, 
vilket generellt innebär att bergtäckningen är större än tunnelns halva 
spännvidd (bredd). Inom projektet planeras bergtunnlar till största delen 
som dubbelspårstunnlar, men anläggs också delvis som enkelspårstunnlar. 
Tunnlarna utförs vanligtvis med konventionell drivning (borrning och 
sprängning) och i samband med drivningen förstärks och tätas berget i 
tunneln. För att undvika inläckage och isbildning i tunneln installeras ett 
vatten- och frostsäkringssystem. 

Dubbelspårstunnlar över 1000 meter långa utförs med servicetunnel 
som utgör säker plats vid utrymning via tvärtunnlar från spårtunneln. 
Servicetunneln fungerar också som angreppsväg för räddningstjänsten.
Tvärtunnlarna med 500 meters mellanrum utgör angreppsvägar för 
räddningtsjänsten. För parallella enkelspårstunnlar sker utrymning via 
tvärtunnlar mellan spårtunnlarna. Tvärtunnlarna är också angreppsväg för 
räddningstjänsten. I Figur 3.17 visas exempel på sektion för en tunnel med en 
servicetunnel. 

Betongtråg: I områden där slänterna är instabila, men topografin fordrar 
skärning, eller där det är hög grundvattennivå kan betongtråg anläggas, se 
Figur 3.15. 

Betongtunnel: Om skärningarna är mycket djupa eller topografin kräver 
tunnel, men bergtäckningen är för låg för bergtunnel, anläggs betongtunnel. 
Betongtunnel kan även anläggas där marken ovanför behöver nyttjas efter att 
anläggningen tagits i drift.

Figur 26. Illustration när järnväg går i betongtråg. Figur 27. Illustration när järnväg går i tunnel samt tillhörande servicetunnel 

Figur 28. Tunnelmynning. Utanför tunnelmynningen finns uppställningsplats för räddningstjänsten som ingår i utgångspunkt för brandbekämpning.

Servicevägar löper vid behov längs järnvägen

Uppställningsplats för räddningstjänst. 
Utgångspunkt för brandbekämpning.

Telemast och 
teknikhus

Stängsel finns kring hela järnvägen

Trädsäkringszon

Servicetunnel
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6.4 Klimatförändring
Den pågående klimatförändringen påverkar landskapet. Tillfällen med 
höga vattennivåer kommer statistiskt sett inträffa oftare i framtiden samt 
att vattennivåerna kommer att vara högre. De längre torkperioderna under 
sommaren innebär att det i framtiden blir allt vanligare med skogsbränder. I 
ILKA:n finns en utförligare beskrivning av klimatförändringarnas påverkan 
på landskapet. 

6.4.1 Järnvägsanläggningens anpassning till förändrat 
klimat
Den nya järnvägsanläggningen ska anpassas och utformas med hänsyn till 
beräknade förändringar i landskapet avseende översvämningar. 

I projektet har en gestaltningsavsikt som berör järnvägsanläggningens 
anpassning tagits fram:

• Utforma eventuella översvämningsskydd så att de tar till vara på platsens 
potential avseende stadsutveckling och ekologiska samband.

Behov av översvämningsskydd har i detta tidiga skede utretts 
på en övergripande nivå för att säkerställa att det är möjligt att 
översvämningsskydda järnvägsanläggningen, även för ett framtida förändrat 
klimat och att ett sådant eventuellt översvämningsskydd ryms inom 
korridoren. Omfattning och nivåsättning av översvämningsskydd kommer 
utredas närmare i senare skeden, där man till exempel tar höjd för pågående 
åtgärder för att minska risken för översvämning från höga vattennivåer och 
beaktar pågående och framtida stads- och landsbygdsutveckling.

6.5 Begränsad klimatpåverkan från  
järnvägsanläggningen
För järnväg uppkommer den största delen av dess totala klimatpåverkan 
under själva byggskedet. De samlade anläggningarna som behövs för en 
ny stambana bidrar till klimatpåverkan, bland annat genom användning av 
konstruktionsmaterial som stål och betong, vilka är material som medför 
stora växthusgasutsläpp. Därmed spelar de topografiska förhållandena en 
roll för anläggningens totala klimatpåverkan genom att de i stor utsträckning 
är styrande för vilka anläggningstyper som blir aktuella. En omväxlande och 
framförallt kuperad topografi innebär att anläggningstyper som tunnel och 
bro, vilka båda kräver mycket betong och stål, blir mer vanligt förekommande 
jämfört med områden som är flacka, där anläggandet kräver mindre mängder 
material och arbete.

Det är även viktigt att optimera masshanteringen och minimera 
transporterna för att utsläpp av växthusgaser ska bli så små som möjligt. 
Möjligheten att återanvända jord- och bergmassor som uppkommer inom 
projektet varierar inom utredningsområdet.

Skogsmarker och våtmarker binder mycket kol och utgör så kallade kolsänkor. 
När dessa marker exploateras och omvandlas, som när skog avverkas 
eller våtmarker grävs ur eller torrläggs, så frigörs kolet till luften i form 
av koldioxid som bidrar till väsxthuseffekten. Det betyder att lokalisering 

som huvudsakligen innebär förluster av skog och våtmark medför större 
klimatpåverkan än en lokalisering som i huvudsak innebär förluster av 
uppodlade marker, men det har andra konsekvenser resursmässigt.

Både lokalisering och utformning av anläggningen spelar således roll för i 
vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande. 

Gestaltningsavsikter avseende begränsad klimatpåverkan
Bland projektets gestaltningsavsikter finns det en gestaltningsavsikt som 
direkt berör klimatpåverkan. 

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan.

Det finns ytterligare två gestaltningsavsikter som berör begränsning av 
anläggningens klimatpåverkan:

Figur 29. Mölndalsån är ett av de vattendrag där det finns risk för översvämning, vy mot sydost. (Foto: Per Pixel, 2020)

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en hållbar 
masshantering som utgår från landskapets känslighet och potential.

• Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel.

I detta tidiga skede handlar dessa gestaltningsavsikter mycket om att hitta en 
korridor som möjliggör en anläggningstyp som är rimlig utifrån landskapets 
känslighet och potential. Även masshanteringen är en viktig faktor avseende 
klimatpåverkan, se kapitel ”6.9 Byggskede” på sida 27.

I kommande arbete behöver utformning av anläggningen, ingående material- 
och livscykelanalyser samt drifts- och underhållsaspekter genomsyras av att 
uppnå uppsatta klimatmål. 
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NY SEKTION PLANSKILDHET VID BRÄNNÅS, 
FÄRGIGSTÄLLS UNDER V. 39

Figur 30. Typsektion av dubbelspårig järnväg på bank. Trädsäkringszonen sträcker sig 
cirka 25 meter från närmsta spårmitt och är totalt 50 meter bred.

Figur 31. Typsektion av väg 27/40. 

Figur 32. Typsektion i Mölndal. Till vänster i bild ses Västkustbanan, i mitten väg E6/E20 och till höger Kust till kustbanan.

Figur 33. Typsektion som visar ett exempel på den nya anläggningens skala där järnvägen går på bro i Borås vid stationsalternativ B4, Lusharpan.      

Figur 34. Typsektion som visar ett exempel på den nya järnvägen i markplan och på bro söder om Mölndal. Med en portalstödslösning kan den övre brons konstruktionshöjd minskas något mer än det som redovisas i sektionen.

6.6 Anläggningens skala i landskapet
Detta avsnitt beskriver den nya järnvägsanläggningens storlek i förhållande 
till befintliga vägar och järnvägar inom utredningsområdet. Järnvägens 
skala i landskapet innefattar dels järnvägsanläggningens bredd inklusive 
trädsäkringszonen och dels dess linjeföring, som handlar om radier på 
kurvorna och vilken lutning järnvägen kan ha. Den nya dubbelspåriga 
järnvägsanläggningen kommer att vara lika bred som andra dubbelspåriga 
järnvägar som finns i Sverige, till exempel Västkustbanan, se Figur 30 och 
Figur 32. Inom utredningsområdet finns också ett flertal enkelspåriga 
järnvägar såsom Kust till kustbanan se Figur 32, Viskadalsbanan och 
Älvsborgsbanan. Dessa järnvägar är smalare och har trafik med lägre 
hastigheter, vilket medger mindre radier och skarpare kurvor än den nya 
dubbelspåriga anläggningen. 

Väg 27/40, som är en tvåfilig motorväg som går i öst-västlig riktning 
genom utredningsområdet, har också precis som den nya dubbelspåriga 
järnvägen en trädsäkringszon längs med vägen. Vägens asfalterade yta är 
bredare än järnvägens spårområde, men båda har en cirka 50 meter bred 
trädsäkringszon, se Figur 31. Väg 27/40 har dock mycket skarpare kurvor 
och större lutningar än vad den nya järnvägen kommer kunna ha. Vid 
stationslägen behövs fler spår, så där blir järnvägen betydligt bredare, se 
Figur 33. Där två järnvägsspår korsas, till exempel söder om Mölndal 
krävs en korsningspunkt som ligger i olika nivåer.  För att komma över de 
underliggande spåren och klara tyngden av det överliggande spåret krävs 
höga bropelare och omfattande konstruktioner, se Figur 34.
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I utredningsområdet finns det några platser där det skulle kunna vara aktuellt 
med landskapsmodellering. En stor del av utredningsområdet är höglänta 
berg med mindre sprickdalar och höjdvariationer. Där anläggningen ligger i 
skärning är det troligt att skärningens höjd varierar längs med anläggningen. 
En tänkbar lösning är att vissa av de lägre partierna på bakslänten fylls ut för 
att minska anläggningens visuella intrång. En ytterligare effekt av uppfyllnad 
är minskad bullerspridning från järnvägen. Se Figur 38 för jämförelse av 
bullerspridning för bank respektive skärning. Ju större djup järnvägens 
skärning har desto kortare väg sprids bullret. 

En annan situation där det kan vara aktuellt med landskapsmodelleringar 
är i anslutning till bebyggelse. Det kan vara önskvärt att anlägga en vall 
för att minska det visuella intrycket av järnvägen. Det visuella intrycket 
av anläggningen går också att anpassa med vegetation. Vid behov anläggs 
bullerskydd vid bebyggelse, se vidare under nästa avsnitt.

6.7.1 Landskapsmodelleringar och åtgärder för att 
gynna biologisk mångfald
En landskapsmodellering innebär att topografin i landskapet justeras, 
antingen att jord eller berg tas bort eller att jord eller bergkross tillförs. Val 
av åtgärd och hur uppbyggnaden av marken ser ut får en stor påverkan på hur 
området kan komma att utvecklas. En landskapsmodellering kompletteras 
ofta med en ambition av en viss utveckling av vegetationen på eller i området, 
för att försöka återskapa en mer naturlig karaktär och/eller skapa möjligheter 
att gynna biologisk mångfald. Ett annat sätt att gynna biologisk mångfald 
är att anlägga livsmiljöer för känsliga arter, till exempel kan ett stenröse 
anläggas i solbelyst läge för att gynna kräldjur, se Figur 35.

Figur 35. Illustration över dubbelspårig järnväg. Järnvägen inhägnas av ett stängsel och vid järnvägen behövs ofta anslutande servicevägar. Placering av bullerskydd och säkerhets-
staket samordnas. Staket ersätts om möjligt av bullerskydd där det förekommer. Ovanliggande bilder visar exempel på olika typer av landskapsanpassningsåtgärder.

Stängsel finns kring järnvägen

Servicevägar löper vid behov längs järnvägen

Trädsäkringszon

Trädsäkringszon

Lägre plantering inom trädsäk-
ringszonen - kan anläggas som 
visuell avskärmning för bostäder 
eller för att gynna biologisk 
mångfald. (Foto: Per Pixel, 2020)

Ängssådd- möjligt att anlägga i anslutning 
till järnvägen för att gynna biologisk 
mångfald.

Stenröse- möjligt att anlägga inom 
trädssäkringszon  för att gynna 
biologisk mångfald.

Platsanpassade landskapsmodelle-
ringar och jordval- möjligt att anlägga 
inom trädssäkringszon eller vägbank 
för att gynna biologisk mångfald. 
(Foto: Trafikverket)

6.7 Utvecklade anläggningstyper och 
landskapsanpassningsåtgärder
Järnvägsanläggningens placering anpassas till landskapets förutsättningar, 
känslighet och potential. Det kan även finnas behov av att anpassa och 
utforma järnvägsanläggningen till olika förutsättningar i landskapet, en så 
kallad landskapsanpassningsåtgärd. Hur anläggningen utformas i mötet med 
omgivande landskap är en viktig gestaltningsaspekt.

LANDSKAPSANPASSNING

Anläggningen eller annan åtgärd utformas enligt Trafikverkets Riktlinje
landskap med utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpass-
ning till landskapets karaktär och funktioner. Landskapsanpassning kan 
vara en anpassning av anläggningen till terrängen i omgivande landskap, 
men skulle också kunna vara att tillgodose spridningsmöjligheterna för 
växter och djur i berört område. 

I projektet finns följande gestaltningsavsikter som behandlar denna aspekt:

• Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver 
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil. 
Inpassning i landskapet ska göras med omsorg.

• Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar och 
sidoområden, med hänsyn till dess omgivning.

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 
möjligheterna att bruka jordbruksmark. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband och stråk. 

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till upplevelsevärden i 
rekreationsområden. 

I detta kapitel beskrivs möjliga åtgärder för att hantera dessa 
gestaltningsavsikter.
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6.7.2 Bullerskydd
Bullerskyddsåtgärder, såsom skärm eller vall, anläggs för att säkerställa 
god ljudmiljö i både bebyggda miljöer och i naturmiljöer som är känsliga 
för tillkommande buller. Exempel på bebyggda miljöer som är känsliga 
är: bostäder, skolor, vårdlokaler med flera. Buller kan även påverka 
upplevelsekvaliteten i parker och friluftsområden. I naturmiljöer kan det 
finnas störningskänsliga arter.

Bullerskydd anläggs antingen på ömse sidor av järnvägen, eller på en sida 
av järnvägen beroende på behov av bullerdämpande åtgärd. I illustrationen 
nedan, Figur 38, visas spridning av buller av olika typiska anläggningstyper. 
Bullerskydd minskar spridningen av buller, jämför med Figur 39. 

I tätbebyggda områden finns ofta ett behov av att minska järnvägens intrång 
och där är det vanligast med bullerskärm, se Figur 37. Bullerskärmar används 
också på broar. 

Samförläggning med annan infrastruktur
Då järnvägsanläggningen ger en stor barriäreffekt om den går på 
bank eller i skärning kan det vara gynnsamt att samförlägga den 
med andra barriärskapande områden, såsom väg 27/40, långsträckta 
verksamhetsområden eller kraftledningar. Vid samförläggning kan det 
dock uppstå så kallade mellanområden, på grund av järnvägens stora radier 
och byggnadstekniska förutsättningar, se Figur 36. En begränsad och väl 
motiverad anpassning av landskapet i direkt anslutning till anläggningen 
kan vara aktuellt i en sådan typ av mellanområde beroende på de behov av 
anpassning som finns på respektive plats. Det kan handla om exempelvis 
landskapsmodellering styrkt av motiv för landskapsbild eller åtgärder för att 
gynna särskilda arter och en biologisk mångfald.

Figur 36. Illustrationsexempel på hur en samförläggning med väg 27/40 och den nya 
stambanan kan se ut. Området mellan vägen och järnvägen skulle kunna vara aktuellt 
att landskapsmodellera. Illustrationen kommer från Gestaltningsprogrammet för den 
tidigare utredningen för sträckan Mölnlycke-Bollebygd. (Illustration: Sweco, Trafikver-
ket, 2015)

Figur 37. Exempel på bullerskärm. 

Figur 38. Illustrationen visar spridning av buller från järnvägsanläggningen utan bullerskydd över ett platt landskap beroende på anläggningstyp. Avstånd till maximal ljudnivå 70 
dBA vid tågpassage i 250 km/h. 

Figur 39. Illustrationen visar spridning av buller från järnvägsanläggningen med bullerskydd över ett platt landskap beroende på anläggningstyp. Avstånd till maximal ljudnivå 70 
dBA vid tågpassage i 250 km/h. 
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I naturområden är det oftast lämpligast med bullervallar, då de visuellt kan anpassas och integreras i landskapet. 
Bullervallarna kan byggas av massor som uppkommer vid byggnationer och kan täckas av ett jordtäcke med samma, 
eller liknande, jordmån som omkringliggande landskap. Ofta utformas bullervallar med en slänt med lutningen 1:2 på 
vardera sida om krönet, se Figur 40. En lång rak bullervall kan upplevas som en avvikande form i landskapet, se Figur 
41. I vissa fall kan det finnas behov av att anpassa yttersidan av bullervallen för att få en bättre landskapsanpassning 
till omgivande landformer och minska det visuella intrånget av anläggningen, se Figur 42.

Vid anläggande av flackare slänter på vallen underlättas ett brukande av marken för skogs- eller jordbruk. På 
bullervallen kan även vegetationsskikt anläggas som kan bidra till ökad biologisk mångfald, se Figur 43 och Figur 44. 
Om marken ska brukas som odlingmark behövs ofta ännu flackare slänter, med lutningsförhållanden upp mot 1:10, se 
Figur 47 på nästa sida. En landskapsanpassad bullervall tar i anläggningsskedet mer mark i anspråk och kan utföras 
vid krav på att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller genom frivillig överenskommelse med fastighetsägare. 

Figur 40. Illustration av en grundutformning av bullervall. En vall som anläggs med hänsyn till visuella aspekter kan med fördel vara 
ännu högre för att dölja även kontaktledningsstolparna som står längs järnvägen. Då stängsel placeras i en slänt ovan järnvägen kan 
stängselhöjden behöva höjas med hänsyn till bland annat vilt. 

Figur 41. Principiell 3d-illustration av en grundutformning av bullervall. Klargrönt är bullervall. Vita linjer är höjdkurvor i landskapet.

Figur 42. Principiell 3d-illustration av en landskapsanpassad bullervall med flackare slänter som ansluter till befintliga landformer och 
lutningar i landskapet. Klargrönt är bullervall. Vita linjer är höjdkurvor i landskapet. 

Figur 43. Illustration av en bullervall vars yttersida är något flackare än grundutformningen. Vid anläggande kommer växtligheten på 
vallen att vara låg, men på sikt kan den växa sig hög och vallen kan smälta in i landskapet. Vallen kan exempelvis användas till 
skogsbruk. 

Figur 44. Bullervall vars yttersida är mycket flackare än grundutformningen. Vid anläggande kommer växtligheten på vallen att vara 
låg, men på sikt kan den växa sig hög och vallen kan smälta in i landskapet. En flack vall kan exempelvis användas till skogsbruk eller 
jordbruk.
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järnvägsanläggningens slänter och sidoområden. Hur dessa ängsytor ska 
skötas rationellt är en viktig fråga att reda ut i kommande skede. Val av 
skötselmetod kan till exempel påverka placering av stängsel och utformning 
av ängsytor.

6.8.3 Trädsäkringszon
Trädsäkringszonen som sträcker sig 25 meter från spårmitt är den zon som 
Trafikverket sköter för att säkerställa att inga träd faller ner på spårområdet. 
Anpassning av trädsäkringszonen kan antingen ske med hänsyn till tekniska 
förutsättningar eller till områden där det finns speciella intressen, såsom 
boendemiljöer eller naturvärden.

Vid höga bankar och broar kan trädsäkringszonen minskas. Behovet av detta 
bör analyseras i kommande skede. Att minska trädsäkringszonen kan vara 
gynnsamt både ur ett landskapsperspektiv och ur ett driftperspektiv.

Om järnvägen anläggs i skärning i ett öppet landskap där det finns risk för 
snödrev kan buskvegetation anläggas inom trädsäkringszonen för att minska 
andelen snö på järnvägsanläggningen. En sådan buskvegetation fungerar då 
som snösäkring. Alternativt kan en vall eller staket anläggas för att förhindra 
snödrev.

Vid passage nära boendemiljöer kan det vara aktuellt med lägre 
buskvegetation inom trädsäkringszonen för att minska det visuella intrånget 
av järnvägsanläggningen för närboende.

I områden med höga naturvärden kan även trädsäkringszonen anpassas för 
att bibehålla vissa värdefulla objekt såsom äldre träd, högstubbar och andra 
biotoper.

6.8 Drift och underhåll
I detta skede har följande gestaltningsavsikter avseende driftfrågor 
formulerats för kommande arbeten:

• Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den nya 
anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket medför 
höga krav på drift och underhåll.

De flesta drift- och underhållsfrågorna för järnvägsanläggningen kommer 
att hanteras i kommande skede. De gestaltningsaspekter som är kopplade 
till drift och underhåll är placering och utförande av servicetunnlar, 
skötsel av järnvägens bank, skärningar och övriga sidoområden inom 
järnvägsfastigheten samt skötsel av trädsäkringszonen. Åtgärder för att 
begränsa vandalism och klotter är viktigt att analysera i fortsatt arbete.

6.8.1 Servicetunnlar
När anläggningen går i tunnel utgör servicetunnlar säker plats vid utrymning 
och insatsväg för räddningstjänsten. I anslutning till tunnelmynningar 
behövs  uppställningsplatser för räddningstjänsten, vilka utgör utgångspunkt 
för brandbekämpning. Se Figur 13 på sida 17. Servicetunnlarna används 
även av personal som utför underhållsarbeten och för placering av tekniska 
installationer.

Placering av servicetunnlarnas mynningar ska ske med stor hänsyn till 
landskapets känslighet och potential. Det är mycket viktigt att visuell 
exponering och gestaltning av tunnelmynningen, dess sidoområden, 
vegetation och belysning hanteras i kommande arbete. 

6.8.2 Ängsvegetation på slänter och sidoområden
För att gynna den biologiska mångfalden och ge järnvägsanläggningen 
en större landskapsanpassning kan ängsvegetation anläggas på 

6.7.3  Tryckbank vid odlingsmark
En tryckbank innebär uppläggning av jord och/eller bergkross på en sida eller 
på ömse sidor av järnvägsbanken för att säkerställa järnvägsbankens stabilitet 
när underliggande mark har sämre bärighet, se Figur 46. Inom de utredda 
korridorerna behövs tryckbank exempelvis om anläggningen går på en hög 
bank i dalgången vid Nolån och Sörån. I dalgången bedrivs det idag jordbruk. 

Om järnvägen anläggs i anslutning till jordbruksmark föreslås tryckbankarna 
utföras med landskapsanpassande åtgärder som möjliggör att tryckbanken 
brukas för odling, se Figur 47. Tryckbankens uppbyggnad med massor 
och lutningar utformas därmed både med hänsyn till järnvägsbankens 
stabilitet och med hänsyn till jordbruksverksamhet. En landskapsanpassad 
tryckbank tar i anläggningsskedet mer mark i anspråk och kan utföras 
vid krav på att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller genom 
frivillig överenskommelse med fastighetsägare. Slänten innanför 
säkerhetsstängslet kan ha ängssådd som gynnar pollinering och som bildar 
en spridningskorridor för arter knutna till jordbrukslandskapet.

6.7.4  Bank i område med torv
Att anlägga järnvägen genom en torvmark är produktionstekniskt svårare i 
jämförelse med många andra marktyper. Marken är sämre ur sättnings- och 
stabilitetssynpunkt. Det medför även ofta hantering av stora mängder vatten 
när schaktarbeten utförs i dessa områden. Befintlig torv behöver oftast grävas 
ut vid anläggande av ny järnväg. Det innebär att ju högre järnvägsbanken 
är, desto större intrång i torvmarken. Alternativa utformningar vid stora 
torvdjup kan vara att torven förstärks genom pålning eller stabiliseras med 
tillsatsmedel.

I järnvägsanläggningens bank är markförhållanden annorlunda i jämförelse 
med resten av torvområdet. Förutom att järnvägsbanken är mer stabil har den 
också en större genomsläpplighet för vatten vilket ger en mer väldränerad 
situation kring dess närområde. Dessa förutsättningar kommer att gynna 
vissa arter, troligtvis vedartade växter såsom tall och björk. Trots detta 
kommer vegetationen runt järnvägsanläggningen förbli låg, eftersom dessa 
närliggande ytor omfattas av trädsäkringszonen som avverkas regelbundet. 
Återfyllningsmassor ska, förutom att ta hänsyn till tekniska aspekter, väljas 
med hänsyn till önskad karaktär och växtlighet på platsen.

Figur 45. Typisk uppbyggnad av en järnvägsbank i en torvmark (myrmark).

Figur 46.  Illustration över grundutformning av tryckbank. 

Figur 47. Illustration över eftersträvansvärd utformning av tryckbank vid odlingsmark. Med en utformning av flackare slänter och matjord på tryckbanken möjliggörs att tryckban-
ken brukas för odling. 
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av järnvägen ökar möjligheten att använda dem resurseffektivt och se 
möjligheter för anläggningen och landskapets förutsättningar. Användning 
av massor har inom arbetet för hållbar masshantering kategoriserats enligt 
Figur 49. Även med en återanvändning av massor i anläggningen kan det 
redan nu konstateras att ny stambana Göteborg - Borås kommer att generera 
mer massor av framförallt berg och torv än vad som behövs i anläggandet av 
ny stambana. Detta  på grund av de anläggningstyper som krävs för att korsa 
det bitvis mycket kuperade landskapet.

6.9.3 Masshantering
Masshantering innebär planering, lagring samt förflyttning av berg- och 
jordmassor. 

Projektets gestaltningsavsikt avseende masshantering är följande:

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en hållbar 
masshantering som utgår från landskapets känslighet och potential.

Hållbar masshantering syftar till att massor uppkomna av anläggningen 
ska komma till användning på ett resurseffektivt, samhällsekonomiskt och 
miljöriktigt sätt. 

Hållbar masshantering förutsätter ett aktivt arbete med samspelet mellan 
landskapets förutsättningar och anläggningens utformning. Figur 50 
visar en schematisk skiss över denna relation och de fyra principiella 
anläggningstyperna (skärning, bro, tunnel, bank) som i olika landskap 
ger helt olika förutsättningar utifrån ett masshanteringsperspektiv. 
Ambitionen är, i den mån det är möjligt, att massor ska återanvändas i 
anläggningen. Uppbyggnad av järnvägsbank, servicevägar, bullervallar, 
åtgärder för att stärka eller återställa strukturer och landformer i landskapet 
är exempel på åtgärder där massor kan behövas. Genom att använda 
massor till landskapsanpassningar och mervärdesskapande åtgärder kan 
dessutom karaktärsområdenas känslighet och potential tillgodoses. En 
landskapsanpassad bullervall kan till exempel bidra till att buller dämpas i 
känsliga miljöer och att visuella och funktionella värden höjs. 

Genom att hantera masshanteringsfrågan i tidiga skeden kan genomtänkta 
val göras. Medvetenhet om de massor som uppkommer vid byggnationen 

6.9 Byggskede
Anläggandet av järnvägen påverkar det omgivande landskapet på flera sätt. 
De omkringliggande vägarna får en ökad mängd byggtrafik och tillfälliga ytor 
och vägar behöver anläggas. Byggverksamheten och transporter till och från 
anläggningen medför tillkommande buller.

Alla tillfälliga åtgärder under byggtiden ska bedömas utifrån deras påverkan 
på vistelsemiljöer och utblickar. De tillfälliga åtgärder som bedöms ha stor 
inverkan ska gestaltas av arkitekt eller landskapsarkitekt. Tillfälliga ytor 
som disponeras under byggtiden bör återanpassas till omgivningen och ska 
återlämnas efter byggtiden.

6.9.1 Bygg- och transportvägar
Arbetet längs sträckan kommer att kräva tillfälliga trafikomläggningar där 
den framtida järnvägen korsar vägar och där arbetsvägar ansluter till de 
större vägarna. 

Tätbebyggda områden längs sträckan kommer att påverkas av byggtrafik 
under byggtiden. Skolmiljöer och tätbebyggda områden ska om möjligt 
undvikas.

En av projektets gestaltningsavsikter är:

• Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende detaljeringsnivå i de 
delar som allmänheten kommer nära. 

Byggstängsel ska till exempel ha en väl genomtänkt utformning och placering 
på platser där människor kommer nära järnvägsbygget. 

Projektet ska eftersträva korta transportsträckor, vilket i sin tur medför att 
koldioxidutsläpp och transportkostnader minskar. 

6.9.2 Etableringsytor och upplag
Etableringsytor kommer att krävas längs sträckor med bank, skärning, bro 
och vid tunnelpåslag. Etableringsytorna ska inrymma bodar, uppställning av 
fordon och maskiner samt materiel. Den nya järnvägen kommer att generera 
stora mängder massor. För att ta hand om dessa kommer krossverksamhet 
och mellanupplag skapas. Figur 48 illustrerar hur sådana upplag lagts upp 
utmed pågående arbete för väg E20 vid Vårgårda.

Figur 48. Exempelbild som illustrerar mellanupplag av krossmassor som har lagts upp 
utmed pågående arbete för väg E20 vid Vårgårda.

Figur 50. Schematisk skiss som illustrerar hur massor kan balanseras. Vid anläggande av 
skärning och tunnel uppkommer massor, som kan användas för att anlägga bank. Om 
järnvägen går mycket i skärning och tunnel relativt bank skapas ett massöverskott. 
(Illustration: Trafikverket, 2019 och Ramboll, 2021) 

SKÄRNING BANK TUNNEL BRO

Figur 49. Illustration över hur uppkomna massor ska användas enligt principerna för hållbar masshantering. Syftet är att i första hand hantera massorna inom de gröna rutorna, 
men inom järnvägsprojektet Göteborg - Borås kommer troligen även en stor mängd massor behöva hanteras inom de gul-orange rutorna. (Illustration: Trafikverket, 2019)
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6.10 Resenärsperspektivet i tåget
Vid en hastighet av 250 km/h färdas man cirka 70 meter per sekund. För 
att få behållning av en utblick bör den vara i minst två sekunder. Sträckor 
på över 140 meter där järnvägen går på bro och bank högt över landskapet 
eller genom öppna landskap såsom uppodlade dalgångar och sjöar är 
därmed särskilt intressanta ur ett resenärsperspektiv. På dessa sträckor 
bör utformningen av eventuella bullerskydd ta hänsyn till siktlinjen från 
resenärens ögonhöjd, så att det omgivande landskapet kan upplevas, se 
Figur 51. I de fall då tågtrafiken närmar sig en station bromsas tåget och 
hastigheten blir lägre vilket innebär att möjligheten till en längre utblick kan 
finnas även för kortare sträckor. 

En placering och utformning som gynnar resenärsperspektivet kan dock 
ofta medföra mindre önskvärda konsekvenser för närboende. I enlighet med 
projektmålen ska både landskapets förutsättningar, känslighet och potential 
och resenärsperspektivet tillgodoses. Vid eventuella motstående intressen 
ska upplevelsen av landskapet för boende och besökare prioriteras framför 
tågresenärens upplevelse av landskapet.

Nedan beskrivs det olika typer av massorna som uppkommer vid anläggandet 
av den nya järnvägen. Kortfattat beskrivs massornas egenskaper och potenti-
ella användningsområden.

Berg 
Bergmassor kommer främst från skärningar samt bergtunnlar som 
genererar bergmaterial. Bergkross är ett exempel på ett byggmaterial som 
kan förädlas ur bergmaterialet. Bergkross framställs i första hand av berg 
med god kvalitet som kan användas till bankfyllning, förstärkningslager 
och frostisoleringslager till väg och järnväg. Bergkrossen bör även kunna 
användas som ballast i betong.

Att åstadkomma massbalans för bergvolymerna bedöms i det kuperade 
utredningsområdet ej vara möjligt, mer bergmassor än vad som kommer till 
användning beräknas uppkomma i projektet. Detta har dock ett värde för 
samhället i stort, till exempel för andra anläggningsarbeten, varför projektet 
måste tillse att samhällsnyttan blir så stor som möjlig.

Jordmassor
Jordartsförhållandena skiljer sig åt inom utredningsområdet. På 
höjdområdena finns det torv och morän. I dalgångarna finns större 
jorddjup med isälvssediment, glacial lera och silt samt postglaciala 
sediment. Jordmassor används med fördel till återställning av tillfälliga 
ytor men även till järnvägsbank, bullervallar, släntbeklädnad, tryckbankar, 
landskapsanpassningar med mera.

Sandiga jordar
I  utredningsområdets höglänta delar förekommer sandig morän och 
i dalgångarna sandiga isälvssediment. Sandig jord är en mager och 
näringsfattig jordmån, som med fördel används för släntbeklädnad av 
sydvända slänter för att gynna  vissa känsliga arter.

Leriga jordar
Den glaciala leran återfinns i flacka partier inom utredningsområdet 
som till exempel i Mölndalsåns dalgång i områdets västligaste del. Leran 
är både vattenhållande och rik på markmineral vilket skapar goda 
odlingsförutsättningar. Leran är sättningsbenägen och därav mindre 
användbar i järnvägsanläggningen. Leriga massor kan dock komma till 
användning utanför järnvägsanläggningen, till exempel vid täckning av 
deponier och bullervallar.

Torv 
Torvmarkerna återfinns som både kärr och mossar. Torv är svårt att kunna 
återanvända i anläggningen och en stor del kommer att behöva köras bort. 
Det finns dock möjligheter att torv kan användas inom torvindustrin eller 
som energikälla i något av regionens kraftvärmeverk. 

I den grå faktarutan till höger beskrivs platser eller situationer som är 
lämpliga för terrängmodellering med massor som genereras från byggnation 
av den nya järnvägsanläggningen.

ÅTGÄRDER ELLER PLATSER DÄR DET FINNS POTENTIAL ATT ANVÄNDA 
MASSOR SOM UPPKOMMER INOM PROJEKTET

Använd massor för att landskapsanpassa järnvägsanläggningen och 
erforderliga vägombyggnader till befintligt landskap och dess landformer. 

I bullerkänsliga miljöer såsom bostads-, rekreations- och fågelområden 
kan bullervallar anläggas med massor som genereras inom projektet.

Nya utsiktsplatser eller påbyggnader för cykel- /skidanläggningar inom 
utredningsområdet kan tillföra kvaliteter till landskapet samtidigt som de 
kan ta emot stora mängder massor.

Utbyggnadsprojekt med underskott av massor kan ha ett intresse av att 
ta emot bergmassor. Utbyggnadsprojekten bör ligga i närheten av 
järnvägsanläggningen.

Figur 51. Typsektion av dubbelspårig järnväg på bank med redovisning av resenärens utblick.
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belyser även områdets känslighet och potential. Utöver detta beskrivs 
den tänkta anläggningen inom de olika korridorerna och de övergripande 
kommunala planerna som finns för områdena. Därefter beskrivs 
fokusområdena och deras speciella förutsättningar. För varje fokusområde 
och stationsalternativ finns ett förslag till platsspecifik gestaltning som 
utgår från anläggningstypen, projektets gestaltningsavsikter samt områdets 
känslighet och potential. 

Den bedömda huvudsakliga anläggningstypen i flygbilder och kartor visar 
korridorernas utbredning och inte den faktiska bredden som anläggningen 
tar i anspråk. Avgränsningen mellan de olika anläggningstyperna är 
inte heller en exakt linje, utan kan variera. En bedömd huvudsaklig 
anläggningstyp innebär att det inom den illustrerade anläggningstypen 
som föreslås även kan förekomma andra anläggningstyper, exempelvis så 
kan kortare tunnlar och broar förekomma inom korridoren som föreslås 

7 Platsspecifik gestaltning
Förslagen till platsspecifik gestaltning inom korridorerna har delats in i olika 
avsnitt där varje avsnitt täcker in ett större geografiskt delområde, se Figur 52. 
Kapitlen täcker in de delar av utredningsområdet där korridorerna är dragna, 
från väster till öster med början i Mölndal. Det sista delområdet omfattar 
Borås med omland. Inom varje delområde beskrivs ett antal fokusområden 
där det finns stora allmänna intressen och höga krav ställs på gestaltningen. 
Även stationsalternativen beskrivs var och ett för sig under respektive 
delområde.

Delområdena beskrivs först på en översiktlig nivå; vad som karaktäriserar 
området i stort och vilka samband som finns. Områdesbeskrivningarna 
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Utredningskorridorer med anläggningstyper,
samt stationsalternativ

Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att detaljstuderas i
utformning av planförslag)
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Figur 52. Karta över gestaltningsprogrammets delområden och fokusområden, samt utredningskorridorer med huvudsakliga anläggningstyper och stationsalternativ.

Kapitelindelning efter delområden

Fokusområden

BORÅS
GESEBOL-VIARED

HINDÅS-BOLLEBYGD

LANDVETTER FLYGPLATS

MÖLNLYCKEMÖLNDAL

som markplan. För varje fokusområde finns ett flygfoto med bedömd 
huvudsaklig anläggningstyp illustrerad i bild. Anläggningstyperna bank 
och skärning (markplan) illustreras i grönt, lång bro illustreras i blått och 
bergtunnel illustreras i rött. Passager för människor som inte syns tydligt i 
kartunderlaget har förtydligats med en vit pil. Pilarna redovisar därmed inte 
alla passager. 

På många ställen utmed sträckan kommer bullerskydd behöva anordnas. 
De bullerskyddsåtgärder som behövs för att skydda bebyggda miljöer 
från buller beskrivs dock inte som en gestaltningsåtgärd i detta 
kapitel. En bullerutredning har gjorts inom ramen för arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Även om bullerdämpande åtgärder vidtas 
kommer ett visst buller finnas kvar. I rekreationsmiljöer eller där riktvärden 
inte överstigs kommer bullerdämpande åtgärder eventuellt inte att vidtas 
i samma utsträckning. För att ta del av bullerutredningen hänvisas till 
lokaliseringsutredningens miljökonsekvensbeskrivning kapitel 5.
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7.1 Korridorer och stationsalternativ i 
Mölndalsåns dalgång
Inledningsvis har flera tänkbara stationsalternativ i Mölndal identifierats 
och utvärderats. Efter ett första urval bedömdes enbart alternativet att 
bygga ut nuvarande station vara relevant för fortsatt utredning inom projekt 
Göteborg-Borås.

Korridor Raka vägen och Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan 
vid Almedal och går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal 
station. Med hänsyn till topografi, befintlig miljö och bebyggelse bedöms 
järnvägen komma att gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke 
tätort. Korridoren Raka vägen är betydligt kortare än de alternativ som går 
via Mölndal. 

Övriga tre alternativ, Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst, följer 
Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station i centrala 
Mölndal. Söder om Rävekärr viker korridoren av från Västkustbanan. Den 
nya järnvägen behöver korsa Västkustbanan och Kålleredsbäcken på 
bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel vid Sandbäck. Av 
byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är huvudalternativet en bro. 

7.1.1 Kommunala planer för området
Göteborg Stads översiktsplan (ÖP) är från 2009 (Göteborgs Stad, 2009). 
Arbete med ny ÖP pågår. Den nya översiktsplanen samråddes under 2019 
och ska ställas ut våren 2021. Mölndals stads översiktsplan är från 2006, 
men arbete pågår med att ta fram en ny ÖP. Förslaget till ny ÖP har varit 
på samråd under 2018 (Mölndals stad, 2018). Inom utredningsområdet 
finns en gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns 
dalgång vars planområde sträcker sig från Korsvägen i norr till Rävekärr 
i söder (antagen februari/april 2017), se Figur 54 och Figur 55. I den 
fördjupade översiktsplanen har Göteborgs Stad och Mölndals stad tagit 
fram gemensamma strategier och rekommendationer för en hållbar 
stadsutveckling i dalgången. FÖP:en innefattar även en grönstrukturplan för 
Mölndalsåns dalgång (2014), där en vision om att skapa ett sammanhängande 
promenadstråk lyfts fram. FÖP:en togs fram i samråd med Trafikverket under 
arbetet med tidigare lokaliseringsutredning Almedal-Mölnlycke.

Under de senaste 20 åren har dalgången genomgått en stadsomvandling. 
Den tidigare industrimiljön närmast infrastrukturstråket i dalgångens mitt 
är inte längre efterfrågad för industriverksamhet, samtidigt som trycket på 
marknaden ökar för en tätare stadsbebyggelse med en blandning av bostäder, 
handel och kontor. 

Teckenförklaring
Utredningsområde
Utsnitt Mölndal
Stationsalternativ

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för
ny stambana
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detaljstuderas i utformning av planförslag)
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Figur 53. Översiktskarta med anläggningstyper och korridorer, stationsläge och 
fokusområden i Mölndal.

Utsnitt 
fokusområden

GÖTEBORG

MÖLNDAL

Göta älv

Rådasjön
M1

ALMEDAL-LACKAREBÄCK

RÄVEKÄRR-SANDBÄCK

Figur 54. Utsnitt från FÖP Mölndalsåns dalgång. (FÖP: Göteborgs Stad, Mölndals stad, 
2017)

Figur 55. Utsnitt från FÖP Mölndalsåns dalgång. (FÖP: Göteborgs Stad, Mölndals stad, 
2017) 

Närheten till den dominerande trafikmiljön ger dock utmaningar i att kunna 
skapa bra boendemiljöer. Det gemensamma målet är att skapa en hållbar, 
central stadsbebyggelse med goda boendekvaliteter, hög servicenivå och  
ett intressant stadsliv. Sammanlagt ryms inom planområdet (Göteborg och 
Mölndal) minst 7 000–8 500 nya bostäder, 220 000–320 000 kvadratmeter 
ny verksamhetsyta och 5 500–8 000 nya arbetsplatser. Dagens befintliga 
trafikstråk genom dalgången utgör en kraftig barriär för stadslivet. 
Bebyggelsen utefter dalgångens båda sidor har få kopplingar mellan varandra. 
I den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång eftersträvas 
att denna barriärverkan överbryggs så att stadsdelar istället kan kopplas 
samman. 

Järnvägsplan uppställningsspår Pilekrogen
För området Pilekrogen, som ligger strax söder om Rävekärr mellan 
Kålleredsbäcken och väg E6/E20, planerar Trafikverket för nya 
uppställningsspår för lokal- och regionaltåg, se Figur 70. När Västlänken 
är färdig kommer det att bli fler tåg i omlopp vilket ställer krav på fler 
uppställningsbangårdar för tågen att stå på när de inte är i trafik. Just nu 
arbetar Trafikverket med en järnvägsplan för Pilekrogen som har varit 
på samråd under oktober 2020 (Trafikverket 2020). Preliminär planerad 
byggstart är satt till 2024-2025.

525



31

ST
A

T
IO

N
SA

LT
ER

N
A

T
IV

 V
ID

 M
Ö

LN
D

A
L

GESTALTNINGSPROGRAM, GÖTEBORG-BORÅS, EN DEL AV NYA STAMBANOR, LOKALISERINGSUTREDNING

Bebyggelsestruktur och bebyggelseområden
Mölndalsfallen har sedan medeltiden nyttjats för kvarndrift i större skala. 
Detta har haft stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i 
Göteborgsregionen. Bebyggelsen som successivt vuxit fram i Mölndalsåns 
dalgång har därför präglats av olika epokers industrikultur, från 
1600-talets pappersbruksmiljö till 1700- och 1800-talens textilindustri och 
arbetarbostäder i anslutning till industrierna. Mölndal var samtidigt länge 
ett jordbrukssamhälle och blev en stad först 1922. Endast en liten andel 
stadsmässig bebyggelse uppfördes under det tidiga 1900-talet i Mölndal.

Mölndal har inte vuxit med årsringar runt en fast kärna, utan snarare 
genom att flera mindre samhällen vuxit samman. I början av 1920-talet 
togs en generalplan för Mölndal fram, samt en stadsplan för ett väl tilltaget 
område. Endast fragment av planen har genomförts. Istället speglas stadens 
utveckling i tydliga byggperioder. Merparten av bostadsbebyggelsen har 
tillkommit sedan 1950-talet.

Idag fortsätter förtätningen av bebyggelsen i dalgången med både bostäder 
och verksamheter. De flesta arbetstillfällena återfinns idag i dalgången. De 
branta höjdpartierna har längre tillbaka hållits fria från bebyggelse, men 
på senare tid har större bostadsområden vuxit fram i dessa lägen vilket 
förstärker dalgångens karaktär ytterligare.

7.1.2 Övergripande förutsättningar
Historik och nuläge
Stora delar av marken i dalgångarna runt Mölndal var fortfarande odlad 
långt in på 1900-talet. 1950-talet präglades av stark utveckling och mycket 
av bebyggelsen i centrala Mölndal tillkom då. Idag är Mölndal en expansiv 
kommun med ett rikt och diversifierat näringsliv. Mycket av den historiska 
industribebyggelsen finns ännu bevarad och har höga kulturhistoriska värden, 
såsom Krokslätts fabriker, bebyggelsen kring forsen i Mölndals Kvarnby samt 
Forsåkersområdet, även om de inte används för industriverksamhet längre, 
se Figur 57. Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands 
län med sina drygt 68 000 invånare. De största företagen är verksamma 
inom Life Science/Life Tech, informations-, kommunikations-, teknik- och 
handelsföretag.

Topografi och ekologiska strukturer
Mölndal är till stora delar beläget i en flack dalgång, som sträcker sig i nord-
sydlig riktning och avgränsas av branta bergssidor. Höjderna är brantast 
på dalgångens östra sida. Mölndal har en rik natur med många värdefulla 
inslag såsom lövskogar, stora tallhedskogar, vattendrag och sjöar samt 
odlingsmarker och naturbetesmarker. Stora delar av naturen kan räknas som 
tätortsnära natur med god tillgänglighet. 

För att tydligare försöka beskriva stadens olika delar har staden delats in i 
olika bebyggelseområden, se Figur 57. Bebyggelseområden är områden med 
en tydlig särprägel, som till exempel bebyggelsestruktur, typologi och skala, 
men även inslag av grönska, historiska spår eller det sociala livet i området. 
De delar av Mölndals stad som är inom utredningsområdet har delats in i fyra 
bebyggelseområden.

• Centrum. Området omfattar stadens mest centrala delar med 
innerstadsfunktioner.

• Verksamheter och tidigare industri. Bebyggelseområdet löper främst 
utmed stadens rörelsestråk längs Mölndalsåns dalgång samt Kvarnbyn 
runt åns fall.

• Centrumnära blandad bebyggelse. Bebyggelseområdet innefattar den 
äldsta bostadsbebyggelsen som finns kvar i Mölndal.

• Blandad bebyggelse i ytterområdena. Bebyggelseområdet utgörs av 
blandad bostadsbebyggelse från 1940-talet fram till idag och innefattar 
både större och mindre områden med flerfamiljshus och villaområden.

Figur 56. Flygfoto över Mölndal, vy mot norr. Närmst i bild syns Torrekullamotet, längre 
bort i bild syns Mölndals möte med Göteborg. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Bebyggelseområden
Utredningsområde
Centrum
Verksamheter och tidigare industri
Centrumnära blandad bebyggelse
Blandad bebyggelse i ytterområdena

E6/E20

Stensjön

Rådasjön
Västkustbanan

Kust till kustbanan

Väg 27/40

Mölnlycke

Pixbo

Forsåker

Mölndals Kvarnby

Krokslätts
fabriker

Mölndal

Åby

Åbro

Kikås

Rävekärr

Solängen

Balltorp

Eklanda

Sandbäck

Enerbacken

Lackarebäck

Gunnebo

Figur 57. Karta över bebyggelseområden i Mölndal inom utredningsområdet.
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7.1.3 Övergripande samband
Mölndal ligger strax söder om Göteborg, se Figur 58. Genom Mölndal 
passerar flera stora trafikleder samt två järnvägsförbindelser. Väg E6/E20 
skapar tillsammans med övriga leder god tillgänglighet till andra orter, 
samtidigt som infrastrukturen skapar stora barriärer lokalt och har en 
splittrande effekt. Västkustbanan passerar Mölndal och går i nordsydlig 
riktning mellan Göteborg och Malmö. Kust till kustbanan viker av i östlig 
riktning vid Lackarebäck, för att sedan fortsätta till Kalmar och Karlskrona. 
Vid Mölndals bro, lokaliserat vid Mölndals centrum finns ett resecentrum, se 
Figur 59.

Sociala och kulturella samband
I Mölndal är arbetsinpendlingen större än arbetsutpendlingen. Utöver 
rekreationsområden finns målpunkter som Mölndals sjukhus, Åbytravet, 
Mölndals stadsmuseum, idrottshallar, Kvarnbyn och Mölndalsfallen. I 
centrala Mölndal finns utöver handel och service även ett utbud av 
kulturinstitutioner, restauranger och caféer. 

Från norra Mölndal finns ett socialt-kulturellt samband österut till 
närliggande tätorter och rekreationsområden. Vägarna genom Mölndal 
utgör samband, men infrastrukturen utgör även en barriär i Mölndal, där 
passagerna över och under vägen blir viktiga länkar. Centrala stationslägen 
innebär i allmänhet att fler tätbebyggda miljöer påverkas. Redan idag är 
många av boendemiljöerna inom området starkt påverkade, vilket gör det 
känsligt för tillkommande störningar av buller, vibrationer och stomljud.

Näringslivssamband
I Mölndal är Mölndals Stad, AstraZeneca och Essity viktiga arbetsgivare. 
Arbetsinpendlingen är större än arbetsutpendlingen. Stråket mellan Göteborg 
och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Söder om Mölndals 
centrum går Söderleden, som utgör ett samband västerut.

Rekreativa samband
Mölndal omgärdas av större friluftsområden, flertalet av dessa är 
skyddade som naturreservat. Sandsjöbacka naturreservat ligger sydväst 
om Mölndal och i nordväst ligger Änggårdsbergen. Nordöst om Mölndal 
ligger Lackarebäcksfjället, se Figur 60, som ansluter till Stora Delsjön. 
Rådasjön och Gunnebo kulturreservat öster om Mölndal är en målpunkt 
för både närrekreation och för tillresande. Sydöst om Mölndal finns stora 
skogsområden kring Rambo mosse. I Mölndal finns också flera parker och 
grönområden som används för lek, rekreation och motion, till exempel 
Peppareds naturreservat och Safjället. Mellan tätorten och friluftsområdena 
finns starka rekreativa samband som är känsliga för ytterligare barriäreffekter. 

Hydrologiska/ekologiska samband
Mölndals stad har en rik natur med många värdefulla inslag såsom lövskogar, 
stora tallhedsskogar, strömmande vatten och sjöar samt odlingsmarker. 
Genom Mölndal flyter vattendragen Mölndalsån, Kålleredsbäcken och 
Balltorpsbäcken. I Mölndalsån och i Kålleredsbäcken söder om Mölndals 
centrum förekommer lax i måttligt höga till höga tätheter. Mölndalsån utgör 
viktiga samband för lax-och havsöringsreproduktion, eftersom platser för 
lek- och uppväxtområden är mycket begränsade. I Mölndalsån finns även 
uppgifter om förekomst av flodpärlmussla. 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !
!

!
!!

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

! !
!
! !!

!

!
!

!

!
! !

!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!!
! ! ! !!

!

! !

!
!

! ! !

!

! ! ! !
!

! !
!
!

! ! ! !!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!
!
!

!

!
! ! !

!

!

!
! ! ! ! ! !

!
!

!
!!

!
!
!
!

!!!!!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!

! !

!
!

!
!

!!

!!!
!

!!
!

!

!!!!!!

!
!

!
!
!
!

!
!
!

!
!

!
!

!

!!!!!!
!!!

!!!

!!!!
!
!

!!

!

!!
!!

! ! !
!! !

!
!
! !

!
!

!!

!!!
!!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! !
!

! !

!

! !

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!

!
!

!
!

!

!

!
! !

!
!
!
!

!

!

!
!
!!

!!

!!
!
! !

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!
!
!

!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!
!

!!!!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!
!
!

!!
!

! !

! !
!

!

!
!

! !!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
! !

!!

!
! !

!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!!

!
!

!

!
!

!
! !

!

!
!

!
!
!

!
!

!

!

!
!
!
!

!

!

!
!!

!

! !! !

!
!

! !

!
!

!

! ! !
!! !

!
!

!

!

! !
!
!

! !!
!

!
!

!
!
!

!
!

! ! ! ! !

! !
!
!

! !
!
!

!!!!!!

!

!
!!!!

!
!
!
!

!
!

!!!
!!!!!

!
!!! !

!

!!!!

! ! !

!
!

!
!

!
!

!!
!
!!!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!!

!

!
!

!

!

!
!
!
!

!!

!
!!

!
! ! ! !

!
!

!

! ! !
! !

!! !
!

!

!

!

!
!

!
!!

!!

!
!

!!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
för ny stambana
(gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

Utredningsområde
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Kommunala kulturmiljöer

Figur 58. Karta över landskapets känslighet och samband.
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Ekologiskt och hydrologiskt samband knutet till 
jordbrukslandskap och till vattendrag i dalgångarna
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V

ästkustbanan

Bohusleden

Figur 59. Flygfoto över Mölndals centrum och Mölndals bro, vy mot söder. (Foto: Per 
Pixel, 2020)

Figur 60. Flygfoto över Lackarebäcks industriområde, vy mot öster. Närmst i bild syns 
Krokslätt, Lackarebäcks industriområde och Lackarebäcksfjället. Uppåt i bild syns 
Stensjön. (Foto: Per Pixel, 2020)
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7.1.4 Fokusområde Almedal-Lackarebäck
Fokusområdet Almedal-Lackarebäck, se Figur 62, ligger på gränsen mellan 
Göteborgs Stad och Mölndals stad, nordöst om Mölndals centrum. Här finns 
bland annat väg E6/E20, Västkustbanan, Kust till kustbanan, Mölndalsvägen 
och Göteborgsvägen med kringliggande verksamheter samt Lackarebäcks 
verksamhetsområde, se Figur 61.
 
Vid fokusområdet passerar samtliga korridorer, se Figur 62. Korridor Raka 
vägen och korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan vid 
Almedal och går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal 
station. I Almedal, där den nya järnvägen ansluter planskilt till Västkustbanan 
och Västlänken, krävs ett betydligt bredare spårområde än idag med totalt 5-6 
spår. Samtidigt är utrymmet för nya spår begränsat av befintlig bebyggelse 
och infrastruktur samt av Mölndalsån. Byggande av en planskild korsning 
mellan den nya järnvägens och Västkustbanans spår kommer därför att 
medföra omfattande intrång i angränsande verksamhetsområden samt 
omläggning av E6/E20 i en östligare sträckning. För att få plats med nya spår 
kommer befintliga spår att behöva flyttas i sid- och höjdled. De nya spåren 
behöver korsa Västkustbanan och E6/E20 i tre separata betongtunnlar på 
olika nivåer, samtidigt som E6/E20 behöver flyttas i sidled och höjas 3-4 
meter. Befintlig bro för Kust till kustbanan behöver byggas om i nytt läge, 
vilket även kräver en mindre omläggning av E6/E20.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst följer Västkustbanan 
från Almedal till Mölndal och innefattar en station i centrala Mölndal. I 
Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, 
vilket innebär att både angränsande fastigheter och E6/E20 kommer att 
påverkas. I Mölndalsåns dalgång är utrymmet för nya spår begränsat av 
befintlig bebyggelse och infrastruktur samt av Mölndalsån. Byggande av nya 
spår i dalgången kommer att kräva omläggning av delar av Västkustbanan 
och E6/E20 samt kan även medföra viss påverkan på Mölndalsån. För att få 
plats med nya spår kommer befintliga spår att behöva flyttas i sidled, vilket 
innebär att både befintliga och nya spår behöver grundförstärkas. Söder 
om korsningen med Flöjelbergsgatan finns en mycket trång passage mellan 
Mölndalsån och E6/E20. Här kommer de nya spåren att påverka befintlig 
åfåra genom att flera brostöd behöver placeras i ån. Detta kräver särskild 
hänsyn för att minimera påverkan på såväl vattenflöde som vattenkvalitet. 
Vid Lackarebäcksmotet behöver en ny järnvägstunnel byggas parallellt med 
befintlig tunnel. För att den nya tunneln ska kunna byggas behöver troligen 
trafikplatsen inklusive bron över E6/E20 rivas och byggas om. 

Skydd mot översvämning vid höga vattennivåer i Mölndalsån behöver 
anläggas utmed den västra sidan av järnvägen hela sträckan mellan 
Västlänkens översvämningsskydd i Almedal och korsningen med Mölndalsån 
vid Forsåker. Åtgärder behöver också vidtas för att skydda anläggningen 
mot översvämning vid skyfall. Åtgärderna behöver samordnas med skydd 
av övrig infrastruktur och bebyggelse. Med hänsyn till befintlig bebyggelse 
och planerad bebyggelse utmed järnvägen kommer även skyddsåtgärder mot 
buller från tågtrafiken och olyckor med farligt gods att behöva vidtas.

Kommunala planer för området
I den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång som 
berör Almedal-Lackarebäck föreslås områdena väster om E6/E20 och 
Västkustbanan omvandlas till blandad bebyggelse med centrumkaraktär. Mot 
E6/E20 och järnvägen föreslås högre bebyggelse som skydd mot buller, risk 
för farligt gods och förorenad luft. Även öster om E6/E20 och järnvägen 
föreslås en utveckling av det tidigare mejeriområdet i Kallebäck till blandad 

bebyggelse, vilket även har börjat byggas. För att bättre koppla Kallebäck till 
sin omgivning föreslås en ny väg till Lackarebäck som innebär en ny länk 
söderut till Mölndals innerstad samt en ny gång- och cykelbro över järnvägen 
och E6/E20 till Grafiska vägen och Mölndalsvägen.

I grönstrukturplanen för Mölndalsåns dalgång föreslås ett promenadstråk 
på åns östra sida inom fokusområdet. Längs delar av stråket föreslås 
platser med potential för mer grönska samt ytterligare stråk i öst-västlig 
riktning. Dessa stråk har potential för ytterligare grönska samt utveckling av 
gång- och cykelvägar. Utöver detta lyfts förslag till platser för nya grönytor. 
Nya grönytor föreslås bland annat vid Grafiska vägen, under bron vid 
Flöjebergsgatan, vid Krokslätts fabriker samt Mölndals sjukhus.

Känslighet
Fokusområdet karaktäriseras av de stora infrastrukturstråken som går 
längs med dalgången, se Figur 61. På platsen finns idag flera vägar som 
går över väg E6/E20. Den påtagliga infrastrukturprägeln i området gör att 
fokusområdets karaktär är relativt tålig för tillkommande infrastruktur. De 
längre siktlinjerna är däremot känsliga för att brytas och de närliggande 
boendemiljöerna är känsliga för visuellt intrång.

Dalgången omges av den kraftigt kuperade skogshöjden Lackarebäcksfjället 
i öst och i väst ligger verksamhets- och bostadsområdet Krokslätt samt 
Safjällets naturreservat. I markplan gör korridorerna fysiskt intrång vid de 
äldre industrimiljöerna vid Krokslätts fabriker. Området är skyddat som 
byggnadsminne och utpekat i den kommunala kulturvårdsplanen. Dess 
karaktär är känslig för både fysiskt och visuellt intrång. Korridorerna Raka 
vägen och Raka vägen Öst passerar på bank/skärning genom området där 
Lackarebäcks gård tidigare låg, som är en parkmiljö från förra sekelskiftet 
utpekad i Mölndals kulturmiljöprogram.

Idag tar redan de stora infrastrukturstråken och de många verksamheterna 
en stor del av marken i anspråk. Även Mölndalsån, som går längsmed 
dalgången påverkar möjliga sträckningar för den nya järnvägen. Det finns ett 
stort antal verksamheter inom fokusområdet, exempelvis kontorsbyggnader, 
matbutiker och bilförsäljning. Verksamheterna är känsliga för intrång, 
samt för fysiska eller upplevda barriärer. Även näringslivssambanden längs 
vägarna är känsliga för intrång som försvårar för transport under byggskedet. 
Bristen på plats medför att både angränsande fastigheter och E6/E20 
kommer att påverkas vid byggnation av ny järnväg.

Idag är boendemiljöerna inom fokusområdet starkt bullerpåverkade. 
Tillkommande buller kan försämra livsmiljöerna. De befintliga passagerna 
för fotgängare som finns över och under vägar och järnvägar är känsliga 
för intrång som försämrar möjligheterna att röra sig i väst-östlig riktning i 
dalgången. Platser som domineras av infrastruktur, till exempel passager, kan 
upplevas som en otrevlig och otrygg miljö för fotgängare och cyklister.

Längs Mölndalsån är det risk för översvämning. För de tätbebyggda 
områdena med översvämningsrisk riskerar översvämningssituationer 
förvärras vid ökad avrinning eller dämningseffekt från anläggningen. Vid 
Lackarebäcks industriområde finns ett ställverk som kan komma att påverkas 
av en ny järnväg.

Potential
Det finns en potential att öka orienterbarheten i området vid en eventuell 
ombyggnation och bidra till ett samlat gestaltningsuttryck. 

Figur 61. Flygfoto över fokusområdet Almedal-Lackarebäck med korridorsalternativ 
illustrerat i bild, vy mot söder. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den gröna färgen 
illustrerar anläggning i markplan och den streckade linjen illustrerar stationsalternativ 
M1. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och kultu-
rella samband och 
stråk.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband och stråk.

Bibehåll befintliga 
passager (över väg, 
järnväg och Möln-
dalsån), alternativt 
flytta till lägen som 
fortsatt möjliggör 
för olika passager. 
Utforma passager 
med hänsyn till 
orienterbarhet, 
siktlinjer och 
trygghet.

Bibehåll eller 
utveckla stråk som är 
viktiga för verksam-
heter.

Utforma tunnel-
mynningen och 
dess sidoområden 
med hänsyn till 
siktlinjer och 
trygghet i närmiljön.

Vid placering av 
brostöd och 
passager ska 
hänsyn tas till 
siktlinjer längs stråk. 

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer
undviks.

Utred möjligheten 
att integrera eller 
utveckla grönytor 
för att förstärka de 
ekologiska samban-
den längs Mölndal-
sån vid flytt av 
verksamheter och 
infrastruktur.

Vid korridorsalter-
nativ med station i 
Mölndal: undersök 
nya lägen för väg 
E6/E20 med hänsyn 
till framtida 
exploatering vid 
Lackarebäcksmotet.

Vid korridorsalter-
nativ utan station i 
Mölndal: undersök 
nya lägen för 
vägstrukturer vid 
Lackarebäck med 
hänsyn till framtida 
exploatering.Vid korridorsalter-

nativ med station i 
Mölndal: utred 
möjligheten att vid 
omdragning av 
vägar och flytt av 
verksamhetlokaler 
vid Lackarebäcks-
motet, utveckla nya 
stråk och vistelse-
platser längs 
Mölndalsån.

Vid korridorsalter-
nativ utan station i 
Mölndal: vid 
omdragning av 
vägar i området bör 
ett helhetsgrepp tas 
för att skapa bättre 
röreselmönster och 
stadskvaliteter i 
området vid 
Lackarebäcks 
industriområde.
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Mölndal

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Stationsalternativ
! ! ! ! ! ! Kommungräns
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Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Natura 2000 - Särskilt skyddsområde för fåglar

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 62. Karta över fokusområdet Almedal-Lackarebäck. För teckenförklaring, se ”Figur 
58. Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 32.
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M
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Lackarebäcksmotet
Lackarebäcks gård

Anpassa eventuella 
storskaliga expone-
rade anläggningsde-
lar med hänsyn
till visuellt intrång 
och stråk i tätortsnä-
ra miljöer.

Sträva efter att få 
ett samlat gestalt-
ningsuttryck av de 
broar som på grund 
av den nya anlägg-
ningen måste 
byggas om, tillsam-
mans med den nya 
järnvägsbron. 

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Almedal-Lackarebäck

Anpassa och 
utforma miljön runt 
tunnelmynningen 
med tanke på dess 
exponerade läge 
från väg E6/E20 
samt från boende-
miljöerna i Krok-
slätt. 

Undvik att lokalisera 
järnvägsanläggning-
en så att den får stor 
påverkan på kultur-
historiskt viktiga och 
identitetsbärande 
byggnader och 
miljöer.

Vid korridorsalter-
nativ med station i 
Mölndal: Placera 
anläggningen så att 
den passerar 
områdena vid 
Krokslätts fabriker 
med hänsyn till de 
kulturhistoriskt 
viktiga före detta 
industribyggna-
derna.

Vid korridorsalter-
nativ utan station i 
Mölndal: Placera 
anläggningen så att 
den passerar 
området vid 
Lackarebäcks gård 
med hänsyn till de 
kulturhistoriska 
värdena.

G
rafiska vägen

Korridors- 
alternativet bör inte 
omöjliggöra att 
utveckla ett 
sammanhängande 
promenadstråk 
med tillhörande 
grönstruktur längs 
med eller i nära 
anslutning till 
Mölndalsån.

Utforma översväm-
ningsskydd med 
hänsyn till olika 
platsers identitet 
utmed sträckan.

Utforma eventuella 
översvämningsskydd 
så att de tar till vara 
på platsens potential 
avseende stadsut-
veckling och ekolo-
giska samband.
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Figur 64. Flygfoto över Mölndal med stationsalternativ M1 illustrerat i bild, vy mot söder. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar anläggning på bro och den 
gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ M1. (Foto: Per Pixel, 2020)

7.1.5 Stationsalternativ M1, Mölndal station
Nuvarande Mölndal station byggs ut med fler spår för att klara planerad 
trafik på den nya stambanan och Västkustbanan, se Figur 63. Stationen, 
som idag har tre spår och en plattform, behöver utökas till sex spår och tre 
plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet breddas från nuvarande 
35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in under den 
befintliga bron (Mölndalsbro). Plattformarna ska utformas för 250 meter 
långa tåg. Plattformarna kan placeras norr och/eller söder om Mölndalsbro. 
Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och hissar från bron. 
Plattformarna ska även kunna nås från en eventuellt tillkommande gångbro.

Nämndemansgatan som går parallellt med spåren får ett nytt läge under bron. 
Söder om stationen krävs utrymme för växelförbindelser mellan spåren samt 
en förbindelse till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen 
söder om Mölndal. Det innebär att järnvägsområdet kommer att påverka 
bebyggelse i Forsåker. Här kommer bullerskyddsåtgärder att krävas.

Stationen ligger centralt i Mölndal och möjliggör byten till tåg på 
Västkustbanan och lokal kollektivtrafik. Befintliga servicefunktioner som 
kommersiella ytor och vänthall kan nyttjas men kommer att behöva utökas 
vid tillkommande trafik. Då befintlig station är centralt belägen förutsätts 
huvuddelen av tillkommande resenärer kunna nyttja kollektivtrafiken.

Kommunala planer för området
I den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång (antagen februari 
och april 2017) finns förslag på ny markanvändning längs med Mölndalsån. 
Huvudinriktningen är att åstadkomma en tätare stadsbebyggelse, där 
bostäder och verksamheter blandas. Nya bostäder föreslås inom flera 
delområden både genom förtätning i befintliga bostadsområden, men också 
genom att tillåta bostäder på tidigare industrimark. Inom Forsåkerområdet, 
som är ett tidigare verksamhetsområde på den sydöstra sidan om 
Mölndals bro, föreslås en ny stadsdel med blandad bebyggelse och service. 
Infrastrukturen ska utvecklas genom en utbyggnad av järnvägen, förbättrade 
trafikplatser på motorvägen samt genom en utökad kollektivtrafik. En ny bro, 
söder om Mölndals bro, mellan Mölndals innerstad och Forsåkersområdet 
föreslås även för att avlasta Mölndals bro. Den nya bron ger en möjlighet att 
skapa en utvecklad knutpunkt vid Mölndal station. 

För att sammanlänka de västra och östra sidorna av dalgången och minska 
barriäreffekten av infrastrukturen föreslås fler gång- och cykelbroar, 
både över E6/E20 och Västkustbanan och över Mölndalsån. Detta ska 
tillsammans med en utvecklad grönstruktur utmed Mölndalsån skapa 
bättre kopplingar med omgivande grönområden. Inom stationsalternativ 
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Figur 63. Karta över stationsalternativ M1 Mölndal.

FORSÅKER
MÖLNDALS 
CENTRUM
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KVARNBY
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NÄMNDEMANS-
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SUMMERING STATIONSALTERNATIV M1, MÖLNDAL STATION
Stationsalternativet innebär en station i markplan intill befintliga spår 
vid Mölndal station och kommer att ge viss påverkan på sin omgivning. 
Förutom att gator kommer behöva dras om och delar av E6/E20 behöver 
byggas om, kommer även befintliga miljöer på den östra sidan av 
järnvägen att påverkas. Dock finns en stor potential i att utöka Mölndal 
stations funktion till en regional knutpunkt med möjlighet att nå stora 
delar av sydvästra Göteborg och Halland. Stor vikt måste läggas vid 
utformningen av stationsanläggningen så att god tillgänglighet skapas 
till den nya anläggningen och till befintliga funktioner.
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med övrig stadsplanering och dagvattenhantering, potentiellt minska 
översvämningsproblematiken i området i stort. Barriäreffekten av befintlig 
infrastruktur i dalgången kan minskas vid anläggandet av nya broar till 
de nya plattformslägena och de sociala sambanden kan stärkas. Nya broar 
och en utbyggd station i Mölndal kan bli nya landmärken vid infarten till 
Mölndal och Göteborg. Landskapets dramatiska former och landmärken 
i form av kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan bidra till en positiv 
resandeupplevelse. Bullerskyddsåtgärder på den nya stambanan kan skydda 
omgivande områden mot buller från befintlig infrastruktur och förbättra 
ljudmiljön i omgivande bostadsområden.

terräng på berg finns känslighet för störningar i form av stomljud i byggnader. 
Boendemiljöer är känsliga för direkt intrång men även indirekt intrång i 
närliggande miljöer som kan få förändrad karaktär och göra att området blir 
mer infrastrukturpräglat och får en minskad attraktivitet som boendemiljö. 

Potential
Tätortsutveckling och näringsliv i Mölndal gynnas av ett stationsläge i 
Mölndal och stationsläget kan bidra till regionförstoring, vilket gynnar 
näringslivet i regionen. Med ett stationsläge för den nya stambanan förstärks 
Mölndals ställning som knutpunkt för resande i södra Storgöteborg. 
Översvämningsskydd av järnväg och station i dalgången kan, vid integration 

M1 föreslås ett nytt promenadstråk med två alternativa sträckningar samt 
förslag på ny grönyta söder om Mölndalsbro. Även nya kopplingar i öst-
västlig riktning med ytterligare grönska samt gång- och cykelvägar pekas ut i 
grönstrukturplanen för Mölndalsåns dalgång. Kulturmiljöer inom framförallt 
äldre industrimiljöer ska tas till vara och utvecklas. 

Förutsättningar för stationsalternativ M1, Mölndal station
Mölndals centrum ligger i Mölndalsåns dalgång som är hårt exploaterad av 
infrastruktur och bebyggelse. Mölndal har inte vuxit med årsringar runt en 
fast kärna, utan snarare genom att flera mindre samhällen vuxit samman. 
Under de senaste åren har Mölndals innerstad förtätats kraftigt. Den nyare, 
centrala bebyggelsen är på flera håll hög och utgörs av flerbostadshus med 
handel och verksamheter i bottenplan. I den norra delen av centrum finns 
lamellhus i tre till fyra våningar med verksamheter i bottenplan.

Samband och barriärer
Ett brett trafikstråk löper längs med Mölndalsåns dalgång. Väster om 
Mölndalsån går en bred lokalgata, Göteborgsvägen, med spårväg i mitten. 
Öster om ån återfinns Västkustbanan och väg E6/E20. Motorvägen har byggts 
ut etappvis. Trafikstråket orsakar tillsammans med Mölndalsån påtagliga 
barriäreffekter i dalgången. Möjligheterna att röra sig mellan dalgångens 
östra och västra sida är förhållandevis få. Mölndals bro är därför en viktig 
överbyggande länk inte bara för motorfordon, utan även för fotgängare och 
cyklister.

Grönområden och samband
Inslaget av grönska är sparsamt i Mölndals mest centrala delar. I centrum 
finns två parker, Åbybergsparken och Åbykullen. Parken vid Villa Korndal, 
belägen öster om E6/E20 och Västkustbanan, är privat och är inte öppen för 
allmänheten. 

Målpunkter
De största målpunkterna i Mölndal är handeln i Mölndals centrum, 
knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndals bro och större arbetsplatser 
såsom AstraZeneca, Essity och stadshuset. Även Mölndals sjukhus norr om 
Mölndals centrum är en viktig målpunkt, liksom Mölndals Kvarnby och 
Mölndals stadsmuseum.

Kulturmiljö
Mölndals kvarnby är med sin bevarade industribebyggelse längs Mölndalsån 
tillsammans med den tillhörande bostadsbebyggelsen av riksintresse för 
kulturmiljövården. Stadshuset och Folkets hus från tidigt 60-tal bildar 
tillsammans med omkringliggande bostadskvarter från 1940- och 50-talet 
ett område som symboliserar flytten av Mölndals centrum från Kvarnbyn till 
den västra sidan av dalgången. Fässbergs kyrka från 1887 är ett av Mölndals 
tydligaste landmärken. Forsåker bruksområde är ett tidigare område för 
pappersindustri. I området finns ett stort antal tidigare industribyggnader, 
med andra funktioner än nuvarande.

Känslighet
Jordförhållandena i dalgången är känsliga, vilket innebär att det kan finnas 
risk för sättningar i anläggningen och omgivande byggnader samt risk för 
skred. Grundförstärkningar som kommer att krävas försvårar byggbarheten 
eftersom miljön är så tätbebyggd. Det finns betydande känslighet för 
översvämning i anslutning till Mölndalsån. Bana och station behöver 
anpassas så att dessa skyddas mot eventuella översvämningar, vilket kan 
påverka utformningen. Bebyggelsen i dalgången är redan mycket bullerutsatt 
och känslig för ytterligare störningar av buller och vibrationer. I högre 
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Figur 65. Ortofoto som visar förutsättningarna vid stationsalternativ M1.
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Figur 66. Illustration över Mölndals bro med stationsläget till vänster med trapphus/hissar och Essitybyggnaden till höger.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid stationsalternativ M1, Mölndal station 
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Utforma stationerna 
med en egen 
identitet som utgår 
från platsens
karaktär.

Ta hänsyn till 
siktlinjer och vyer 
som är viktiga för 
platsers identitet 
och förståelse och 
orienterbarhet i 
landskapet.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
den främjar gång- 
och cykeltrafik
till och från statio-
nen.

Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för goda
stadsmiljöer och 
stadsutvecklings-
möjligheter i 
samverkan med 
övriga aktörer.

Viktigt att den nya 
anläggningen, med 
alla dess ingående 
delar, smälter ihop 
med befintliga 
funktioner vid 
Mölndals bro så att 
hela bytespunkten 
upplevs och förstås 
som en helhet. 
Detta kan ske 
genom en anpass-
ning av den nya 
anläggningen till det 
befintliga, eller att 
det befintliga 
anpassar sig till den 
nya anläggningen.

Viktigt att Mölndals 
bro fortsätter att 
utvecklas till en 
attraktiv kollektiv-
trafikpunkt med 
inslag av handel 
och service. Det är 
också av yttersta 
vikt att Mölndals 
bro avlastas, så att 
inte all kommunika-
tion mellan Möln-
dals centrala delar 
måste ske i ett 
stråk.

Trapphus med 
hissar och rulltrap-
por bör placeras 
och utformas så att 
avstånden blir korta 
och att det blir 
enkelt att byta till 
andra tåg, buss, 
spårvagn eller cykel. 

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
den inte bryter 
viktiga sociala,
ekologiska eller 
ekonomiska sam-
band, eller bidrar till 
starka
barriäreffekter.

Viktigt att angö-
ringspunkterna till 
de nya plattformar-
na synliggörs från 
långt håll, så att 
anläggningen kan 
ses och förstås på 
avstånd.

Viktigt att hänsyn 
tas både till 
befintlig bebyggelse 
och till kommande, 
ännu icke färdig-
ställd, bebyggelse.

Utforma stationerna 
så att de bidrar med 
en god orienterbar-
het i sin omgivning.

Ta hänsyn till 
omgivande stads-
landskap vid 
utformning av 
bullerskydd,
så att dessa kan 
integreras i omgiv-
ningen på ett 
förtjänstfullt sätt.

Utforma stationerna 
så att de underlättar 
vid byten mellan tåg 
och andra
trafikslag.

Mölndals bro är en 
entrépunkt till 
Storgöteborg för de 
som kommer 
söderifrån och även 
en viktig förbindelse 
mellan östra och 
västra delarna av 
Mölndal. Många 
människor passerar 
platsen varje dag. 
Viktigt att utgå från 
detta vid utform-
ningen av det 
utökade stations-
området. Viktigt att 
stationsområdet 
kan avläsas och 
förstås på håll, och 
att det blir en god 
orienterbarhet för 
både resenärer och 
för de som passerar.

Då upptagningsom-
rådet för gång- och 
cykeltrafik runt 
stationen är stort 
finns goda förut-
sättningar för 
många människor 
att ta sig till 
stationen till fots 
eller med cykel. 
Därför är det viktigt 
att cykeln som 
färdmedel priorite-
ras vid planering 
och anläggande av 
stationsområdet 
och att rejäla ytor i 
nära anslutning till 
plattformarna 
avsätts för cykel-
parkering. 

Viktigt att det 
möjliggörs för stärk-
ta sociala samband 
och nya kopplingar 
över eller under 
spåren då spårom-
rådet och därmed 
hela infrastruktur-
området i dalgång-
en breddas.

Den nya stationen 
bör inte omöjliggöra 
att utveckla ett 
sammanhängande 
promenadstråk 
med grönstruktur 
längs med eller i 
nära anslutning till 
Mölndalsån.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Viktigt att hissar, 
plattformar, utrym-
men under och 
uppe på bron 
utformas och 
ljussätts med stor 
omsorg, så att de 
upplevs som trygga.

Utforma eventuella 
översvämningsskydd 
så att de tar till vara 
på platsens potential 
avseende stadsut-
veckling och ekolo-
giska samband.
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med stigsystem som sträcker sig från bostadsområdena och in i sjö- och 
mosselandskapet. 

I Rävekärr finns fotbollsplan och stigsystem på de närliggande skogshöjderna. 
I Sandbäck finns ett tenniscenter, vilket är en målpunkt för fritidsaktiviteter. 
På dalgångens västra sida vid Sandbäck ligger Peppareds naturreservat med 
promenadslingor, samt Peppareds närströvområde med elljusspår. På en del 
av jordbruksmarken i Sandbäck arrenderar en ideell stadsodlingsförening 
mark. Dessa rekreativa målpunkter och samband är känsliga för en fysisk och 
upplevd barriäreffekt.

I Mölndals stads grönplan beskrivs stadens större naturområden med dess 
kopplingar in till tätorterna. Där illustreras Sandbäck som en grön kil, men 
som dock bryts av infrastrukturstråket. Det stora infrastrukturstråket har en 
stark barriäreffekt. Fotgängare och cyklister kan som tidigare nämnts korsa 
Västkustbanan samt väg E6/E20 i tunnlar vid Åbromotet, samt i höjd med 
Peppared. De sociala sambanden är känsliga för en förstärkt barriäreffekt, 
vilket järnvägsanläggningen kan ge upphov till.

Dalgången i Mölndal var tidigare dominerad av jordbruksmark. Idag är 
Sandbäck ett av få områdena där det finns jordbruksmark bevarad i dalgång. 
Jordbruksmarken är känslig för intrång som försvårar för verksamheter eller 
som riskerar att skada jordbruksmarken. 

Känslighet
Fokusområdet karaktäriseras av den breda dalgången, som är starkt 
exploaterad vid Åbromotet och mindre exploaterad i dess södra delar vid 
Sandbäck, se Figur 67 och Figur 68. Långa siktlinjer finns längs dalen och 
uppe på dalsidorna. Dalgångens öppna karaktär är inte så känslig för visuellt 
intrång, då den redan idag domineras av storskalig infrastruktur. De längre 
siktlinjerna är däremot känsliga för att brytas och boendemiljöerna är 
känsliga för både fysiskt och visuellt intrång.

Vid Åbromotet finns planskilda gång- och cykelvägar i västöstlig 
riktning. Väster om väg E6/E20 ligger Åbro, som är ett industri- och 
verksamhetsområde. Det finns även verksamheter öster om dalgången 
i anslutning till bostadsområdet Rävekärr. I Rävekärr finns en skola. På 
dalgångens östra sida ligger Kungsbackavägen som passerar Sandbäck, där 
bostäder ligger likt ett pärlband längs vägen. 

Boendemiljöer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande buller som 
kan störa de boende och begränsa rörelsemöjligheterna kring bostäderna. 
Redan idag är många av boendemiljöerna inom området starkt påverkade av 
barriäreffekter och buller, vilket gör det känsligt för tillkommande barriärer 
samt störningar av buller, vibrationer och stomljud. 

Vid fokusområdet finns även tätortsnära rekreation. I dalgången rinner 
Kålleredsbäcken. På dalgångens östra sida ligger ett större skogsområde 

7.1.6 Fokusområde Rävekärr-Sandbäck
Fokusområdet Rävekärr-Sandbäck ligger söder om Mölndals bro. Inom 
fokusområdet finns bostäder, verksamheter och längsmed dalen går väg  
E6/E20 och Västkustbanan. Öster om infrastrukturen rinner Kålleredsbäcken. 

Vid fokusområdet passerar korridorerna Landvetter Öst, Mölnlycke och 
Tulebo, se Figur 70. Mölndal station behöver byggas ut med fler spår och 
plattformar, vilket påverkar både befintlig och planerad bebyggelse öster om 
stationen. Söder om Mölndal station möjliggör den föreslagna korridoren 
fortsatt utbyggnad av Västkustbanan till fyra spår samt en anslutning 
till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen. Spåret till 
Pilekrogen, som ska ansluta till mittplattformen på Mölndal station, korsar 
spåren för den nya järnvägen och Västkustbanan planskilt på bro eller i 
tunnel. För passagen av Mölndalsån vid Forsåker krävs flera parallella 
järnvägsbroar. Det bredare järnvägsområdet kommer att medföra intrång i 
befintlig bebyggelse i Brännås och Rävekärr.

Vid Rävekärr behöver den nya järnvägen korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Oavsett anläggningstyp kommer Kålleredsbäcken 
att behöva grävas om på en sträcka av cirka 260 meter. Alternativet att låta 
Västkustbanan gå på bro över spåren mot Borås skulle medföra en betydligt 
längre bro då godstrafiken på Västkustbanan ställer krav på mindre lutningar.

Figur 67. Flygfoto över fokusområdet Rävekärr-Sandbäck, vy mot söder. Den röda färgen 
illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar anläggning på bro och den gröna färgen 
illustrerar anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 68. Flygfoto över Sandbäck, vy mot sydost. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar anläggning på bro och den gröna färgen illustrerar anläggning i 
markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 70. Karta över fokusområdet Rävekärr-Sandbäck. Området med raster i orange 
markerar Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen. För tecken– 
förklaring, se ”Figur 58. Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 32.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !
!

!
!!

!
!

!
!

!
!
!

! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

! !
!
! !!

!

! !

!

!
! !

!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! !!

!

! !

!
!

! ! !

!

! ! ! !
!

!
!
!
!

!
! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!
!
!

!

!
! ! !

!

!

!
! ! ! ! ! !

!
!

!
!!

!
!
!
!

!!!!!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!
!

!!

!!!
!

!!
!
!

!!!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!

!!!

!!!
!!!

!!!

!!!!
!
!

!!

!

!!
!!

! ! !
!! !

!
!
! !

!
!

!!

!!!!!
!
!

! ! ! ! ! ! ! ! !
!

! !

!

!!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!
!
!!

!!

!!
!
! !

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!
!
!

!

!
!

! !

!
!

!
!

!
!
!

!!!!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!

!
!

! !

!
!

!

!
!
!

!!
!

! !

! !
!

!

!
!

! !!

! !
!

!
!
!

!

!

!
! !

! !

!
! !

!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!!

!
!

!

!
!

!
! !

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!
!

!

!

!
!!

!

! !! !

!
!

! !

!
!

!

! ! !
!! !

!
!

!

!

! !
!
!

! !!
!

!
!

!
!
!

!
!

! ! ! ! !

! !
!
!

! !
!
!

!!!!!
!

!

!
!!!!

!
!
!
!

!
!

!!!
!!!!!

!
!!! !

!

!!
!!

! ! !

!
!

!
!

!
!

!!!
!!!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!!

!

!
!

!

!

!
!
!
!

!!

!
!

!

!
! ! ! !

!
!

!

! ! !
! !

!! !
!

!

!

!

!
!

!
!!

!!

!
!

!!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Mölndal

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Stationsalternativ
! ! ! ! ! ! Kommungräns

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Natura 2000 - Särskilt skyddsområde för fåglar

Kommunal kulturvårdsplan

Peppareds naturreservat

Västkustbanan

Rävekärr

Åbro

Åby

Åbromotet

Tulebo
Tulebo

Landvetter ÖstLandvetter Öst
MölnlyckeMölnlycke

Kungsbacka-
vägen

Kålleredsbäcken

Sandbäck

Väg E6/E20

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

300 % 1:20 000

400 % 1:15 000

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

Område för Trafikverkets 
planerade uppställningsspår 
vid Pilekrogen

     PASSAGE

      PASSAGE

    PASSAGE

Utforma broar med 
en egen identitet 
som tar hänsyn till 
platsens karaktär. 

Bibehåll befintliga 
passager (vägar 
och stignät), 
alternativt flytta 
passager till lägen 
som fortsatt 
möjliggör för 
passager vid flera 
olika lägen. Utforma 
passager med 
hänsyn till orienter-
barhet, siktlinjer 
och trygghet.

Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanläggning-
ens sidoområden 
och vägar anpassas 
för att gynna 
lantbruk. Vid 
anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte användas 
som uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.
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Inpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver geome-
trier med begrän-
sade möjligheter till 
kurvor i plan och 
profil. Inpassning i 
landskapet ska göras 
med omsorg.

Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och kulturella 
samband och stråk.

Anpassa järnvägsan-
läggningen för att 
reducera påverkan 
på möjligheterna att 
bruka jordbruksmark.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Rävekärr-Sandbäck med järnvägsbro över Västkustbanan

Anpassa eventuella 
storskaliga 
exponerade 
anläggningsdelar 
med hänsyn till 
visuellt intrång i 
stråk och tätortsnära 
miljöer.

Vid placering av 
brostöd och 
passager ska 
hänsyn tas till 
siktlinjer längs stråk. 
Siktlinjer bibehålls 
eller förbättras.

Sandbäck: Utforma 
tunnelmynningen 
och dess sidoområ-
den med hänsyn till 
trygghet i närmiljön.

Sandbäck: Utforma 
tunnelmynningen 
och dess sidoområ-
den med hänsyn till 
bostäder och 
siktlinjer.

Utforma området 
under bron med 
omsorg med 
hänsyn till siktlinjer 
och trygghet.

Befintliga passager 
som behöver 
förlängas ska ges en  
utformning som 
upplevs trygg och 
säker.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer
undviks.

Utforma Kållereds-
bäckens nya 
dragning och dess 
närområde med 
goda förutsättning-
ar för upplevelse-
värden och ekolo-
giska värden.

Figur 69.  Möjlig utformning av järnvägsbro över Kålleredsbäcken vid Rävekärr, vy från nordost.

VÄG E6/E20

NY STAMBANA PÅ BRO

VÄSTKUSTBANAN

KUNGSBACKAVÄGEN
KÅLLEREDSBÄCKEN
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för natur-, kultur-, och friluftsliv” samt ”Tätorts- och annan tät bebyggelse 
huvudsakligen bostäder”. En mindre del av korridoren Tulebo går genom 
ett område som klassas som skog. I den föreslagna översiktsplanen (2020) 
sammanfaller korridorerna främst med områden som föreslås för befintlig 

”Natur” och ”Tätortsbebyggelse”.

7.2.2 Övergripande förutsättningar
Boendemiljöer
Området präglas av närheten till Göteborg och Mölndal. Befolkningstätheten 
är som störst i Mölnlycke, se Figur 72, följt av Landvetter. Många 
av boendemiljöerna är lokaliserade i anslutning till de större 
infrastrukturstråken samt vid sjöar och dalgångar. Boendemiljöer är känsliga 
för fysiskt intrång och tillkommande buller som kan störa de boende och 
begränsa rörelsemöjligheterna kring bostäderna. Redan idag är många av 
boendemiljöerna inom området starkt påverkade av buller från flyg, väg 
och järnväg, vilket gör dem känsliga för tillkommande störningar av buller, 
vibrationer och stomljud. Det finns viktiga social-kulturella samband 
mellan tätorterna i och med de stora pendlingsstråken. Dessa stråk är 
känsliga för barriärverkan, se Figur 74. Även tätortsutvecklingen är känslig 
för barriärverkan eftersom tätorternas bebyggelseutveckling kan komma 
att begränsas av den nya järnvägen och befintlig infrastruktur, eller bryta 
samband till omkringliggande grönområden.

7.2 Korridorer vid Mölnlycke
Detta kapitel omfattar en beskrivning av området vid Mölnlycke, se Figur 71. 
Inom delområdet finns fem korridorsalternativ: Raka vägen, Raka vägen Öst, 
Mölnlycke, Landvetter Öst och Tulebo som delvis sammanfaller på sträckan. 
I korridorernas västra del finns flera längre tunnlar, medan korridorerna 
österut går mer i markplan.

7.2.1 Kommunala planer för området
Den norra delen av området tillhör Härryda kommun och den södra delen 
tillhör Mölndals stad. Översiktsplanen för Härryda kommun är från 2012 
och aktualitetsförklarades 2018. Arbetet med att ta fram en ny ÖP pågår 
och den planeras gå ut på samråd våren 2021. Korridorerna passerar enligt 
nuvarande ÖP ett stort antal markanvändningsområden, exempelvis 
genom ”befintliga bostäder”, ”utbyggnadsområden för bostäder”, ”värdefullt 
friluftsliv”, ”värdefull natur” samt ”övrig mark, huvudsakligen skogsbruk”. 
I områdets östra del ligger delar av korridorerna inom område för den 
föreslagna fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra. Den berör ett 
större geografiskt område mellan Landvettersjön och Björrödsdalen. Delar 
av korridorerna passerar områden som i FÖP:en föreslås som ”Natur och 
grönkilar”, ”Blandad stadsbebyggelse” samt ”Centrumbebyggelse” (Härryda 
kommun, 2020).

Översiktsplanen för Mölndals stad antogs år 2006, men arbete pågår 
med att ta fram en ny ÖP. Korridorerna passerar genom områden som i 
markanvändningskartan exempelvis är utpekade som ”Område värdefullt 

Näringsliv
Inom området finns ett större näringslivssamband längs väg 27/40. Det 
ansluter i väst till det större infrastrukturstråket som går i nordsydlig riktning 
vid Mölndal, samt till verksamhetsområden i bland annat Mölnlycke.

Friluftsliv och rekreation
Ett större område utgör riksintresse för friluftsliv. Det sträcker sig söder 
ut från Rådasjön till och med Hårssjön. Riksintresset och omgivande 
friluftslivsområden används som tätortsnära rekreation till tätorter och 
småskaliga boendemiljöer. Gunnebo slott med omnejd utgör även ett 
regionalt och nationellt utflyktsmål med många besökare. 

I Figur 75 syns den småskaliga boende- och jordbruksmiljön kring Benareby. 
Byn har starka kopplingar till omgivande sjöar, se Figur 77. Mölnlycke har 
rekreativa samband till flertalet natur- och friluftsområden, exempelvis 
Finnsjöområdet, Rådasjöns naturreservat, Yxsjön och Wendelsbergs 
friluftsområde. Landvetter tätort har rekreativa samband i nordsydlig 
riktning till omkringliggande skogsområden. Det finns även starka 
rekreativa samband från friluftsområdena till boendemiljöer utanför 
utredningsområdet. Mellan Rambomosse och Hårssjön finns exempelvis 
samband söder ut till tätorten Kållered, se Figur 74. I områdets västra 
del passerar Bohusleden. De rekreativa sambanden kan begränsas av 
barriäreffekter, om järnvägen går i markplan mellan bostadsområden och 
rekreationsmiljöer.

Kring många av sjöarna i området finns kultur- och skogsmiljöer som 
är viktiga för rekreation. Inom området passerar korridorerna ett flertal 
sjöar som kan påverkas av ett direkt, eller ett indirekt intrång av den 
nya järnvägen. Det är exempelvis Rådasjön, Landvettersjön, Hårssjön, 
Finnsjön, Yxsjön, Gravsjön, Skärsjön och Nordsjön, se Figur 75 och Figur 
76. Rekreationsmiljöer, sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång 
och tillkommande buller eftersom tillkommande ljud förändrar upplevelsen 
av platsen. Det kan även störa de ekologiska sambanden, begränsa 
rörelsemöjligheterna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som 
vandring, bad och fiske vid sjön.

SUMMERING AV GESTALTNINGSPRINCIPER, MÖLNLYCKE
Området domineras av tätorterna Mölnlycke och Landvetter vilka 
präglas av närheten till Göteborg och Mölndal, samt av stora, sjörika 
frilufts- och rekreationsområden. Inom området finns fyra korridorer 
som delvis sammanfaller. I den västra delen finns det på grund av 
topografin flera längre tunnlar, medan korridorerna går mer i markplan 
österut, vilket ställer högre krav på gestaltningen. Exempel på gestalt-
ningsåtgärder som föreslås är placering av järnväg, val av anläggnings-
typ, utformning av järnvägens sidoområden samt bullerskyddande 
åtgärder. Det finns även åtgärder som syftar till att gynna biologisk 
mångfald, bevara jordbruksmark, utveckla passager samt öka tryggheten 
vid anläggningen.

Figur 71. Översiktskarta över korridorsalternativ med bedömd huvudsaklig anläggnings-
typ mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats. 

Teckenförklaring
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Figur 72. Flygfoto över Mölnlycke, vy mot öster. I förgrunden syns Rådasjön och längre 
bort i bild syns Landvettersjön. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Hårssjön i områdets södra del är en näringsrik slättsjö med rikt fågelliv, se 
Figur 73. Sjön ingår i riksintresse för naturvård. Den är en ovanlig naturtyp 
i regionen och är känslig för intrång som förändrar livsmiljön. Finnebäcken 
och Nordån, som rinner ut i Lindomeån, utgör reproduktionsområden för lax 
och havsöring, se Figur 74. Här finns risk för habitatförluster och försämrad 
vattenkvalitet om vattendragen utsätts för fragmentering eller störning. 
Naturreservat finns vid Yxsjöns norra del samt vid Rådasjön. Kring Hårssjön 
och Rambomosse finns förslag till nytt naturreservat av länsstyrelsen. 
Vid Yxsjön finns ett förslag på utvidgning av naturreservatet söder ut. Då 
utvidgningen är i ett tidigt skede redovisas den dock inte i Figur 74.

Herrgårdsmiljöerna vid Rådasjön samt kulturmiljön kring Wendelsberg i 
Mölnlycke utgör några av de mest värdefulla områdena i utredningsområdet 
och är känsliga för åtgärder som påverkar siktlinjer, historiska och 
funktionella samband mellan bebyggelse, odlingslandskap och parkmiljöer. 
Gunnebo slott och Grevedämmet utgör riksintresse för kulturmiljövård.

Höga naturvärden och sjörika landskap
Området karaktäriseras av de stora skogsområdena med många sjöar. I väst 
finns mer låglänta partier än i östra delen av området. Många ekologiska 
samband är knutna till vattendragen. Fragmentering och barriärverkan 
påverkar känsliga växt-och djurarter och deras spridningsmöjligheter. Ett 
exempel är Mölndalsån med kringliggande lövskogar som utgör en värdefull 
livsmiljö och spridningskorridor för växt- och djurarter.

Figur 73. Flygfoto över Hårssjön närmst i bild och Tulebosjön i mitten av bilden, vy mot 
söder. Hårssjön är en näringsrik slättsjö med rikt fågelliv. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 74. Karta över landskapets känslighet och samband.
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GÖTEBORG

MÖLNDAL

Finnsjön

Hårssjön

Rådasjön

Mölndalsån

Grevedämmet

K
ålleredsbäcken Finnebäcken

Nordån

Lindomeån

Nordsjön

Gravsjön

Skärsjön

Yxsjön
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Kållered

Gunnebo slott

Väg 27/40

Wendelsberg

LANDVETTER TÄTORT

MÖLNLYCKE

LANDVETTER
FLYGPLATS

Benareby

Björrödsdalen

Rambo mosse

Bohusleden

Figur 75. Flygfoto över Benareby, vy mot öster. Yxsjön syns till vänster, Gravsjön i mitten 
och Nordsjön till höger. (Foto: Per Pixel, 2020) 

Figur 76. Flygfoto över Finnsjön, vy mot nordost. Till vänster i bild syns Mölnlycke. 
(Foto: Per Pixel, 2015)
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7.2.3  Fokusområden vid Mölnlycke
Nedan presenteras fyra fokusområden för delområdet Mölnlycke, se Figur 
78. Fokusområdena är områden där anläggningen går i markplan och det 
ställs särskilda krav på gestaltningen. För varje fokusområde finns ett 
gestaltningsförslag som utgår från områdets känslighet och potential.

Fokusområdena nedan berör större tätortsnära boendemiljöer och känsliga 
rekreationsområden vid Tulebo, Finnsjön-Benareby, Yxsjöns naturreservat 
och Björröd-Buarås.

Figur 77. Flygfoto vid Benareby, vy mot väster. I förgrunden syns Benareby och Gravsjön. Längst bort i bild syns kustlinjen. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 78. Översiktskarta med anläggningstyper, korridorer och fokusområden mellan 
Mölnlycke och Landvetter flygplats. 
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Figur 79. Flygfoto över fokusområdet Tulebo med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel och den gröna färgen illustrerar anlägg-
ning i markplan. I bilden syns Hårssjön till vänster och Tulebosjön till höger. Mellan sjöarna finns jordbrukslandskap och bostadsbebyggelse. (Foto: Per Pixel, 2020)

TULEBOSJÖN

TULEBO HÖJD

SPÅRRÖD

HÅRSSJÖN

Tulebo
Fokusområdet Tulebo ligger norr om Kållered, se Figur 80. Vid fokusområdet 
passerar korridoralternativet Tulebo. Fokusområdet kan passeras i markplan 
eller i tunnel innan järnvägen åter måste gå i tunnel öster om Tulebo. 
Tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av arbetstunnlar 
samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts 
placeras så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. Det kan 
innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större 
etableringsytor kan krävas i ändarna. Ur ett gestaltningsperspektiv är 
järnvägsanläggning i tunnel att föredra i Tulebo.

Känslighet 
Mellan Tulebosjön och Hårssjön finns bebyggelse i ett mosaiklanskap. 
Bebyggelsen innefattar gårdar med inslag av småskaligt jordbruk samt villor 
i anslutning till det flackare landskapet, se Figur 79. Området är småskaligt i 
sin karaktär med bitvis längre siktlinjer och är känsligt för storskaligt intrång.

Fokusområdet används som ett tätortsnära rekreationsområde för de 
boende i området, samt för Kålleredsborna. Utöver friluftsliv finns även 
boendemiljöer samt målpunkter som idrottsplatser och sportanläggning. 
Strax norr om Tulebosjön ligger ett område som utgör riksintresse för 
naturvård samt riksintresse för friluftsliv. Området är känsligt för både direkt 
och indirekt påverkan av bullerspridning. Det sociala rekreativa sambandet 
mellan Kållered och riksintresset samt boendemiljöerna i Tulebo är 
känsligt för en fysisk och upplevd barriäreffekt, som kan hämma sociala och 
rekreativa samband. Fokusområdet används även som rekreationsområde 
av tillresande besökare då Bohusleden går genom området. Detta rekreativa 
samband är känsligt för en fysisk och upplevd barriäreffekt. Mellan 
boendemiljöerna kring Tulebo och Spårröd finns socialt och kulturellt 
samband, där byarna länkas samman med vägnätet till Kållered, Lindome för 
sociala utbyten och service.
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!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Natura 2000 - Särskilt skyddsområde för fåglar

Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Tulebo höjd

Badplats

Spårröd

Figur 80. Karta över fokusområdet Tulebo. Ur gestaltningssynpunkt är tunnelalternati-
vet att föredra, då landskapskaraktärsvärden i markplan ej påverkas. För teckenförkla-
ring, se "Figur 74. Karta över landskapets känslighet och samband." på sida 41.
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Bibehåll eller 
stärk samband 
som är viktiga ur 
rekreationssyn-
punkt.

Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanlägg-
ningens sidoområ-
den och vägar 
anpassas för att 
gynna lantbruk. 
Vid anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte använ-
das som uppställ-
nings-/
etableringsyta 
eller dylikt.

Vid eventuell hög bank bör banken 
landskapsmodelleras för att visuellt 
anpassas i omgivande landskap i 
dalgången. Bullerskydd bör anläg-
gas för att skydda känsliga fågelar-
ter vid Hårssjön samt för att 
bibehålla upplevelsevärden kring 
sjöarna.

Anpassa 
järnvägsanlägg-
ningen för att 
reducera 
påverkan på
möjligheterna 
att bruka 
jordbruksmark.

Anpassa 
järnvägsanlägg-
ningen med 
hänsyn till 
upplevelsevär-
den i rekrea-
tionsområden.

Bibehåll 
befintliga 
passager (vägar 
och stignät), 
alternativt flytta 
passager som 
fortsatt möjlig-
gör för passager 
vid flera olika 
lägen för att 
bibehålla 
rekreativa stråk, 
exempelvis 
promenadsling-
or. 

Utforma 
tunnelmyn-
ningar och 
dess sidoom-
råden med 
hänsyn till 
siktlinjer och 
trygghet i 
närmiljön.

Bibehåll eller 
utveckla 
ekologiska 
samband och 
stråk.

Utforma 
järnvägsan-
läggningen så 
att uppkom-
sten av otrygga 
miljöer undviks.

Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och 
kulturella 
samband och 
stråk.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Tulebo för järnvägsanläggning i markplan

Möjliggör för 
passager 
mellan 
boendemiljö-
erna kring 
Hårssjön och 
boendemiljö-
erna kring 
Tulebosjön. 
Utforma 
passager med 
hänsyn till 
orienterbarhet, 
siktlinjer och 
trygghet.
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Yxsjöns naturreservat
Fokusområdet Yxsjöns naturreservat ligger öster om Mölnlycke i Härryda 
kommun, se Figur 82.

Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Raka vägen och Mölnlycke. 
Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat 
inte påverkas. Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än 
önskvärt, varför större etableringsytor kan krävas i ändarna. Korridoren 
fortsätter i kuperad terräng i kanten av Yxsjöns naturreservat.

Känslighet
Området omfattas främst av ett skogslandskap som har stora natur- och 
rekreationsvärden. Delar av fokusområdet är naturreservat. Väster 
om naturreservatet finns bostadsområdet Nya Långenäs, se Figur 81. 
Skogslandskapet är kuperat med inslag av gammal barrblandskog. Inom 
fokusområdet finns områden med höga naturvärden. Yxsjöområdet 
är känsligt för en anläggning i markplan utifrån risken för störning av 
spridningsmöjligheter och fragmentering av livsmiljöer för vissa växt- och 
djurarter. Buller från en ny källa kan störa levnadsförutsättningar för skogs- 
och sjöfågel.

Skogslandskapet har en sluten karaktär, vilket inte är så känsligt för visuellt 
intrång. Det är däremot känsligt för både direkt och indirekt påverkan av 
bullerspridning. Redan idag finns viss bullerspridning i området på grund av 
närheten till Landvetter flygplats. Fokusområdet har stora rekreationsvärden 
med starka rekreativa samband till tätorterna Mölnlycke och Landvetter. 
Detta samband är känsligt för både en fysisk och en upplevd barriär, som kan 
begränsa de boendes tillgänglighet till rekreationsmiljöerna.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver geome-
trier med begrän-
sade möjligheter till 
kurvor i plan och 
profil. Inpassning i 
landskapet ska göras 
med omsorg.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband och stråk.

Anläggningens 
sidoområden bör 
landskapsmodel-
leras för att visuellt 
anpassas i omgi-
vande landskap. 
Bullerskydd bör 
anläggas för att 
bibehålla rekrea-
tions- och naturvär-
dena i Yxsjöns 
naturreservat

Möjliggör för passa-
ger mellan boende-
miljöerna kring 
Mölnlycke och 
rekreationsvärdena 
vid Landvettersjön, 
samt passager 
mellan boendemil-
jöerna kring 
Landvetter och 
rekreationsvärden 
vid Yxsjön. 

Förlägg om möjligt 
järnvägen så långt 
norrut som möjligt 
för att bibehålla så 
stort sammanhäng-
ande område 
avseende natur- 
och rekreationsvär-
den kring Yxsjön.

Anpassa järnvägsan-
läggningen med 
hänsyn till upplevel-
sevärden i
rekreationsområden.

Anpassa järnvägens 
placering och 
trädsäkringszon till 
ekologiska värden i 
Yxsjöns naturreser-
vat.

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Yxsjöns naturreservat

LANDVETTERSJÖN

NYA LÅNGENÄS

BJÖRRÖDVÄG 27/40

YXSJÖN

LANDVETTER FLYGPLATS

MÖLNLYCKE

Figur 81. Flygfoto över Yxsjöns naturreservat med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel och den gröna färgen 
illustrerar anläggning i markplan. Till vänster syns Landvettersjön och till höger syns Yxsjön. Närmst i bild syns östra delarna av Mölnlycke och längre bort i bild 
syns Landvetter flygplats. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 82. Karta över fokusområdet Yxsjöns natureservat. För teckenförklaring, se "Figur 74. Karta över 
landskapets känslighet och samband." på sida 41.
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Finnsjön-Benareby
Fokusområdet Finnsjön-Benareby ligger sydost om Mölnlycke, se Figur 
84. Området karaktäriseras av friluftsområden, sjöarna Finnsjön, Gravsjön, 
Yxsjön och Nordsjön samt av äldre bystrukturer, se Figur 83. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Landvetter Öst och Raka 
vägen Öst norr om Finnsjön, samt korridoralternativet Tulebo söder om 
Finnsjön. Bergtunneln i korridor Landvetter Öst kan med hänsyn till 
topografin vara olika lång beroende på läge inom korridoren. Vid ett sydligt 
läge i korridoren blir det en kortare bergtunnel, medan ett nordligt läge i 
korridoren kräver en längre tunnel förbi Benareby på grund av topografi samt 
natur- och kulturmiljö. Beroende på topografi och läge i korridoren Raka 
vägen Öst, kan bergtunneln antingen mynna väster eller öster om Benareby. 
För de båda korridoralternativen innebär tunneln söder om Mölnlycke 
ett behov av arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående 
arbetstunnlar förutsätts placeras så att befintliga och planerade natur- och 
kulturreservat inte påverkas. Det kan innebära att längre avstånd mellan 
arbetstunnlar än önskvärt, varför större etableringsytor kan krävas i ändarna. 
Korridor Tulebo passerar på bro över Gravsjön och därefter genom ett 
område med småskalig bostadsbebyggelse vid Benareby. Öster om Benareby 
fortsätter korridor Tulebo i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats. 
Ur ett gestaltningsperspektiv är järnvägsanläggning i tunnel att föredra vid 
Finnsjön-Benareby.

Känslighet
Finnsjöns värden för rekreation- och friluftsliv är utpekat i de kommunala 
planerna. Mellan Benareby och omkringliggande naturområden finns starka 
rekreativa samband och mellan Benareby och Mölnlycke finns ett socialt 
och kulturellt samband. Även mellan Mölnlycke och Finnsjön finns starka 
rekreativa samband. Från Mölnlycke finns en elljusspårslinga som leder till 
badplatsen vid Finnsjön.

Delar av Benarebys bymiljö utmed landsvägen är utpekat i den kommunala 
kulturvårdsplanen. Bebyggelsen i Benareby har legat längs vägen sedan 
laga skifte genomfördes år 1834 och den bevarade äldre bebyggelsen i 
området är främst uppförd kring sekelskiftet. Mellan Gravsjön och Finnsjön 
ligger ensamgården Västra Hyltan vilken också ingår i den kommunala 
kulturvårdsplanen, se Figur 84. Gården är omgiven av ett kuperat 
odlingslandskap med lång kontinuitet. De äldre bebyggelsestrukturerna 
är känsliga för åtgärder som exempelvis rivning och visuell påverkan som 
utgör skalbrott i den småskaliga kulturmiljön. Benareby är också känsligt 
för intrång då anläggning av en järnväg kan medföra barriäreffekter 
inom Benareby och bryta sambanden mot Mölnlycke och närliggande 
rekreationsområden. I norra och västra Benareby finns områden med höga 
naturvärden. Öster om Benareby finns värdefulla skogsmiljöer. I nordöstra 
delen finns tidiga utredningar för eventuellt utökat naturreservat vid Yxsjön. 

Figur 83. Flygfoto över Yxsjön, Gravsjön och Nordsjön med korridorsalternativ illustre-
rat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar 
bro och den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 84. Karta över fokusområdet Finnsjön-Benareby. Fokusområdets platsspecifika gestaltning för järnvägsanläggning i markplan beskrivs ovanför kartan. Ur gestaltningssyn-
punkt är tunnelalternativet att föredra, då landskapskaraktärsvärden i markplan ej påverkas. För teckenförklaring, se "Figur 74. Karta över landskapets känslighet och samband." på 
sida 41.
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Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och 
kulturella sam-
band och stråk.

Anpassa och 
utforma järnvägs-
anläggningen för 
att bibehålla eller 
öka biologisk 
mångfald i 
landskapet.

Bibehåll eller 
stärk samband 
som är viktiga ur 
rekreationssyn-
punkt.

Möjliggör for 
passager (vägar 
och stignät) 
mellan boende-
miljöerna i 
Mölnlycke och 
rekreationsvär-
dena vid Finn-
sjön.

Vid eventuell hög 
bank bör banken 
landskapsmodel-
leras för att 
visuellt anpassas 
i omgivande 
landskap. 
Bullerskydd bör 
anläggas för att 
bibehålla 
rekreationsvär-
den kring 
Finnsjön.

Ge järnvägsan-
läggningen en 
högre omsorg 
avseende detalje-
ringsnivå i
de delar som 
allmänheten 
kommer nära.

Utforma tunnel-
mynningar och 
dess sidoområ-
den med hänsyn 
till siktlinjer och 
trygghet i 
närmiljön.

Utforma järnvägs-
anläggningen så 
att uppkomsten 
av otrygga miljöer
undviks.

Anpassa järnvägs-
anläggningen med 
hänsyn till 
upplevelsevärden 
i rekreations- 
områden.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Finnsjön-Benareby för järnvägsanläggning i markplan

Biotoper knutna 
till odlingsland-
skap kan gynnas 
genom att spara 
äldre träd inom 
trädsäkringszo-
nen, samt med 
inslag av stenrö-
sen i korridorens 
norrsida. Dessa 
åtgärder kan 
kräva överens-
kommelse med 
markägare.
 

Vid en exponerad 
passage vid 
Benarebygvägen 
bör trädsäkrings-
zonen landskaps-
modelleras och 
planteras med 
lägre vegetation 
för att minska 
anläggningens 
storskaliga 
intryck. Dessa 
åtgärder kan 
kräva överens-
kommelse med 
markägare.

Möjliggör stråk för 
rekreation och 
friluftsliv runt sjön.

Möjliggör för 
passage runt 
Gravsjön och ta 
hänsyn till 
siktlinjer och vyer 
kring sjön.

Möjliggör för 
passager (stigar 
och vägnät) 
mellan boende-
miljöer vid 
Benareby och 
sjöar.

Korridor norr om 
Gravsjön: förlägg 
järnvägen söder 
ut för att bibe-
hålla vägstruktu-
rer och områden 
med högre 
kulturmiljövär-
den i Benareby. 
Om möjligt 
undviks intrång 
även i Västra 
Hyltan.

Benarebyvägen
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Björröd-Buarås
Fokusområdet Björröd-Buarås ligger väster om Landvetter flygplats, se Figur 
86. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Raka vägen och Mölnlycke 
vid Björröd. Korridoralternativen innebär en bro över dalgången. Vid 
Skällsjöås passerar korridoralternativet Tulebo, det kan innebära en kort bro 
över dalgången. Söder om Buarås passerar Raka vägen Öst och Landvetter 
Öst, som fortsätter söder och öster om Landvetter flygplats. Eskilsbyvägen 
blir troligen viktig för etablering och transporter.

Känslighet
Från Landvetter tätort sträcker sig en sprickdal ner genom Björröd och 
vidare genom Skällsjöås och Buarås. Genom dalen går Eskilsbyvägen vilket 
är en slingrande landsväg med småskalig bostadsbebyggelse på båda sidor 
om vägen, se Figur 85. Från vägen går förgreningar ut till områden med 
småhusbebyggelse. Området har en stark koppling norrut till Landvetter 
tätort, men även söderut där Eskilsbyvägen ansluter till Eskilsby och det 
öst-västliga vägnätet mellan Lindome och Hällingsjö. Området väster om 
Björröd ingår i det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Landvetter södra. Där föreslås noden för centrumbebyggelsen ligga sydost 
om Stora Ristjärn. Gestaltningsprogrammet för Göteborg-Borås har i detta 
skede inte tagit hänsyn till planerna för Landvetter södra.

I dalen dominerar karaktären av det kuperade skogslandskapet. Detta 
skapar slutna, småskaliga landskapsrum med korta siktlinjer. Där landskapet 
öppnar upp sig vid sjöar och partier med jordbruksmark är siktlinjerna 
längre. Bostadsområdenas karaktär har utvecklats från 1900-talet och 
framåt. Tidigare brukades skogsmarken som utmark för skogsbete. Väster om 
Björröd finns miljöer och ekologiska samband för känsliga arter.

Inom fokusområdet ligger flertalet mindre sjöar i närheten av korridorerna, 
exempelvis Skällsjön, Stora Äntetjärnen och Skärsjön. Sjöar och strandlinjer 
är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande buller som skapar 
barriäreffekter och som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa 
rörelsemöjligheterna kring sjöarna samt påverka rekreativa aktiviteter som 
bad och fiske vid sjöarna.

Idag är boendemiljöerna inom fokusområdet starkt bullerpåverkade av 
flygbuller från Landvetter flygplats. Tillkommande buller kan försämra 
livsmiljöerna. 

Figur 85. Flygfoto över fokusområdet Björröd-Buarås med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot nordost. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar bro 
och den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. Landvetter flygplats syns i bakgrunden. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Förslag till platsspecifik gestaltning vid Björröd-Buarås

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

!! ! !
!!

!

!
! ! ! !

!
!

!
!

!
!
!

!
!

! !!!

! !

!

! !

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! !

!

!

!

! ! !

! ! !
! !

!
! ! !!

! ! ! ! ! ! ! !!
!

!
!

! ! !

!

!
! ! !

!
!

!
!
!
!

!!!
!

!
!

!
!

!
!

! !
!

!

!

!!!

!!

!!!!!!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!!
!

!!!!
!!

!!

!!!
!

!

!

!
!

!

!
!

!!

!

!
!!

! !!

!

!
!

!

!
!
!!

!!
!!

! ! ! ! !

!!

! !

!
!

!

!
!

!
!

!!

!

!!
!!

!

!

!

!
!
!

!

!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

!!!

!

!!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!!

!
!
!!

!
!

!
!!

!
!

!!
!
!
!

!
!

!!

!
!

! !

!!

!

!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!
!!

!
!!

!

! !
!

!

!
!

!
!
!
!

!

!!

!
!

!
!

!

!!!
!
!
!

!
!

!
!

!

! !

!
!

!

!!!
!
!

!

!
!
!

! !

!
!

!
!

!
!!

!!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
!

!
!

!
!

! !

!

! ! !!
!

!
!

!
!
!

!

!

!

!! !

!
!

!
!

! !
!
!!

!!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

! ! ! !
!
!
! !!

!!!!
!
!
!!!

!
!

!

!!!!!!

!

!
!

!
!!

!

!
!
!
!

!

!!
!

! !

! !
!
!

!

!
!
!
!

!
!

!
!!

!

!

!
!!!

!
!
!

!
!!

!

!

!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!

! !

!

!
!
!!

!!

! ! !!

!
!

!
!!

! !
!
!
!!

!
!!

!!
!
!

!!!!!!!

!
!!

!

!!

!
!

!
!

! !
! !

!
!

!
!
!
!

!
! ! ! ! !

!
!
!

!!
! !

!

!
!

! !
! ! !

!
!!

!

!
!
!!!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!!

!
!

!

! !

!

!
!

!
!
!

!

!

!

!

!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!
! !

! ! !
!
!

!
! !

!

!
!

!
!
!

!
!

!

!

!(
!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!( !(

!(
!(

!(
!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(
!( !(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!( !(
!(

!(

!(
!(

!(
!(!(

!(
!(
!(

!(

!( !(
!(

!(

!(

!(

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Mölnlycke

Huvudsaklig bedömd anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Natura 2000 - Särskilt skyddsområde för fåglar

Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 86. Karta över fokusområdet Björröd-Buarås. För teckenförklaring, se 
"Figur 74. Karta över landskapets känslighet och samband." på sida 41.
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Eskilsbyvägen

Stora Ristjärn PASSAGE

PASSAGE

Bibehåll eller stärk sam-
band som är viktiga ur 
rekreationssynpunkt.

Bibehåll eller utveckla 
viktiga sociala och kultu-
rella samband och stråk.

Anpassa eventuella 
storskaliga exponerade 
anläggningsdelar med 
hänsyn till visuellt intrång 
och stråk i tätortsnära 
miljöer.

Korridor Tulebo: förlägg 
järnvägen söder om 
bebyggelsen vid Skällsjöås 
för att begränsa påverkan 
på befintlig boendemiljö.

Korridor Raka vägen/
Mölnlycke: förlägg 
järnvägen mitt i korridoren 
mellan bostadsområdena i 
Björröd för att begränsa 
påverkan på befintlig 
boendemiljö.

Anpassa järnvägsanlägg-
ningen med hänsyn till 
upplevelsevärden i rekrea-
tionsområden.

Bibehåll om möjligt 
befintliga passager (vägar 
och stignät). Möjliggör för 
flertalet passager, och inte 
endast passage vid 
knutpunkter.

Möjliggör stråk för rekrea-
tion och friluftsliv runt sjön.

Möjliggör för passage runt 
sjöarna samt ta hänsyn till 
siktlinjer och vyer kring 
sjöarna.

Vid passage nära tät-
ortsnära sjöar, såsom 
Stora Ristjärn och Skäll-
sjön, bör bullerskydd 
anläggas för att bibehålla 
de tätortsnära rekreations-
värdena. Om bullervall 
anläggs bör dessa land-
skapsmodelleras för att 
visuellt anpassas i omgi-
vande landskap. 

Vid placering av brostöd 
ska hänsyn tas till siktlinjer 
längs stråk. Siktlinjer 
bibehålls eller förbättras.

Utforma järnvägsanlägg-
ningen så att uppkomsten 
av otrygga miljöer undviks.
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7.3 Korridorer och stationsalternativ vid  
Landvetter flygplats
Tre alternativ vid Landvetter flygplats utreds för ett eventuellt framtida 
stationsläge, se Figur 87. Ett i tunnel under flygplatsterminalen (L1), en i 
nedsänkt läge parallellt med flygplatsen (L3) och ett alternativ öster om 
flygplatsen utanför tunnelmynning (L7). 

Korridorerna Mölnlycke, Raka vägen och Tulebo är alla möjliga att ansluta 
till stationsalternativen L1 och L7. Landvetter flygplats korsas då i en 2,5–3 
kilometer lång bergtunnel. Korridorerna Raka vägen Öst och Landvetter 
Öst ansluter istället till stationsalternativ L3, vilket innebär att stationen vid 
Landvetter flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan.

Öster om flygplatsområdet kan järnvägen anslutas till samtliga korridorer 
vid Landvetter flygplats. Beroende av placeringen inom korridoren 
kommer järnvägen passera bostadsbebyggelse öster om flygplatsområdet. 
Korridorerna Hindås och Hestra korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och 
går därefter i nordostlig riktning mot Hindås, se Figur 93. Korridorerna 
Bollebygd Nord, Bollebygd Syd och Olsfors följer väg 27/40 fram till 
Grandalen där järnvägen kommer att korsa Kust till kustbanan på bro.

7.3.1 Kommunala planer för området
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2012 och aktualitetsförklarades 
2018 (Härryda kommun, 2012c). Arbetet med att ta fram en ny ÖP har 
påbörjats och denna planeras gå ut på samråd våren 2021. Kommunen 
har enligt nuvarande ÖP en ambition om att växa med en procent om året. 
Detta innebära att man kommer att behöva ta ny mark i anspråk. Befintliga 
tätorter ska utvecklas och byggnation ska huvudsakligen ske kring befintlig 
infrastruktur och i anslutning till kollektivtrafik.

För stora delar av flygplatsområdet och intilliggande område gäller 
detaljplanen S42 som fastställdes år 1978 och som huvudsakligen anger att 
området ska användas för luftfartsändamål samt mindre delar för gatutrafik 
och vattenområden.

Landvetter flygplats omfattas av en generalplan fastställd 1980, som 
senare fortsatt att gälla som områdesbestämmelser. I kommunens ÖP 
redovisas influensområde för flygbuller enligt precisering av riksintresse 
för Landvetter flygplats, som definierats i ett beslut från Trafikverket 
2011-05-05 (Härryda kommun, 2012c). Trots bullerstörningar inom 
flygplatsområdet har kommunen som ambition att ge förutsättningar 
för en god boendemiljö i befintliga bostadsområden, utan att begränsa 

flygplatsens utvecklingsmöjligheter. Flygplatsen motsätter sig dock nya 
bostäder eller större tillbyggnader inom dess påverkansområde. Detta 
riskerar nämligen att göra intrång på riksintresset och begränsa flygplatsens 
utvecklingsmöjligheter.

Områdena kring Flygplatsmotet är mycket intressanta för 
företagsetableringar. På markanvändningskartan i översiktsplanen redovisas 
västra delen av detta område som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” och östra 
delen som ”Utbyggnadsområde på lång sikt”, se Figur 88. Enligt kommunens 
ÖP är det av stor vikt för hela regionen att flygplatsen ges möjligheter att 
utvecklas och att företag kan etableras i anslutning till flygplatsen. Närheten 
till väg 27/40 och en kommande järnvägsstation skapar goda förutsättningar 
för verksamhetsområden.

Områdena Risbacka, Sandsbacka och Vägskillnaden med bostadsbebyggelse 
ligger inom flygplatsens influensområde för buller. Kommunens ÖP anger att 
det på längre sikt planeras för utbyggnad av kommunalt VA. Det kan då bli 
aktuellt med planläggning för större bostäder, vilket isåfall kommer att tas 
upp i kommande översiktsplan. 

Härryda kommun har tagit fram ett planprogram för Airport city (2011a,b) 
som utgörs av norra flygplatsområdet, se Figur 90. Programförslaget bygger 
på kommunens och flygplatsens gemensamma framtidsvision om Airport 
city – en arena för utveckling av logistik, handel, upplevelser och kultur, 

Figur 87. Översiktskarta med anläggningstyper och korridorer, stationsalternativ och 
fokusområden vid Landvetter flygplats.
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Figur 88. Utsnitt från markanvändningskarta från Härryda kommuns översiktsplan. 
Landvetter flygplats har en ljuslila färg. Norr om flygplatsen, i anslutning till flygplats-
motet, planeras utbyggnad av verksamhetsområde på kort sikt (mörklila). En utbyggnad 
av verksamhetområdet planeras på lång sikt österut (lila). (Härryda kommun, 2012)

kontor, verksamheter, hotell och konferens. Sedan planförslaget togs fram 
har logistikanläggningar strax sydväst om Flygplatsmotet detaljplanelagts 
och byggts ut. För området norr om väg 27/40 pågår detaljplanarbete. 
Större delen av utvecklingsplanerna i planprogrammet har ännu inte 
detaljplanelagts. 
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7.3.2 Flygplatsens planer för området
Swedavia, ett statligt bolag som äger och utvecklar flygplatsen, menar att 
Göteborg Landvetter Airport behöver anpassas till dagens resenärsantal 
och samtidigt förbereda sig för framtiden. Ett utvecklingsprogram har tagits 
fram för flygplatsen (Utvecklingsprogram Landvetter, 2016) och i detta ingår 
flygplatsens kapacitets- och utvecklingsprojekt. Dessa ska sammantaget  
möjliggöra en kapacitetsökning från nästan 7 miljoner resenärer till de 
förväntade cirka 8 miljoner resenärerna runt år 2025 (Swedavia, 2017).

Swedavia har också tagit fram en så kallad Draft masterplan för Göteborg 
Landvetter Airport (Swedavia, 2017). En Draft masterplan är en översikt över 
möjliga utvecklingsscenarier och ska visa på vilka möjligheter flygplatsen har 
att utvecklas. Här poängteras att flygplatsen har en helt avgörande betydelse 
för regionens tillgänglighet, tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen utgår 
ifrån en förväntad ökning av flygtrafik från 8 miljoner passagerare till 18 
miljoner passagerare under en 50-årsperiod. Arbete med en Masterplan 2070 
för Landvetter flygplats pågår.

Swedavia har i uppdrag att driva och utveckla det nationella basutbudet 
av flygplatser i Sverige och att bidra till en god tillgänglighet för Sverige 
och landets regioner. Göteborg Landvetter Airport är en utpekad så kallad 
Coreflygplats inom EU, där man vill uppnå intermodalitet. Det betyder att 
man vill att transport av gods och passagerare kan ske med nyttjandet av flera 
transportsätt. 

Samtidigt som Swedavia planerar och bygger för framtidens resande har de 
en vision om en flygplatsstad. Visionen håller på att förverkligas i och med 
planering och byggande av Airport City Göteborg, som har blivit namnet på 
stadsutvecklingsområdet som nu börjat växa fram runt flygplatsen. Här är 
tanken att lager- och logistikverksamhet blandas med kontor, hotell, handels- 
och arbetsplatser, se Figur 89. 

Flygplatsstaden ska växa fram etappvis och beräknas vara fullt utbyggd år 
2045 då antalet arbetstillfällen föreslås uppgå till cirka 10 000 (Swedavia, 
2017 och 2020).

7.3.3 Övergripande förutsättningar
Historik och nuläge
Landvetter flygplats började planeras när den gamla flygplatsen i Torslanda 
ansågs ha för liten kapacitet. År 1973 inleddes byggfasen med omfattande 
markarbeten. Bland annat torrlades Kroksjön, där landningsbanan är belägen 
idag, se Figur 91. Flygplatsen invigdes 1977 och var då dimensionerad för 
cirka 3 miljoner resenärer årligen. 

Idag är Landvetter en av Västsveriges viktigaste målpunkter för 
kommunikation och är Sveriges näst största internationella flygplats. Antalet 
resenärer är nästan 7 miljoner per år, varav en stor andel är affärsresenärer. 
Totalt sysselsätter flygplatsen cirka 4000 personer.

Topografi och ekologiska strukturer
Landvetter flygplats är belägen i ett stort, sammanhängande skogsbevuxet 
landskap, se Figur 92. Flygplatsen ligger i ett öppet och flackt område. Figur 89. Förslag på framtida utbyggnad av Airport City Göteborg, vy mot söder. 

(Illustration: Swedavia, 2015)

Figur 91. Flygfoto över Landvetter flygplats, vy mot nordost. Flygplatsen utgör ett 
bebyggelseområde där den storskaliga infrastrukturen dominerar och skapar en stark 
kontrast till omkringliggande skogsområden. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 90. Illustrationskarta till planprogram för Airport City som visar utvecklingsplaner för området norr om flygplatsen. (Illustration: Härryda kommun, 2011b)
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Norr om flygplatsen, närmast väg 27/40, är området kraftigt kuperat. 
Flygplatsområdet omges av mossmarker och ett antal sjöar. 

Bebyggelsestruktur och bebyggelseområden
Flygplatsen utgör ett bebyggelseområde där den storskaliga infrastrukturen 
dominerar och skapar en stark kontrast till omkringliggande skogsområden. 
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin 
karaktär och omgärdad av öppna parkeringsplatser och grönytor. Förutom 
flygplatsterminalen utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader, 
hangarer, flygledartorn, parkeringshus, hotell, bensinstation och 
snabbmatsrestauranger. I norra delen av flygplatsområdet, längs 
Flygplatsvägen, finns stora logistikanläggningar på plansprängda ytor med 
höga slänter ner mot avfarten från väg 27/40.

Öster om flygplatsområdet och söder om väg 27/40 ligger flera mindre 
bebyggelsesamlingar längs en vägstruktur, som sträcker sig vidare till 
Härryda. Prästmossen och Vägskillnaden ligger längs denna sträckning.

7.3.4 Övergripande samband
Landvetter flygplats är en viktig målpunkt och utgör ett nav för inrikesflyg då 
den binder samman landets tre största städer. Från flygplatsen nås cirka 100 
destinationer. Flygplatsen är ett riksintresse för kommunikation, se Figur 93. 
Flygplatsen nås lätt med bil via väg 27/40 och trafikeras också av flygbussar. 
Ingen direktförbindelse finns till stationer längs Kust till kustbanan.

Sociala och kulturella samband
Den äldre landsvägssträckningen, nordost om flygplatsområdet och 
väg 27/40, passerade Härryda sockencentrum och är utpekad i Härryda 
kommuns kulturmiljöplan. Rester av den gamla landsvägssträckningen 
och väganknutna lämningar finns sydost om Härryda kyrka och Kust till 
kustbanan.

Bebyggelseutvecklingen för bostäder i omgivande områden begränsas kraftigt 
av flygplatsverksamheten och flygbuller.

Näringslivssamband
Flygplatsen är en av Västsveriges viktigaste målpunkter avseende 
kommunikation. Flygplatsområdet är sammanlänkat med väg 27/40 som är 
ett viktigt stråk för bland annat verksamheter inom logistik och transport, där 
flygplatsområdet utgör en del av kedjan. 

Rekreativa samband
Området påverkas starkt av buller från Landvetter flygplats. Närområdet 
nyttjas i liten grad för rekreation på grund av bullret från flygplatsen och från 
väg 27/40. 

Hydrologiska/ekologiska samband
Skogslandskapet öster och sydöst om flygplatsområdet har pekats ut som ett 
värdefullt landskap i Härryda kommuns naturvårdsplan. Området Kärrsjön 

- Kärrflötena är ett skogsområde med mycket myrar, sumpskogar och 
näringsfattiga sjöar. Området har ett rikt fågelliv. 

Figur 92. Flygfoto över Landvetter flygplats, vy mot nordost. Flygplatsen ligger i ett 
flackt område och är omgärdat av ett stort, sammanhängande skogsbevuxet landskap. 
(Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 93. Karta över landskapets känslighet och samband.
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7.3.5 Stationsalternativ L1, Tunnel under 
flygplatsterminal
Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under flygplatsterminalen på 
Landvetter flygplats, se Figur 94. Stationen utformas med två genomgående 
huvudspår och två plattformsspår som ska utformas för 250 meter långa tåg. 
Bergtunneln under terminalen bedöms bli 2,5–3 kilometer lång.

Järnvägstunneln korsar flygplatsen och kommer att ha en uppgång som 
planeras ligga nära flygplatsterminalen. Ytterligare en uppgång i anslutning 
till kollektivtrafik planeras i andra änden av plattformen. Uppgångarna 
kommer att ha rulltrappor och hissar. Utrymningsvägar för resenärer 
och angreppsvägar till plattformsnivå för räddningstjänsten kommer 
att behöva anordnas. Utöver detta kommer servicetunnlar, tvärtunnlar, 
räddningstunnlar, brandgasventilation och tryckutjämningsschakt att 
behövas. Järnvägen och stationen ligger på ett djup där tunneln inte bedöms 
påverka befintliga byggnader.

Kommunala planer och flygplatsens planer för området
Tidigare planering av järnvägsanläggningen har föreslagit ett stationsläge 
i nära anslutning till flygplatsterminalen, motsvarande L1, och både 
kommunala planer samt flygplatsens framtidsplaner har utgått från 
en sådan placering. Där tunneln mynnar ut i ett öppet läge öster om 
flygplatsområdet kan detta påverka de kommunala planer som finns avseende 
verksamhetsutveckling.

Stationen behöver samordnas med Swedavias masterplan som bland annat 
innefattar framtida planer på att utveckla ytan runt flygplatsterminalen 
samt en ny landningsbana öster om nuvarande terminalområde (Swedavia 
Airports, 2017). Järnvägens påverkan på den eventuella nya landningsbanan 
beror på hur stationen placeras i korridoren. Det är en förutsättning att 
järnvägen placeras så djupt att den går att överdäcka i framtiden för att inte 
omöjliggöra en ny landningsbana.
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Figur 94. Karta över stationsalternativ L1. Strax öster om stationsläget redovisas utbredningen av samtliga korridorsalternativ mellan Landvetter flygplats och Borås och inte bara 
av de som ansluter till aktuellt stationsalternativ.

SUMMERING STATIONSALTERNATIV L1, TUNNEL
Stationsalternativet som innebär bergtunnel under flygplatsen ger 
förhållandevis liten påverkan på sin omgivning. Förutom stationsupp-
gångar i form av hisschakt kommer även övriga mindre schakt samt 
tunnelmynningarna bli synliga i området. Det finns relativt stora möjlig-
heter att inpassa dessa i flygplatsområdet med hänsyn till flygplatsens 
nuvarande verksamheter. Hänsyn behöver även tas till flygplatsens 
utvecklingsplaner. Beroende på var stationsuppgångarna placeras finns 
stor potential att knyta ihop flygplatsterminalen med järnvägsanlägg-
ningen och skapa en mycket god tillgänglighet. Det kan bidra till att 
utveckla en knutpunkt på både lokal, regional, nationell och internatio-
nell nivå. Stor vikt behöver läggas vid placering av stationsuppgångarna 
för god tillgänglighet och för att underlätta byten mellan trafikslag. Rätt 
utformning av stationsanläggningen blir viktig så att utrymmena, trots 
att de ligger under mark, blir trygga.

Figur 95. Flygfoto över korridorernas utbredning vid stationsalternativ L1, vy mot nordost. Den röda färgen illustrerar anläggning i bergtunnel, den gröna färgen illustrerar anlägg-
ning i markplan och den streckade linjen illustrerar stationsalternativ L1. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Förutsättningar för stationsalternativ L1, Tunnel under 
flygplatsterminal
Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i direkt anslutning till Landvetter 
flygplats och befintliga servicefunktioner som kommersiella ytor, vänthall 
och angörings- och parkeringsytor kan till stor del nyttjas, men kan behöva 
anpassas utifrån stationsläget. Den nya stationen samordnas med Landvetter 
flygplats och möjliggör anslutningsresor till inrikes och utrikes flyg. 
Stationsläget kan även användas av de som bor i närområdet eller arbetar på 
flygplatsen eller i närliggande områden. Befintlig anslutning till Landvetter 
flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen kan användas för att nå stationen.

Samband och barriärer
Väg 27/40 är ett viktigt näringslivssamband. Flygplatsvägen är det centrala 
stråket genom flygplatsen. Det finns en cykelväg fram till flygplatsområdets 
norra del, som används för arbetspendling. Inom området finns stora 
inhägnade områden för flygplatsens olika funktioner som utgör barriärer 
för besökare i området, se Figur 96. Området är huvudsakligen utformat 
för att nås med bil. Inhägnade parkeringsytor samt trafikerade vägar kan 
utgöra barriärer. En stationsplacering möjliggör för en utveckling av 
flygplatsområdet i samverkan med Swedavias utvecklingsplaner och därmed 
kan även en del av dagens barriärer och samband komma att förändras och 
anpassas efter stationens behov. Delar av flygplatsen, så som landningsbana 
och ytor för flygplansuppställning, utgör fasta barriärer i området.

Grönområden och gröna samband 
Inslaget av grönska är sparsamt inom flygplatsområdet. Det finns ett mindre 
grönområde intill det befintliga hotellet i området, se Figur 96. Området öster 
om flygplatsområdet innefattar ett skogsområde med inslag av sumpskog och 
mossar. De ekologiska värdena inom området är främst knutna till vattendrag 
och våtmarker. I området finns myrmarker som är känsliga för hydrologisk 
påverkan. De har en viktig funktion för att fördröja och utjämna avrinningen 
till sjöar och vattendrag. 

Målpunkter
Idag är flygplatsterminalen med dess ankomsthallar den största målpunkten 
på Landvetter flygplatsområde, se Figur 96. Flygbussar och taxi angör i direkt 
anslutning till flygplatsterminalen. Bilparkeringar sker på större områden, 
både i parkeringshus nära flygplatsterminalen och på större markparkeringar 
en bit längre bort. Övriga målpunkter inom området är de arbetsplatser som 
finns inom hela flygplatsområdet, samt en snabbmatsrestaurang i norra delen. 
Det finns även två hotell i närheten av flygplatsterminalen.

Kulturmiljöer och landmärken
Inom området finns inga kulturmiljöer. Flygledartornet utgör ett tydligt 
landmärke. Det finns ett konstverk på gräsytan framför hotellet, se Figur 96.

Känslighet
Landvetter flygplats är känslig för intrång som påverkar flygplatsens 
verksamheter. Järnvägen och stationen ligger på ett djup där tunneln inte 
bedöms påverka befintliga byggnader. Dock kräver uppgångarna ett öppet 
schakt ner till plattform och även ett antal tryckutjämningsschakt som 
behöver placeras med hänsyn till flygplatsens verksamheter. 

Potential
Landvetter flygplats kan stärkas av en ny station. Den regionala 

utveckling som den nya järnvägen medför kan öka attraktiviteten för 
verksamhetsetableringar, särskilt om goda förbindelser finns mellan 
stationen och omkringliggande orter. Ett stationsläge i nära anslutning till 
flygplatsterminalen skulle bidra positivt till byten mellan olika trafikslag och 
främja tåget som transportsätt för anslutningar till/från Landvetter flygplats 
för såväl inrikes- som utrikesflyg. Det finns potential att göra flygplatsen till 
den intermodala knutpunkt som är målbild både för internationella resenärer 
såväl som för regionen. Stationsläget kan även användas av de som bor i 
närområdet eller arbetar på flygplatsen och i närliggande områden. För dessa 
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Figur 96. Ortofoto som visar förutsättningarna för stationsalternativ L1.

kan en andra stationsuppgång, placerad nordost om flygplatsterminalen, vara 
smidigast att använda. Denna uppgång skulle även kunna bli en del av ett 
eventuellt framtida utvecklingsområde kopplat till Airport city.

Flygplatsområdet är tåligt för ytterligare inslag av storskalig infrastruktur 
och en station kan tillföra upplevelsevärden till flygplatsområdet och även 
stärka platsens identitet. Det kan eventuellt finnas möjlighet att använda 
massor från järnvägsutbyggnaden till framtida utbyggnadsområden inom 
flygplatsområdet. 
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Figur 98. Schematisk principsektion som visar 
plattformsområdet för stationsalternativ L1.

Figur 97. Schematisk principsektion för stationsalternativ L1.

Utforma stationerna 
så att de underlättar 
vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag. 

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Utforma stationerna 
så att de bidrar med 
en god orienterbar-
het i sin omgivning.

Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för goda stadsmil-
jöer och stadsut-
vecklingsmöjligheter 
i samverkan med 
övriga aktörer.

Viktigt att en 
stationsuppgång 
placeras nära och 
med en god 
koppling till 
flygplatsterminalen 
då det är en viktig 
målpunkt, och 
eftersom det 
underlättar vid 
byten mellan flyg 
och tåg.

Placering och 
utformning av 
stationsuppgångar/
trapphus ska göras 
med stor omsorg 
för att skapa trygga 
miljöer för resenä-
rerna, om möjligt 
möjliggöra dags-
ljusinsläpp. 

Sträva efter en 
utformning med två 
stationsuppgångar, 
en i vardera änden 
av tunnelröret, som 
ger längre siktlinjer 
och uppsikt på 
perrongen vilket 
kan bidra till en 
tryggare miljö.

Utformning av 
plattformsområdet 
och placering av 
trapphus vid 
plattformen ska 
göras med stor 
omsorg och 
möjliggöra siktlinjer 
för att skapa trygga 
miljöer för resenä-
rerna.

Placera och 
utforma en sta-
tionsuppgång så att 
det blir en god 
tillgänglighet till 
byten mellan tåg, 
övrig kollektivtrafik 
samt andra 
trafikslag. Utforma 
stations- och 
flygplatsområdet 
med hänsyn till 
gående för att 
underlätta arbets-
pendling och byten 
mellan trafikslag.

Skapa/bibehåll 
siktlinjer ovan mark 
mellan flygplatster-
minalen och 
stationsuppgången 
som är föreslagen i 
nordost, för god 
orienterbarhet.

Placera och 
utforma stations-
uppgångarna så att 
de bidrar positivt 
till framtida 
utvecklingsområ-
den inom flygplats-
området. 

Placera tryckutjäm-
ningsschakt med 
hänsyn till befintlig 
och framtida 
bebyggelse i 
området.
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7.3.6 Stationsalternativ L3, Parallell med 
flygplatsen
Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygplatsterminal, se Figur 99. Stationen placeras i nära 
anslutning till flygplatsterminalen. Stationen utformas med två genomgående 
huvudspår och två plattformsspår med plattformar som ska utformas för 250 
meter långa tåg.

Järnvägen behöver överdäckas med ett betongtak inom cirka 350 meters 
avstånd från flygledartornet eftersom elektriska störningar från tågtrafiken i 
annat fall kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning. Överdäckningen 
behöver vara cirka 700 meter lång. Överdäckningen kommer även att 
underlätta kommunikationen inom området och till flygplatsterminalen. 
Utrymningsvägar för resenärer och angreppsvägar till plattformsnivå 
för räddningstjänsten kommer att behöva anordnas. Avståndet till 
flygplatsterminalen beror på var i korridoren stationen placeras. Beroende på 
placering kan stationen hamna 40 till 400 meter från terminalen. Det längre 
avståndet kan medföra att system för anslutande transporter behövs. 

Kommunala planer och flygplatsens planer för området
Planerad utveckling och byggnation av verksamheter enligt kommunens 
planprogram för Airport city kommer att påverkas av placeringen 
av järnvägsanläggningen. Det gäller framförallt området öster om 
Flygplatsvägen men även området norr om väg 27/40 beroende av var 
järnvägen placeras inom korridoren, se Figur 101. 

En ny station behöver samordnas med flygplatsens framtida utveckling 
enligt Swedavias masterplan och anpassas till en eventuell framtida andra 
landningsbana. Beroende på placering inom korridoren kan också befintliga 
verksamheter behöva anpassas. Stationens läge medför även att befintliga 
vägar, parkeringsplatser och gångstråk kan behöva läggas om. 
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Figur 99. Karta över stationsalternativ L3. Strax norr om stationsläget redovisas utbredningen av samtliga korridorsalternativ mellan Landvetter flygplats och Borås och inte bara 
av de som ansluter till aktuellt stationsalternativ.

SUMMERING STATIONSALTERNATIV L3, PARALLELL MED FLYGPLATSEN
Stationsalternativet innebär att järnvägsanläggningen löper genom 
flygplatsen i ett nedsänkt läge och skapar en ny barriär i området. Passa-
ger och överdäckningar över järnvägsanläggningen mildrar barriäreffekten. 
En bra placering och utformning av dessa möjliggör en god tillgänglighet 
och framtida utveckling av flygplatsområdet. Hänsyn behöver tas till 
utvecklingsplanerna för flygplatsen. Beroende på placering av anläggning-
en och stationen inom korridoren finns stor potential att knyta ihop 
flygplatsterminalen med tågstationen och skapa en god tillgänglighet. Det 
kan bidra till att utveckla en knutpunkt på både lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. En placering med längre avstånd från flygplatster-
minalen bedöms minska denna effekt och riskerar att minska tillgänglig-
heten och attraktiviteten. Stor vikt behöver läggas vid placering och 
utformning av stationen, passager över anläggningen samt gångstråket 
mellan stationen och flygplatsterminalen för en god tillgänglighet, trygga 
miljöer och goda utvecklingsmöjligheter inom flygplatsområdet.

Figur 100. Flygfoto över korridorernas utbredning vid stationsläge L3, vy mot nordost. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan och genom flygplatsområdet innebär det 
att anläggningen byggs i nedsänkt läge. Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ L3. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Förutsättningar för stationsalternativ L3, Parallell med 
flygplatsen
Avståndet till flygplatsterminalen beror på var i korridoren stationen 
placeras. Beroende på placering kan stationen hamna 40 till 400 meter från 
terminalen. Det längre avståndet kan medföra att system för anslutande 
transporter behövs. Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 
27/40 och Flygplatsvägen kan användas för att nå stationen.

Samband och barriärer
Flygplatsvägen är det centrala stråket genom flygplatsområdet. Det finns 
en cykelväg i norra området. Beroende på järnvägsanläggningens placering 
inom korridoren kommer den påverka samband och riskera att bli en 
ny stark barriär, se Figur 101. Placering och utformning av passager över 
järnvägen blir viktiga för att minska barriäreffekten. En tågstation möjliggör 
för en utveckling av flygplatsen i samverkan med Swedavia. En del av 
dagens barriärer och samband kan komma att förändras och anpassas efter 
stationens behov. Delar av flygplatsen, så som landningsbana och ytor för 
flygplansuppställning, utgör fasta barriärer i området.

Grönområden och gröna samband 
Inslaget av grönska är sparsamt inom flygplatsen. Det finns en del grönska 
intill det befintliga hotellet i området. Flygplatsen omges i öster och sydöst av 
ett skogsområde med inslag av sumpskog och mossar. De ekologiska värdena 
inom området är främst knutna till vattendrag och våtmarker. I området 
finns myrmarker som är känsliga för hydrologisk påverkan. De har en viktig 
funktion för att fördröja och utjämna avrinningen till sjöar och vattendrag. 

Målpunkter
Idag är flygplatsterminalen med dess ankomsthallar den största målpunkten 
på Landvetter flygplats, se Figur 101. Flygbussar och taxi angör öster 
om flygplatsterminalen. Bilparkeringar sker på större områden, både i 
parkeringshus nära flygplatsterminalen och på större markparkeringar en bit 
längre bort. Övriga målpunkter inom området är de arbetsplatser som finns 
inom hela flygplatsområdet, samt en snabbmatsrestaurang i norra delen. Det 
finns även två hotell i närheten av flygplatsterminalen.

Kulturmiljöer och landmärken
Inom området finns inga kulturmiljöer. Flygledartornet utgör ett tydligt 
landmärke. En upplyst bro över Flygplatsvägen och ett konstverk på gräsytan 
framför hotellet utgör andra landmärken i området, se Figur 101.

Känslighet 
Landvetter flygplats är känslig för intrång som påverkar flygplatsens 
verksamheter. En ny station behöver samordnas med flygplatsens framtida 
utveckling. Beroende av placering inom korridoren kan också befintliga 
verksamheter behöva anpassas. Skyddsåtgärder kan behövas för att inte 
påverka flygplatsens verksamheter. För att mildra järnvägsanläggningens 
barriäreffekt inom flygplatsen behövs passager över anläggningen. 

Potential
Landvetter flygplats kan stärkas av en ny station. Den regionala 
utveckling som den nya järnvägen medför kan öka attraktiviteten för 
verksamhetsetableringar, särskilt om goda förbindelser finns mellan 
stationen och omkringliggande orter. Ett stationsläge i nära anslutning till 
flygplatsterminalen skulle bidra positivt till byten mellan olika trafikslag och 
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Figur 101. Ortofoto som visar förutsättningarna för stationsalternativ L3. För teckenförklaring, se Figur 96 på sida 51. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan och 
genom flygplatsområdet innebär det att anläggningen byggs i nedsänkt läge. Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ L3. Strax norr om stationsläget redovisas utbredning-
en av samtliga korridorsalternativ mellan Landvetter flygplats och Borås och inte bara av de som ansluter till aktuellt stationsalternativ.

STORA DAMMTJÄRNEN

främja tåget som transportsätt för anslutningar till/från Landvetter flygplats 
för såväl inrikes- som utrikesflyg. Det finns potential att göra flygplatsen 
till den intermodala knutpunkt som är målbild både för internationella 
resenärer såväl som för regionen. Flygplatsområdet är tåligt för ytterligare 

inslag av storskalig infrastruktur och en station kan tillföra upplevelsevärden 
till flygplatsområdet och även stärka platsens identitet. Det kan eventuellt 
finnas möjlighet att använda massor från järnvägsutbyggnaden till framtida 
utbyggnadsområden inom flygplatsområdet. 
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Figur 102. Schematisk principsektion för stationsalternativ L3.
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Placera stationen 
så nära flygplats-
terminalen som 
möjligt för att 
underlätta byten 
mellan tåg och flyg. 

Vid längre avstånd 
till flygplatstermi-
nalen är det av 
yttersta vikt att 
gångstråket 
utformas med stor 
omsorg för god 
tillgänglighet för 
alla. Väderskydd 
bör finnas.  

Utforma plattform, 
trapphus och 
gångvägar med stor 
omsorg så att de 
inte upplevs som 
otrygga, bland 
annat genom att 
möjliggöra för 
dagsljus och 
ljussättning.

Skapa siktlinjer 
mellan stationen, 
flygplatsterminalen 
och busshållplatser 
för god orienterbar-
het och för att 
underlätta byten 
mellan trafikslag. 

Utforma passager 
över järnvägsan-
läggningen med 
stor omsorg för att 
undvika otrygga 
miljöer för gående 
och cyklister då 
passagerna blir 
relativt långa.

Möjliggör för 
framtida överbygg-
nad/passager över 
delar av anlägg-
ningen för att 
möjliggöra en effek-
tiv markanvändning 
och minska 
barriäreffekter. Anläggningens 

sidoområden bör i 
delar av sträckning-
en landskaps-
modelleras för att 
visuellt anpassas 
till omgivningen. 
Denna åtgärd kan 
kräva överens-
kommelse med 
markägare. Det kan 
utveckla ekologiska 
stråk och bidra till 
en attraktiv miljö 
vid en framtida 
utveckling av 
flygplatsområdet.

Trädsäkringzonen 
bör anpassas och 
möjliggöra för 
plantering av lägre 
vegetation för att 
minska den 
upplevda barriäref-
fekten, samt för att 
skapa en grön kil in 
mot stationen.

Skyddsräcken längs 
anläggningen och 
övriga skyddsåtgär-
der bör utföras med 
stor omsorg i de 
lägen där de blir 
dominerande inslag 
i omgivningen, som 
vid stationen och 
vid passager.

Placera flera 
passager över den 
nedsänkta anlägg-
ningen för att 
minska anläggning-
ens barriäreffekt. 
Viktigt att placering 
och utformning 
görs med omsorg 
för att bidra till 
förbättrad orienter-
barhet och stärka 
sambanden mellan 
flygplatsområdets 
olika delar. 
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Förslag till platsspecifik gestaltning vid stationsalternativ L3, Parallell med flygplatsen

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband.

Utforma stationerna 
så att de underlättar 
vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag. 

Utforma stationerna 
så att de bidrar med 
en god orienterbar-
het i sin omgivning.

Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för goda stadsmil-
jöer och stadsut-
vecklingsmöjligheter 
i samverkan med 
övriga aktörer.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
den inte bryter 
viktiga sociala, 
ekologiska eller 
ekonomiska sam-
band, eller bidrar till 
starka barriäreffek-
ter.

Ge järnvägsanlägg-
ningen en högre 
omsorg avseende 
detaljeringsnivå i de 
delar som allmänhe-
ten kommer nära.

Utforma överdäck-
ningar med hänsyn 
till framtida 
utveckling av 
området. Möjliggör 
för exempelvis 
bebyggelse, 
grönytor, utemiljöer 
och körytor på 
delar av överbygg-
naden.
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7.3.7 Stationsalternativ L7, Öster om flygplatsen
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig 
landningsbana och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 
1,2 kilometer öster om befintlig terminalbyggnad, se Figur 103. Stationen 
utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår med 
plattformar som ska utformas för 250 meter långa tåg. Huvuddelen av 
stationen med spår och växlar bedöms komma att ligga i skärning eller tråg 
utanför bergtunneln. Kringutrustning som servicetunnlar, tvärtunnlar och 
tryckutjämningsschakt kommer att behövas.

Huvuddelen av flygplatsens anläggningar i form av vänthall, parkering 
och angöringsytor bedöms kunna nyttjas. Ett enklare resecentrum kan 
dock behövas i anslutning till stationen då den är planerad en bit från 
flygplatserminalen. Då en stor del av av- och påstigande vid stationen 
förutsätts ha Landvetter flygplats som målpunkt bör det finnas anslutande 
busstrafik mellan stationen och flygplatsterminalen.

Kommunala planer och flygplatsens planer för området
Enligt kommunens översiktsplan och i planprogram föreslås en framtida 
utveckling av verksamheter i delar av området vilket kan påverkas av 
stationsläget. Stationsplaceringen bör samordnas med utvecklingsplanerna 
för området.

Det är en förutsättning att järnvägen placeras så djupt att den går att 
överdäcka i framtiden för att inte omöjliggöra en ny landningsbana. Det kan 
också innebära att delar av flygplatsens ytor måste omdisponeras. En ny 
station behöver även samordnas med flygplatsens framtida utveckling enligt 
Swedavias pågående masterplan (Swedavia Airports, 2017).
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Stationsalternativ
Stationsalternativ L7 Öster om flygplatsen

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning

Bergtunnel

Figur 103. Karta över stationsalternativ L7. Öster om stationsläget redovisas utbredningen av samtliga korridorsalternativ mellan Landvetter flygplats och Borås och inte bara av de 
som ansluter till aktuellt stationsalternativ.

Figur 104. Flygfoto över korridorernas utbredning vid stationsalternativ L7, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar anläggning i bergtunnel, den gröna färgen illustrerar anlägg-
ning i markplan och den streckade linjen illustrerar stationsalternativ L7. (Foto: Per Pixel, 2020)

VÄG 27/40

KÄRRSJÖN

FLYGPLATSTERMINAL

LANDNINGSBANA

FLYGPLATSVÄGEN

LOGISTIK

STORA DAMMTJÄRNEN

SUMMERING STATIONSALTERNATIV L7, ÖSTER OM FLYGPLATSEN
Stationsalternativet innebär att järnvägsanläggningen byggs i bergtunnel 
under flygplatsen och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, i 
skogsområdet öster om flygplatsen. På grund av det relativt långa 
avståndet mellan tågstationen och flygplatsterminalen blir tillgänglighe-
ten mellan dessa begränsad och kan eventuellt innebära ett extra byte 
mellan trafikslag. Flygplatsterminalen, som är den huvudsakliga mål-
punkten i området och av nationell betydelse, stärks därmed inte i så 
stor omfattning. Det finns en risk att tåget inte kommer att utgöra ett 
attraktivt alternativ till buss och bil för de som ska resa vidare med flyg. 
Stationens placering kan möjligen vara positiv för utbyggnadsområdet 
som planeras nordväst om stationsalternativet. Närheten till väg 27/40 
kan ge möjligheter för byten mellan trafikslag för lokala/regionala resor. 
Hänsyn behöver tas till flygplatsens utvecklingsplaner och möjliggöra för 
en framtida överdäckning av stationen om en ny rullbana ska byggas. 

Stationsalternativet ger förhållandevis liten påverkan på sin omgivning. 
Förutom stationen kommer även mindre schakt samt tunnelmynning-
arna att bli synliga i området. Det finns relativt stora möjligheter att 
inpassa dessa i flygplatsområdet med hänsyn till flygplatsens nuvarande 
verksamheter och flygplatsens utvecklingsplaner. Det är mycket viktigt 
att det blir en så god tillgänglighet och orienterbarhet som möjligt 
mellan tågstationen och flygplatsterminalen trots avståndet, för att 
underlätta byten mellan trafikslag och sammankoppla dessa målpunkter.
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Förutsättningar för stationsalternativ L7, Öster om flygplatsen
Huvuddelen av flygplatsens anläggningar i form av vänthall, parkering 
och angöringsytor bedöms kunna nyttjas. Ett enklare resecentrum kan 
dock behövas i anslutning till stationen då den är planerad en bit ifrån 
flygplatsterminalen, se Figur 105. Då en stor del av av- och påstigande vid 
stationen förutsätts ha Landvetter flygplats som målpunkt bör det finnas 
möjlighet till anslutande bussar mellan stationen och flygplatsterminalen.

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen.

Samband och barriärer
Väg 27/40 är ett viktigt näringslivssamband. Flygplatsvägen är det 
centrala stråket genom flygplatsområdet. Det finns även en cykelväg 
fram till flygplatsområdets norra del, som används för arbetspendling. 
Stationsplaceringen skulle stärka sambandet med väg 27/40 men vägen utgör 
också en stark barriär. Det innebär att sambandet mellan stationsområdet 
och en framtida verksamhetsutveckling norr om vägen blir begränsad. Även 
Flygplatsvägen utgör en barriär i sambandet mellan stationen och området 
väster om vägen.

Grönområden och gröna samband 
Inslaget av grönska är sparsamt inom flygplatsområdet. Stationsalternativet 
innebär en placering i ett obebyggt naturområde öster om Flygplatsvägen. 
Området innefattar ett skogsområde med inslag av sumpskog och mossar, 
se Figur 106. De ekologiska värdena inom området är främst knutna till 
vattendrag och våtmarker. I området finns myrmarker som är känsliga för 
hydrologisk påverkan. De har en viktig funktion för att fördröja och utjämna 
avrinningen till sjöar och vattendrag. 

Målpunkter
Stationsalternativet L7 har i dagsläget inga målpunkter i direkt anslutning. 
Idag är flygplatsterminalen med dess ankomsthallar den största målpunkten 
på Landvetter flygplats. Även flera andra målpunkter som hotell, flygbussar, 
taxiangöring, och parkeringshus är belägna nära flygplatsterminalen. Större 
markparkeringar är utspridda i ett större område öster och nordost om 
flygplatsterminalen. Arbetsplatser finns inom hela flygplatsområdet och en 
snabbmatsrestaurang finns i norra delen. 

Kulturmiljöer och landmärken
Inom området finns inga kulturmiljöer eller landmärken. En upplyst bro 
över Flygplatsvägen finns vid entrén till flygplatsområdet, se Figur 105. 
Flygledartornet som finns närmare flygplatsterminalen i södra delen utgör ett 
tydligt landmärke för flygplatsområdet. 

Känslighet 
Landvetter flygplats är känslig för intrång som påverkar flygplatsens 
verksamheter. En ny station behöver samordnas med flygplatsens framtida 
utveckling enligt pågående masterplan samt en möjlig tillkommande 
rullbana. Närhet mellan tågstationen och flygplatsterminalen är viktigt för 
att underlätta byten mellan trafikslag. Det är därför viktigt att det blir en god 
tillgänglighet mellan tågstationen och flygplatsterminalen, trots det långa 
avståndet, för att sammankoppla dessa målpunkter. 

Figur 106. Flygfoto över Landvetter flygplats, vy mot nordost, med intilliggande 
skogsområde som har inslag av sumpskog och mossar. (Foto: Per Pixel, 2020)

Flygplatsområdet är tåligt för ytterligare inslag av storskalig infrastruktur 
och en station kan tillföra upplevelsevärden till flygplatsområdet och även 
stärka platsens identitet. Det kan eventuellt finnas möjlighet att använda 
massor från järnvägsutbyggnaden till framtida utbyggnadsområden inom 
flygplatsområdet. 

Potential
Landvetter flygplats kan stärkas av en ny station. Den regionala 
utveckling som den nya järnvägen medför kan öka attraktiviteten för 
verksamhetsetableringar, särskilt om goda förbindelser finns mellan 
stationen och omkringliggande orter. Stationens placering innebär 
möjligheter för verksamhetsetableringar i nära anslutning till stationen och 
till väg 27/40 med förutsättningar för lokala/regionala resor. 

Figur 105. Ortofoto som visar förutsättningarna för stationsalternativ L7. För teckenförklaring, se Figur 96 på sida 51. Den röda färgen illustrerar anläggning i bergtunnel, den 
gröna färgen illustrerar anläggning i markplan och den streckade linjen illustrerar stationsalternativ L7. Öster om stationsläget redovisas utbredningen av samtliga korridorsalter-
nativ mellan Landvetter flygplats och Borås och inte bara av de som ansluter till aktuellt stationsalternativ.
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Figur 107. Schematisk principsektion för stationsalternativ L7.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks. 

Utforma stationerna 
så att de bidrar med 
en god orienterbar-
het i sin omgivning. 

Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för goda stadsmil-
jöer och stadsut-
vecklingsmöjligheter 
i samverkan med 
övriga aktörer.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
den inte bryter 
viktiga sociala, 
ekologiska eller 
ekonomiska sam-
band, eller bidrar till 
starka barriäreffek-
ter.

Viktigt att en god 
tillgänglighet till 
flygplatsterminalen 
möjliggörs, exem-
pelvis med bussför-
bindelse till 
flygplatsen, och att 
det skapas goda 
förutsättningar till 
byten med övrig 
kollektivtrafik vid 
stationen. 

Placera vänthall 
och väderskydd vid 
tågstation och 
busshållplats 
eftersom det är för 
långt avstånd för 
att nyttja flygplats-
terminalens 
väntutrymmen.

Placering och 
utformning av 
plattformar, 
trapphus och 
vänthall ska göras 
med stor omsorg 
för att skapa trygga 
miljöer för resenä-
rerna. 

Knyt samman 
stationsområdet 
med övriga delar av 
flygplatsområdet 
genom tydliga stråk 
och möjliggör för 
bussförbindelse i 
direkt anslutning till 
stationsläget.

Placera stationen 
så att den bidrar 
positivt till eventu-
ella utvecklingsom-
råden nordväst om 
stationsläget.

Placera tryckutjäm-
ningsschakt med 
hänsyn till befintlig 
och framtida 
bebyggelse inom 
flygplatsområdet.

Möjliggör för 
framtida överdäck-
ning för att ge 
utrymme för en 
framtida ny 
rullbana öster om 
flygplatsen.

Tydliga siktlinjer 
mellan plattformar, 
gångbro och 
vänthall kan bidra 
till trygghet genom 
uppsikt och 
orienterbarhet för 
resenärerna. Även 
belysning i sta-
tionsområdet och 
dagsljus till 
plattformarna kan 
bidra till trygghet.
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Förslag till platsspecifik gestaltning vid stationsalternativ L7, Öster om flygplatsen

Utforma stationerna 
så att de underlättar 
vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag. 
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7.3.8 Fokusområde Prästmossen
Fokusområdet Prästmossen ligger nordöst om Landvetter flygplats, se Figur 
109. 

Vid fokusområdet passerar samtliga korridoralternativ. Var Landvetter 
station lokaliseras påverkar järnvägsanläggningens utformning och placering 
vid Prästmossen. Korridorerna Hestra och Hindås korsar väg 27/40 väster 
om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning mot Hindås. Korridorerna 
Bollebygd Nord, Bollebygd Syd och Olsfors följer väg 27/40 fram till 
Grandalen där järnvägen kommer att korsa Kust till kustbanan på bro. 
Alternativen bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning och korridorerna följer delvis väg 27/40, vilket bör kunna 
underlätta för transporter under byggskedet.

Känslighet
Prästmossen ligger öster om Landvetter flygplats längs en mindre väg, söder 
om väg 27/40, se Figur 108. Fokusområdet omges av ett skogsmosaiklandskap 
med inslag av sumpskog och mossar. 

Bebyggelsen i Prästmossen består av hus som ligger i mindre kluster längs 
väg 541. Prästmossen har goda infrastrukturförbindelser till tätorterna 
Landvetter, Härryda, Hindås och Rävlanda, och till väg 27/40. Vid 
boendemiljöerna finns inslag av jordbruk och verksamheter, se Figur 110. 

I områdets västra del fortsätter vägen i en nordvästlig sträckning mot 
Härryda. Vägsträckningen norr om väg 27/40 ingår i den kommunala 
kulturmiljöplanen och utgörs av en ålderdomlig vägsträckning från Härryda 
kyrka och sockencentrum längs äldre gårdsmiljöer invid vägen. 

I fokusområdets östra del ansluter vägen som går genom Prästmossen dels 
till väg 156 som korsar väg 27/40 och dels till Sörtorpavägen som går i sydlig 
riktning.

Området är starkt påverkat av infrastruktur och buller. Fokusområdet 
ligger inom flygplatsens influensområde. Influensområde är markområden 
utanför flygplatsens riksintresseområde som skyddas för att säkerställa att 
utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt försvåras. Det innebär exempelvis 
restriktioner av höga anläggningar och störningskänslig bebyggelse.

Figur 110. Flygfoto över västra Prästmossen, vy mot norr. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

Förlägg järnvägen 
nära väg 27/40. Det  
finns en potential 
att landskapsmo-
dellera området 
mellan järnvägen 
och väg 27/40 för 
att ge en bättre 
resenärsupplevelse 
samt bättre visuella 
kvalitéer för 
närliggande 
boendemiljöer.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Prästmossen

Ge järnvägsanläggningen 
en högre omsorg avseende 
detaljeringsnivå i de delar 
som allmänheten kommer 
nära.
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450 % 1:20 000

Figur 109. Karta över fokusområdet Prästmossen. För teckenförklaring, se Figur 93 på 
sida 49.

Stora 
Övattnet

Prästmossen

Härryda

Ålderdom
lig vägsträckning

Väg 27/40

Väg 156

Ryamotet

LANDVETTER 
FLYGPLATS

Hestra, HindåsHestra, Hindås

Bollebygd Nord, 
Bollebygd Nord, Olsfors, Olsfors, Bollebygd Syd

Bollebygd Syd

Sörtorpavägen

Figur 108. Flygfoto över fokusområdet Prästmossen med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel och den gröna färgen illustrerar 
anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)

FLYGPLATSMOTET

VÄG 27/40

BERGTÄKT

LANDVETTER FLYGPLATS

PRÄSTMOSSEN

STORA ÖVATTNET

VÄG 156

RYAMOTET

VÄG 541

Väg 156

Vid en exponerad passage 
vid Prästmossen bör ytor 
inom träd-säkringszonen 
landskapsmodelleras och 
planteras med lägre 
vegetation för att minska 
anläggningens storskaliga 
intryck sett från närlig-
gande bostäder. Dessa 
åtgärder kan kräva 
överenskommelse med 
markägare.
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Figur 111. Översiktskarta med anläggningstyper och korridorer vid Hindås och Bolle-
bygd. 

Figur 112. Flygfoto över väg 27/40, vy mot öster. Rävlandavägen korsar vägen vid 
Grandalsmotet närmast i bild. Uppåt i bild syns Bollebygd. Sjön till vänster i bild är 
Ballasjön, där en kommunal badplats finns. (Foto: Per Pixel, 2020)

Området i öst tillhör Bollebygds kommun. Bollebygds kommuns 
översiktsplan är från 2002 (Bollebygds kommun, 2002). Arbetet med en ny 
ÖP har påbörjats vilken har varit ute på samråd under november 2020. Enligt 
den gällande ÖP:n planeras tätorten att byggas ut i nordlig och sydlig riktning 
(ÖP 2002). Väster om Bollebygd passerar korridorerna bland annat över vad 
som i ÖP:ns markanvändningskarta (2002) pekas ut som jordbruksområden. 
Väster om Bollebygds centrum och norr om väg 27/40 ligger Kullaområdet, 
ett område längs med Nolån där kommunen tagit fram ett planprogram för 
nya bostäder, skola, förskola och viss handel. Norr om Bollebygd passerar 
korridorerna över en sammanhållen bebyggelsestruktur längs dalgångens 
västra sida, som pekas ut i den kommunala kulturmiljöplanen.

7.4.2 Övergripande förutsättningar
Boendemiljöer
Många boendemiljöer är lokaliserade i eller vid dalgångarna. I Bollebygd är 
befolkningstätheten som störst, följt av Hindås och Rävlanda. I anslutning till 
tätorterna finns finmaskiga vägstrukturer med bebyggelse i ett mosaikartat 
landskap, exempelvis söder om Hindås. Boendemiljöer är känsliga för fysiskt 
intrång och tillkommande buller som kan störa de boende och begränsa 
rörelsemöjligheterna kring bostäderna.

Det finns viktiga socialt-kulturella samband som är känsliga för barriärverkan, 
se Figur 113. Det innebär exempelvis möjligheterna för boende att röra sig 
från sina hem till närliggande tätorter med service, skolor och arbetsplatser. 

7.4 Korridorer vid Hindås och Bollebygd
Detta kapitel omfattar en beskrivning av området vid Hindås och Bollebygd, 
se Figur 111. Inom delområdet finns fem korridorsalternativ (Hindås, Hestra, 
Bollebygd Nord, Olsfors, Bollebygd Syd) som delvis sammanfaller på sträckan. 
I den västra delen går korridorerna främst i markplan medan de i den östra 
delen främst går i tunnel på grund av topografin. Järnvägen föreslås passera 
flertalet av sprickdalarna på bro. 

7.4.1 Kommunala planer för området
Korridorerna ligger inom Härryda kommun i väst och i Bollebygds kommun i 
öst. Härryda kommuns översiktsplan är från 2012 och aktualitetsförklarades 
2018. Arbetet med att ta fram en ny ÖP har påbörjats och denna planeras 
gå ut på samråd våren 2021. Korridorerna Hindås och Hestra ligger främst 
inom område som pekas ut som ”Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk” samt 

”Värdefullt friluftsliv” i översiktsplanens markanvändningskarta (Härryda 
kommun, 2012c). Även korridorerna söder ut (Bollebygd Nord, Olsfors och 
Bollebygd Syd) ligger främst inom område som pekas ut som ”Övrig mark, 
huvudsakligen skogsbruk”, ”Värdefullt friluftsliv” och ”Värdefull natur”. I 
områdets västra del passerar korridorerna strax norr om Huvdaby. Från 
Huvdaby och i sydvästlig riktning till Eskilsby finns en långsträckt åsrygg 
med odlingslandskap, fornlämningar samt by- och gårdsbebyggelse som 
pekas ut i den kommunala kulturmiljöplanen.

Särskilt känsliga för barriärverkan är barn, som har få eller inga möjligheter 
att röra sig långa sträckor på egen hand. Inom området finns grundskolor 
i de flesta av tätorterna medan högstadium endast finns i Bollebygd och 
Rävlanda. Hindås och Rävlanda som båda ligger i Härryda kommun har ett 
starkt socialt-kulturellt samband och förbinds med Rävlandavägen, järnväg 
och cykelled. 

Sambanden mellan omkringliggande byar till tätorterna med dess service är 
viktiga och stråken följer främst dalgångarnas riktningar.

Näringsliv
Inom området finns ett större näringslivssamband längs väg 27/40. I östra 
Bollebygd finns ett industriområde med goda förbindelser till väg 27/40 och 
till väg 156, se Figur 112. 

Friluftsliv och rekreation
I området finns riksintresse för friluftsliv vid Klippans naturreservat 
samt Härskogenområdet mellan Västra Nedsjön och Nolåns dalgång. 
Härskogenområdet sträcker sig till Lerum och Partille. Friluftsområdena som 
idag är relativt tysta är känsliga för buller, exempelvis längs Sjuhäradsleden 
som går genom området i väst-östlig riktning. Vandringsleden utgör ett 
rekreativt samband mellan flertalet tätorter inom utredningområdet, vilket 
gör det känsligt för barriärverkan som begränsar rörelsemöjligheterna. 
Detta gäller även för de motionsspår som finns inom området. Vid eventuell 
omdragning av vandringsleder och motionsspår finns en potential i att 
utveckla dess attraktionskraft samt öka orienterbarheten. Rekreationsmiljöer 
är känsliga för intrång som kan förändra platsernas karaktär samt bryta 
samband. Idag finns det starka rekreativa samband från naturreservat till 

SUMMERING AV GESTALTNINGSPRINCIPER, HINDÅS BOLLEBYGD
Området domineras av ett skogslandskap med stora sprickdalar. I 
sprickdalen kring Nolån finns ett böljande jordbrukslandskap.  I anslut-
ning till sprickdalarna finns flera större tätorter. Inom området finns fem 
korridorer som delvis sammanfaller. I den västra delen går korridorerna 
främst i markplan medan den i östra delen främst går i tunnel på grund 
av topografin. Järnvägen föreslås passera flertalet av sprickdalarna på 
bro. Detta innebär exponerade lägen vilket ställer särskilda krav på 
gestaltningen. 

Exempel på getaltningsåtgärder som föreslås är placering av järnväg, 
bulleråtgärder som skyddar närliggande rekreationsområden från buller 
(bostäder skyddas enligt lag), bibehållna (alternativt nya) passager samt 
förslag på områden som bör utredas för behov av belysning. Det finns 
även förslag på platser där järnvägens släntområden kan modelleras för 
att efterlikna omkringliggande landskapsformer och riktningar.
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närliggande tätorter. Flertalet exempel på rekreativa samband som ligger 
inom korridorerna lyfts i avsnitt 7.4.3. Även sjöar och strandlinjer, exempelvis 
Västra och Östra Nedsjön, Rammsjön och Ballasjön är känsliga för fysiskt 
intrång och tillkommande buller.

Dalgångar och höjder
Området karaktäriseras av de stora dalgångarna kring Nolån och Storån, se 
Figur 114 och Figur 115. Inom området finns även mindre dalgångar och 
sprickdalar, exempelvis Grandalen nordväst om Rävlanda. De högst belägna 
områdena återfinns i områdets nordligaste del, på vardera sidor av Nolåns 
dalgång. Nolåns dalgång är som smalast norrut och blir bredare i söder med 
höjdskillnader upp till 120 meter. I de mest höglänta områdena dominerar 
urberg. Nolåns dalgång övergår till Storåns dalgång söder om Rävlanda, som 
är bredare och flackare.

I dalgångarna finns de jordarter som avsatts i samband med inlandsisen 
och dess avsmältning. Exempel på jordarter som finns i dalgångarna 
inom området är isälvssediment, postglacial sand och glacial lera. I 
isälvssedimentet finns större grundvattenförekomster. Höjdområdena består 
huvudsakligen av urberg eller ett tunt jordtäcke av sandig morän ovan berg. 
På flertalet moränjordar bedrivs jordbruk, exempelvis vid Sundshult och på 
höjderna väster om Nolån. I dalgångarna bedrivs jordbruk, vilket är känsligt 
för intrång eller barriärverkan som kan ge försämrade möjligheter att 
bedriva verksamheterna. Försämringar sker exempelvis genom förändrade 
förhållanden som leder till igenväxning eller minskad areal jordbruksmark.

Vattendragen i området utgör viktiga ekologiska och hydrologiska samband. 
Det kontinuerliga stråket med stort inslag av jordbrukslandskap utgör en 
värdefull livsmiljö och spridningskorridor för många känsliga arter. Uppe 
på höjderna finns stora sammanhängande skogsområden med inslag av 
våtmarker och mindre lantbruk. Vid Klippans naturreservat finns höga 
naturvärden. Klippans naturreservat har en känslighet för hydrologisk 
påverkan och intrång som leder till störningar, vilken kan medföra försämrad 
bevarandestatus för naturtypen samt störningar på arter som är typiska för 
området. Det finns även värdefulla skogsmarker söderut från Risbohult mot 
väg 27/40.

Siktlinjer och skala
De höglänta skogsområdena med tät vegetation har ofta korta siktlinjer, 
vilket gör att ett intrång endast får visuellt lokal påverkan. Uppe på 
dalsidorna vid de större dalgångarna ges ofta längre siktlinjer ut över det 
småskaliga jordbrukslandskapet. Siktlinjerna i landskapet kan variera över 
årstider samt över längre tid, beroende på hur landskapet brukas. Det öppna 
mosaiklandskapets visuella värden kännetecknas av dess komplexitet med 
inslag som åkerholmar, äldre lövträd samt by- och gårdsmiljöer, se Figur 116. 
Denna småskaliga karaktär är känslig för storskalig exploatering. 
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Figur 113. Karta över landskapets känslighet och samband.
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Figur 114. Flygfoto över Nolåns dalgång och Erikstorp, vy mot öster. Jordbruksmarken 
har en böljande form och Nolån syns i form av en slingrande trädbård. Delar av området 
ingår i den kommunala kulturvårdsplanen för Bollebygds kommun. (Foto: Per Pixel, 
2020)

Figur 115. Flygfoto över Nolåns och Storåns dalgång, vy mot öster. Väg 27/40 syns tvärs 
över dalgången. I förgrunden syns Rammsjön där en kommunal badplats finns. Mellan 
Rammsjön och Rävlanda finns ett starkt rekreativt samband. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 116. Flygfoto över skogsmosaiklandskapet kring Petared, vy mot väster. Till höger i 
bilden syns Östra Nedsjön. Sjuhäradsleden passerar Petared i sträckningen mellan 
Nolåns dalgång och Klippans naturreservat. (Foto: Per Pixel, 2020) 
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7.4.3 Fokusområden vid Hindås och Bollebygd
Fokusområdena nedan berör tätortsnära boendemiljöer, se Figur 117. 
Fokusområdena är områden där anläggningen går i markplan och det 
ställs särskilda krav på gestaltningen. För varje fokusområde finns ett 
gestaltningsförslag som utgår från områdets känslighet och potential.

Fokusområdena nedan berör större tätortsnära boendemiljöer, exponerade 
lägen i dalgångar och känsliga rekreationsområden vid Sundshult, Grandalen, 
Lunkebäcken, Gisslefors, Hestra, Nässlehult-Backa och Kråktorp.

Figur 118. Flygfoto över Nolåns dalgång, vy mot norr. Nere till höger i bild syns Bollebygds kyrka. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 117. Översiktskarta med anläggningstyper och korridorer, stationsläge och 
fokusområden vid Hindås och Bollebygd.
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Figur 121. Flygfoto över fokusområdet Sundshult, vy mot öster. (Foto: Per Pixel, 2020)

SUNDSHULTS BY

KLIPPANS  
NATURRESERVAT

KUST TILL KUSTBANAN

Sundshult
Fokusområdet Sundshult ligger söder om Hindås, se Figur 120. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Hindås och Hestra. 
Alternativen bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Korridorerna passerar byn Sundshult norr om Klippans 
naturreservat, därefter fortsätter de i östlig riktning.

Känslighet
I området finns bebyggelse i ett skogsmosaiklandskap, se Figur 119. 
Bebyggelsen innefattar gårdar med inslag av småskaligt jordbruk samt villor. 
Området är småskaligt i sin karaktär och är känsligt för storskaligt intrång 
och buller. Norra delen av korridoren går igenom rekreationsområdet 
med motions- och elljusspår söder om Hindåsgården. I Sundshult finns en 
skidklubb.

Söder om Sundshult ligger Klippans naturreservat som utgör riksintresse 
för friluftsliv och naturvård, se Figur 120. Naturreservatet är känsligt 
för hydrologisk påverkan, intrång samt direkt och indirekt påverkan av 
bullerspridning. Det påverkar bevarandestatusen för naturtypen taiga, samt 
typiska arter för naturtypen som spillkråka och mindre hackspett. Del av 
reservatet är ett Natura 2000-område. Det sociala rekreativa sambandet 
mellan Hindås och Klippans naturreservat är känsligt för en fysisk och 
upplevd barriäreffekt, som kan hämma de rekreativa sambanden. Klippan 
är även ett rekreationsområde som används av boende i Rävlanda samt av 
tillresande besökare. Öster om Sundshult går Sjuhäradsleden i nordsydlig 
riktning. Även detta rekreativa samband är känsligt för en fysisk och upplevd 
barriäreffekt. Mellan Hindås och Rävlanda finns socialt- kulturellt samband 
och tätorterna länkas samman med Rävlandavägen, järnväg och cykelled.
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Hindås Bollebygd

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
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Målpunkter
!( Förskola
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!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
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Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan
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Klippans naturreservat

Hindåsgården

Skidklubb

R
ävlandavägen

Kust till kustbanan

Figur 120. Karta över fokusområdet Sundshult. För teckenförklaring, se ”Figur 113. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 61.
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Sjuhäradsleden
HINDÅS

Sundshult

Möjliggör för 
passager för 
rekreation och 
friluftsliv mellan 
rekreationsområdet 
Hindåsgården och 
Klippans naturre-
servat, se vita pilar.

Förlägg om möjligt 
järnvägen i den 
norra eller södra 
delen av korridoren 
för att bibehålla 
den sammanhållna 
bystrukturen i 
Sundshult.

Använd landskaps-
anpassande 
åtgärder för minskat 
visuellt intrång samt 
minskad buller-
spridning i påver-
kade rekreations-
områden. 
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Utforma järnvägsan-
läggningen, exem-
pelvis dess släntlut-
ningar och
sidoområden, med 
hänsyn till dess 
omgivning.

Förslag till platsspecifik gestaltning Sundshult

Anpassa anlägg-
ningen till ekolo-
giska värden i 
Klippans naturre-
servat.

Anpassa och utforma 
järnvägsanläggning-
en för att bibehålla 
eller öka biologisk 
mångfald i landska-
pet.

SUNDSHULTS BYÖSTRA NEDSJÖNHINDÅS

KUST TILL KUSTBANAN

Figur 119. Flygfoto över fokusområdet Sundshults småskaliga mosaiklandskp med 
korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, 
den blå färgen illustrerar bro och den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. 
(Foto: Per Pixel, 2020)

KLIPPANS 
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Område med 
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Grandalen
Fokusområdet Grandalen ligger söder om Hindås strax norr om Rävlanda, se 
Figur 123. 

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors korsar Kust till kustbanan på bro 
och tangerar därefter Klippans naturreservat. 

Även korridoren Bollebygd Syd passerar Grandalen, men med en annan 
sträckning. Korridoren följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram 
till Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan 
på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi 
Bollebygd. Vid längre broar kan lite större etableringsområden krävas vid 
ändarna. Delar av korridorerna följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta 
för transporter under byggskedet.

Känslighet
Trafikstrukturerna är omfattande i fokusområde Grandalen. Väg 27/40 går på 
bro över Kust till kustbanan och Rävlandavägen, se Figur 124. Inom området 
finns ett mot, Grandalsmotet och i norra delen finns ett skogslandskap 
med genomkorsande vägar, se Figur 122. I området ligger även en del av 
Klippans naturreservat som utgör riksintresse för friluftsliv. Skogslandskapet 
dominerar intrycket av området men väster om Rävlandavägen vid 
Grandalsmotet finns enstaka hus vid de öppna jordbruksmarkerna. Det täta, 
kuperade skogslandskapet är inte så känsligt för visuella intrång. Däremot 
är Rävlandas samband med Rammsjön känsligt för barriärverkan. Sjöns 
strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande buller som kan 
störa de ekologiska sambanden, begränsa rörelsemöjligheterna kring sjön 
samt påverka rekreativa aktiviteter som orienteringsverksamhet, bad och 
fiske vid sjön. Även karaktären av det öppna sjölandskapet är känsligt för 
visuellt intrång. 

Fokusområdet är en del i ett större sammanhängande skogsområde med växt- 
och djurliv som är känsligt för barriäreffekter. Klippans naturreservat ingår i 
riksintresse för friluftsliv och delar av korridorerna ligger inom område som 
är utpekat som skyddsavstånd för riksintresse för friluftsliv avseende buller.

Förlägg järnvägen 
nära väg 27/40 för 
att undvika intrång i 
närheten av 
Klippans naturre-
servat samt 
Rammsjön.

Bibehåll naturmark 
under broar för att 
bevara viltstråk och 
möjligheter till 
artspridning.

Använd om möjligt 
landskapsanpas-
sade åtgärder för 
minskat visuellt 
intrång samt 
minskad buller-
spridning vid 
intrång i rekrea-
tionsmiljön kring 
Rammsjön.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband och stråk.

Anpassa järnvägsan-
läggningen med 
hänsyn till upplevel-
sevärden i rekrea-
tionsområden.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Grandalen
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Hindås Bollebygd

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Väg 27/40

Klippans naturreservat

Grandalen

Rammsjön

Badplats

Figur 123. Karta över fokusområdet Grandalen. För teckenförklaring, se ”Figur 113. Karta 
över landskapets känslighet och samband.” på sida 61.
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Grandalsmotet

VÄG 27/40

KLIPPANS NATUR-
RESERVAT

GRANDALEN

KUST TILL 
KUSTBANAN

Figur 124. Flygfoto över fokusområdet Grandalen, vy mot nordost. Väg 27/40 passerar 
på hög bro över Kust till kustbanan, Rävlandavägen och Grandalsbäcken. Uppåt i bild 
syns Västra och Östra Nedjsön. (Foto: Per Pixel, 2020) 

GRANDALS-
BÄCKEN

RÄVLANDAVÄGEN

Figur 122. Flygfoto över Grandalsmotet med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot 
öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar bro och den gröna 
färgen illustrerar anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 125. Flygfoto över fokusområdet Lunkebäcken, vy mot väster. Längre bort i bild 
syns Västra Nedsjön. (Foto: Per Pixel, 2020)

VÄSTRA NEDSJÖN

VÄG 156

LUNKEBÄCKEN

Lunkebäcken
Fokusområdet Lunkebäcken ligger söder om Östra Nedsjön, se Figur 127.

Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Hindås och Hestra. Vid 
Nissaråsen söder om Östra Nedsjön bedöms det, med hänsyn till topografin, 
vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en lång tunnel. Vid längre tunnlar, 
som tunneln öster om Hindås, kan lite större etableringsområden krävas vid 
ändarna och en eller flera separata arbetstunnlar förutsätts.

Känslighet
Landskapet söder om Östra Nedsjön är skogsdominerat och kuperat med 
inslag av tjärnar och våtmarker  samt bostadsbebyggelse i kluster. Inom 
fokusområdet går väg 156 samt flera mindre vägar till bebyggelsesamlingar. 
I sprickdalen finns inslag av mindre jordbruksmarker, vilka är känsliga 
för storskaligt intrång, se Figur 125. Omgivande mark är kuperat och 
skogbevuxet, se Figur 126, vilket gör det mindre känsligt för visuellt intrång.

Korridoren inom fokusområdet passerar genom del av Härskogenområdets 
riksintresse för friluftsliv och ligger nära det angränsande 
landskapsbildskyddet, som omfattar delar av Östra Nedsjön.

ÖSTRA 
NEDSJÖN

VÄG 156

LUNKEBÄCKEN

Figur 126. Flygfoto över fokusområdet Lunkebäcken med korridorsalternativ illustrerat i 
bild, vy mot norr. Den röda färgen illustrerar bergtunnel och den gröna färgen illustrerar 
anläggning i markplan. På bilden syns det kuperade, skogsdominerade landskapet med 
inslag av mindre jordbruksmarker i sprickdalen. (Foto: Per Pixel, 2020) 

NISSARÅSEN

Vid passage i jordbrukslandskap 
bör om möjligt järnvägsanlägg-
ningens sidoområden och vägar 
anpassas för att gynna lantbruk. 
Vid  anläggandet av järnvägen 
bör om möjligt jordbruksmark 
inte användas som uppställ-
nings-/etableringsyta eller dylikt.

Förlägg om möjligt järnvägsan-
läggningen i den södra delen av 
korridoren för att minska risken 
för bullerspridning över Östra 
Nedsjön. 
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Anpassa järnvägsanläggningen för 
att reducera påverkan på
möjligheterna att bruka jord-
bruksmark.

Anpassa järnvägsanläggningen 
väl i landskapet. Järnvägen kräver
geometrier med begränsade 
möjligheter till kurvor i plan och 
profil. Inpassning i landskapet ska 
göras med omsorg.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Lunkebäcken
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© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Hindås Bollebygd

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Östra 
Nedsjön

Figur 127. Karta över fokusområdet Lunkebäcken. För teckenförklaring, se ”Figur 113. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 61.
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Figur 130. Flygfoto över fokusområdet Gisslefors, vy mot nordost. (Foto: Per Pixel, 2020)

ÖRESJÖN

BUADAMM

GISSLEFORS

TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

Vid placering av brostöd och 
passager ska hänsyn tas till 
siktlinjer längs stråk. Siktlinjer 
ska bibehållas eller förbättras.

För att bibehålla karaktären av 
befintliga stråk och samband 
(Gesebolsvägen, Töllsjövägen, 
elljusspår) kan dessa stråk 
behöva dras om.
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Utforma järnvägsanläggningen så 
att uppkomsten av otrygga miljöer
undviks.

Bibehåll eller utveckla viktiga 
sociala och kulturella samband 
och stråk.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid GissleforsGisslefors
Fokusområdet Gisslefors ligger i norra delen av Nolåns dalgång, se Figur 129. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativet Hindås. Korridoren passerar 
Nolåns dalgång på en lång bro. Vid längre broar och tunnlar kan lite större 
etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre tunnlar, som tunneln 
öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata arbetstunnlar. Bron över 
Nolåns dalgång är särskilt känslig för etablering med hänsyn till befintligt 
grundvattenmagasin.

Känslighet
Nolån rinner söderut i dalgångens mitt. Töllsjövägen går längs dalens östra 
sida. Fokusområdet är en del av ett skogsmosaiklandskap med stort tidsdjup. 
Tidigare brukades en större areal av marken för jordbruk, men igenväxning 
och skogsbruk har gjort att området numera präglas av skogskaraktär, se 
Figur 130. Siktlinjerna är korta inom området. Inom fokusområdet finns 
verksamheter som lantbruk och tillverkningsindustri samt bostäder och 
fritidshus. Intrång som försvårar för verksamheter kan påverka de lokala 
försörjningsmöjligheterna.

Korridoren gränsar till målpunkter för rekreation. Öster om fokusområdet 
ligger Gesebols sjö med omgivande kulturbygdslandskap, vilket är 
ett populärt område för rekreation, känsligt för storskaligt intrång. 
Gesebolsvägen länkar samman Gesebol med Nolåns dalgång, se Figur 
128. Söder om korridoren ligger fotbollsplaner som förbinds med 
boendemiljöerna med mindre vägar. Stråken och tryggheten längs vägar, 
elljusspår och stigar är viktiga i området.
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Utredningsområde

Utsnitt Hindås Bollebygd

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
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Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Gisslefors

Fotbollsplaner

Töllsjövägen

Tillverkningsindustri

Gesebolsvägen

Figur 129. Karta över fokusområdet Gisslefors. För teckenförklaring, se ”Figur 113. Karta 
över landskapets känslighet och samband.” på sida 61.
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Borstagärde

TÖLLSJÖVÄGEN

TILLVERKNINGS-
INDUSTRIBOLLPLANER

TILLVERKNINGS-
INDUSTRI

ÖRESJÖN

BUADAMM

GESEBOLSVÄGEN

ÖSTRA OCH VÄSTRA NEDSJÖN

Figur 128. Flygfoto över fokusområdet Gisslefors med korridorsalternativ illustrerat i 
bild, vy mot sydväst. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar 
bro och den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. Gesebolsvägen syns närmst 
i bild och är en viktig länk mellan Gesebol och Nolåns dalgång. (Foto: Per Pixel, 2020) 
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Hestra
Fokusområdet Hestra ligger i Nolåns dalgång, se Figur 133. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativet Hestra. Vid byn Hestra 
passerar järnvägen Nolåns dalgång på en lång bro. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre 
tunnlar, som tunneln öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata 
arbetstunnlar.

Känslighet
Nolån och Töllsjövägen sträcker sig mot nordost längs dalgångens östra 
sida. Vandringsleden Sjuhäradsleden korsar dalgången söder om dammen 
och fokusområdet är en del av ett småskaligt, sammanhängande område 
med jordbruksmark, se Figur 132. Inom fokusområdet finns verksamheter 
som lantbruk, tillverkningsindustri och golfbana. Intrång som försvårar för 
verksamheter kan påverka de lokala försörjningsmöjligheterna. Dalgången 
smalnar av i norr. I den västra delen av fokusområdet finns ett mosaikartat 
jordbrukslandskap. Den östra delen av dalgången är skogbevuxen med korta 
siktlinjer.

Buller från järnvägen på bro kan påverka boendemiljöerna i dalgången. 
Korridoren gränsar även till målpunkter för rekreation. I norr ligger en 
fotbollsplan inom korridoren, ytterligare en fotbollsplan ligger precis norr 
om korridoren, se Figur 131. Söder om korridoren ligger en ridskola och delar 
av en golfbana ligger inom korridoren. Idag finns passagemöjligheter längs 
vägarna som följer dalgångens riktning samt elljusspår. Passagemöjligheter 
kan bibehållas under bron, men tryggheten på platserna kan påverkas, 
exempelvis för barn och unga som rör sig till och från fritidsaktiviteter.

TÖLLSJÖVÄGEN

GOLFBANA

NOLÅN

BOLLPLANER

TILLVERKNINGS-
INDUSTRI

BOLLEBYGD

Figur 132. Flygfoto över fokusområdet Hestra med korridorsalternativ illustrerat i bild, 
vy mot söder. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar bro och 
den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. Fotot visar Nolåns dalgångs 
mosaikartade jordbrukslandskap med inslag av verksamheter och målpunkter. (Foto: Per 
Pixel, 2020) 

!

!
! ! !

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!
!
!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!
!
!

!!
!

!
!

!

!!!!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!

!
!

!
!
!

! !
!

!
! ! ! !

!
!
!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

!!
!
!

!
!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!!
!

!!

!

!!
!

!

!
!!

!!

!!!

!
!
!
!

!
!

!
!

!

!
!

!!
!!!

! ! !

! !

!

! !!

!!

!
!

! !

! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!!

!!!
!

!!!

!
!

!

!!
!

!
!
!

!

!

!!!

!

!

!

!

!!

!
!!

!
!
!

!

!!

!

!

!!
!

!

!
!
!!

!!!!!!!

!
!

!

!

!

!
!
!

!
!

! !

!

!
!
!

!

!

!

!!
!!

!
!
!

!
!

!
!

!

!

!!!
!

!
!

!!!!
!!

!!!

!

!

!

!
!

!
!

!

! ! !
!

!
!

!

!

!
!

!
!
!

!
!

!
!

!
!
!

!

!

!
!

!

!
!!

!
!
!

!

!!
!!!

!

!!

!!

!!

!
!

!
!
!

!
!

!
!
!

!
!

!

! !

!
!

!
!

!
!

!

!

!!

!
!

!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!

!

! !
!!

!

! !

!

!

!!
!
!

!!!!

!

! !

!

!!
!!!!!!

!
!
!
!!

!
!!!!

!
!

!!

!

!
!

! !

!

!
!!

!
!
!!

!!!
!

!

!!
!!

!!
!

!

!

!!

!

!

!
!

!
!!

!
!
!

!

!
!
!
!
!

!!!!

!!

!

!!

!

!

!

!
!

!

!

! !
!

!
!

!

!
!

!

!

!

! !
!

!

!

! !

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!
!

!

!
!
!

!
!

!

!

!!

!!

!
!
!

!

!
!
!

!
!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!
! ! !

!! !
!
!

!

!!!
!

!!!!!

!!

!!!!

!

!
!

!
!
!

!
!!!!!

!

!
!

!
!

!
!

!!

! !!

!
!

!

!

! !

!

!

!
!
!
!!!!!!!

!

!

!

!
!

!!
!

!
!

!
!

!
!!

!

!

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(
!(

!(

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

Teckenförklaring
Utredningsområde

Utsnitt Hindås Bollebygd

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård
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Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Nolån

Damm

Tillverkningsindustri

Fotbollsplaner

Ridhus

Golfbana

Töllsjövägen

Sjuhäradsleden

Figur 133. Karta över fokusområdet Hestra. För teckenförklaring, se ”Figur 113. Karta 
över landskapets känslighet och samband.” på sida 61. 
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Hestra

Figur 131. Flygfoto över fokusområdet Hestra, vy mot nordost. (Foto: Per Pixel, 2020)

NOLÅN

GESEBOLS SJÖ

BOLLPLANER
TÖLLSJÖVÄGEN

Anläggnigen bör ljussättas med 
omsorg vid bro och brofästen 
för att stärka tryggheten under 
bron.

För att bibehålla befintliga 
samband, Töllsjövägen, Sjuhä-
radsleden, elljusspår och mindre 
vägar, kan dessa stråk behöva 
ledas om. Det finns en potential 
att förbättra funktionen och 
utveckla karaktären på stråken. 
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Utforma järnvägsanläggningen så 
att uppkomsten av otrygga 
miljöer undviks.

Bibehåll eller utveckla viktiga 
sociala och kulturella samband 
och stråk.

Vid placering av brostöd ska 
hänsyn tas till siktlinjer längs 
stråk. Siktlinjer bibehålls eller 
förbättras.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Hestra

Utforma tunnelmynningen och 
dess sidoområden med hänsyn 
till siktlinjer och trygghet i 
närmiljön.
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Nässlehult-Backa
Fokusområdet Nässlehult-Backa ligger i Nolåns dalgång, strax norr om 
Bollebygd, se Figur 135. Vid fokusområdet passerar korridoralternativen 
Bollebygd Nord och Olsfors. Vid Dammkullen, väster om fokusområdet, 
bedöms det med hänsyn till topografin vara nödvändigt att anlägga järnvägen 
i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel, innan den passerar Nolåns dalgång på 
en lång bro norr om Bollebygds tätort. Läget är extra känsligt då korridoren 
passerar i anslutning till Bollebygd tätort. Öster om Bollebygd kommer 
järnvägen därför att gå i tunnel. Eftersom Nolåns dalgång passeras på en lång 
bro med tunnlar på ömse sidor krävs etableringsytor och troligen även någon 
arbetstunnel.

Känslighet
Nolån och Töllsjövägen sträcker sig i nordostlig riktning genom området. Ån 
ligger i mitten av dalgången och Töllsjövägen på den östra sidan om ån, se 
Figur 136. Området ingår i den kommunala kulturvårdsplanen för Bollebygd. 
Idag finns passagemöjligheter längs vägarna som följer dalgångens riktning. 
Passagemöjligheter kan bibehållas under bron, men tryggheten på platserna 
kan påverkas. Detta gäller exempelvis för barn och unga som rör sig från 
Bollebygd och norr ut till rid- eller fotbollsanläggningar samt för de barn som 
passerar bron för att ta sig till skolan.

Fokusområdet är en del av ett större, sammanhängande område med 
jordbruksmark, se dalgången i Figur 134. Intrång som försvårar för 
jordbruket kan påverka de lokala jordbruksverksamheterna. Dalgången 
karaktäriseras av ett böljande jordbrukslandskap med långa siktlinjer. 
Landskapet är storskaligt vid de brukade markerna. En bro mellan två 
tunnelmynningar blir visuellt synligt från långt håll. Buller från järnvägen på 
bro kan påverka de många boendemiljöerna i angränsande tätortsbebyggelse, 
samt för de boende i dalgången. I den östra delen ligger korridoren mellan 
boendemiljöerna i Erikstorp och golfbanan. En ny järnväg kan komma att 
begränsa utbyggnadsmöjligheter i den norra delen av Bollebygds tätort.

ERIKSTORP
TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

GOLFBANA

SÖRÅNS DALGÅNG

Figur 134. Flygfoto över fokusområdet Nässlehult-Backa med korridorsalternativ 
illustrerat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen 
illustrerar bro och den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan.  
(Foto: Per Pixel, 2020) 
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Figur 135. Karta över fokusområde Nässlehult-Backa. För teckenförklaring, se ”Figur 113. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 61.

Bollebygd Nord, Bollebygd Nord, 
OlsforsOlsfors

HestraHestra

Nolån

ANDERSGÅRDEN

ERIKSTORP

Figur 136. Flygfoto över Nolåns dalgång, vy mot nordost. På bilden syns Andersgården 
norr om Erikstorp, där ett nytt bostadsområde byggs. (Foto: Per Pixel, 2020)

NOLÅN

TÖLLSJÖVÄGEN

VÄG 156 BOLLEBYGDS KYRKA

Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanläggning-
ens sidoområden 
och vägar anpassas 
för att gynna 
lantbruk. Vid 
anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte användas 
som uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.

Utred och möjliggör 
för god belysning i 
området för att 
förbättra trygghe-
ten vid den nya 
järnvägens bro- och 
landfästen.

För att minska 
intrång i bebyggel-
sestrukturer 
anläggs förslagsvis 
en hög bro vars 
landfästen ligger i 
skogen, ovanför 
bebyggelsen på 
dalgångens sidor.

Bibehåll karaktären 
av befintliga stråk 
och samband (se 
inringat område 
med väg med 
bebyggelse vid 
dalgångens västra 
sida) genom att 
lägga anläggningen 
på bro över vägen.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i land-
skapet. Järnvägen 
kräver geometrier 
med begränsade 
möjligheter till 
kurvor i plan och 
profil. Inpassning i 
landskapet ska göras 
med omsorg.

Anpassa järnvägsan-
läggningen för att 
reducera påverkan 
på möjligheterna att 
bruka jordbruksmark.

Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och kultu-
rella samband och 
stråk.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer
undviks.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Nässlehult-Backa

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet
0 0,5 1

km
© Lantmäteriet

200 % 1:45 000 250 % 1:36 000 300 % 1:30 000

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

330 % 1:27 272

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

350 % 1:25 700

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

400 % 1:22 500

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

450 % 1:20 000

Utforma tunnel-
mynningar och 
dess sidoområden 
med hänsyn till 
siktlinjer och 
trygghet i närmiljön.

Vid placering av 
brostöd ska hänsyn 
tas till den öppna 
karaktären och 
siktlinjer längs 
stråk. Siktlinjer 
bibehålls eller 
förbättras.

GOLFBANA

563



69

K
O

R
R

ID
O

R
ER

 V
ID

 H
IN

D
Å

S 
O

C
H

 B
O

LL
EB

Y
G

D

GESTALTNINGSPROGRAM, GÖTEBORG-BORÅS, EN DEL AV NYA STAMBANOR, LOKALISERINGSUTREDNING

Kråktorp 
Fokusområdet Kråktorp ligger sydväst om Bollebygd tätort och sträcker sig 
tvärs över den breda dalgången, se Figur 140. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativet Bollebygd Syd. Korridoren 
passerar söder om väg 27/40 förbi Bollebygd. Den passerar Nolån och Sörån 
på två separata broar. Öster om dalgången kan järnvägen, beroende på 
topografi och läge i korridoren, antingen gå in i en cirka två kilometer lång 
tunnel eller i markplan nära väg 27/40 innan den når den högre terrängen 
mellan Bollebygd och Borås. Vid längre broar och tunnlar kan lite större 
etableringsområden krävas vid ändarna. Alternativet följer till stor del väg 
27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under byggskedet.

Känslighet
Området har ett öppet, brukat landskapsrum med en tydlig karaktär som 
särskiljer sig mot det omgivande skogslandskapet, se Figur 137. I områdets 
västra del meandrar Nolån och i östra delen Sörån. Längs med åarna samt i 
dalens sluttningar växer lövskog och nere i dalgången finns jordbruksmark. 
Området har ett stort tidsdjup då människor länge varit bosatta på platsen. 
Inom området finns även pågående igenväxning av mark som tidigare varit 
öppen och brukad.

Området är starkt påverkat av infrastruktur, Kust till kustbanan samt väg 
27/40 som går tvärs genom dalgången och större vägar sträcker sig även 
i nordsydlig riktning, se Figur 138. Det präglas av närheten till tätorterna 
Bollebygd och Rävlanda, men även rekreativa målpunkter som skid- och 
cykelanläggningen Bollekollen, travbana och camping. Bullernivåerna är 
höga inom området.

Dalgången har en stark karaktär med ett böljande landskap, se Figur 138. 
Den visuella karaktären är känsligt för intrång av järnvägsanläggningen 
som bryter siktlinjer. Det finns delar av korridoren som inte är så känslig för 
visuellt intrång. Detta eftersom landskapets böljande form i kombination 
med trädbårderna som växer längs vattendragen och vägarna bryter siktlinjer. 
Ur ett resenärsperspektiv kan en bro över dalgången ge upplevelsevärden.

Åarna med omgivande marker utgör ekologiska samband och 
spridningsmöjligheter. Sörån passerar under väg 27/40 genom en vägport i 
dalgångens västra sida, där vägen går på hög bro över Nolån.

Figur 138. Flygfoto över södra Bollebygd, väg 27/40 och Bollekollen, vy mot sydost. (Foto: 
Per Pixel, 2020)

Figur 139. Flygfoto över fokusområdet Kråktorp med korridorsalternativ illustrerat i bild, 
vy mot sydost. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar bro och 
den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. På fotot syns Bollebygd till vänster 
och Bollekollen på motsatt sida av Söråns dalgång. (Foto: Per Pixel, 2020)

VÄG 27/40

NOLÅN

BOLLEKOLLEN

KUST TILL KUSTBANAN

KULLAVÄGEN
VÄGPORT

BOLLEBYGD

VÄG 27/40

KUST TILL KUSTBANAN

SÖRÅN

BOLLEKOLLEN

STORÅN

NOLÅN

VÄGPORT

Figur 137. Flygfoto över fokusområdet Kråktorp och Storåns dalgång, vy mot söder. Dalgången har en stark karaktär med ett böljande landskap. Väg 27/40 sträcker sig tvärs över 
dalgången. På bilden syns Kust till kustbanan och Rävlandavägens passage över väg 27/40 mitt i bild samt Nolån och Kullavägens passage under vägen till höger i bild.  
(Foto: Per Pixel, 2020) 

KRÅKTORP
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Väg 27/40
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Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Natura 2000 - Habitatdirektiv 

Lanskapsbildsskydd

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 140. Karta över fokusområdet Kråktorp. För teckenförklaring, se ”Figur 113. Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 61.
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Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanläggning-
ens sidoområden 
och vägar anpassas 
för att gynna 
lantbruk. Vid 
anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte användas 
som uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.

Vid intrång i 
Bollekollen bör 
landskapsanpas-
sade åtgärder 
utredas med 
anpassning till 
befintliga eller nya 
verksamheter.

Vid passage över 
Nolån och Sörån 
bör järnvägen 
anläggas på bro 
med brospann som 
möjliggör för fri 
meandring under 
bron.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen för att 
reducera påverkan 
på möjligheterna att 
bruka jordbruksmark.

Utforma järnvägsan-
läggningen, exem-
pelvis dess släntlut-
ningar och
sidoområden, med 
hänsyn till dess 
omgivning.

Vid placering av 
brostöd ska hänsyn 
tas till den öppna 
karaktären och 
siktlinjer längs 
stråk. Siktlinjer 
bibehålls eller 
förbättras.

Det exponerade 
läget kräver att 
järnvägens geome-
trier och anlägg-
ningstyper samspe-
lar med väg 27/40. 
Särskild hänsyn ska 
tas vid siktlinjer 
längs Kullavägen.

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

Ta hänsyn till 
samband mellan 
Ballasjön och 
området söder om 
väg 27/40. 

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Kråktorp

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer
undviks.

Kull
av

äg
en

Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och kultu-
rella samband och 
stråk.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband och stråk.

Vid placering av 
passager under den 
nya järnvägsanlägg-
ningen, ska hänsyn-
tas till befintliga 
passager under väg 
27/40. Det finns en 
potential att stärka 
tryggheten vid 
dessa.

Bibehåll Nolån och 
Söråns fria meand-
ring under bron. 
Vid anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt åarnas 
sidoområden inte 
användas som 
uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.Anpassa släntlut-

ningar och sidoom-
råden till omgivan-
de landformer.
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7.5 Korridorer vid Gesebol och Viared
Detta kapitel omfattar en beskrivning av delområdet vid Gesebol och Viared, 
se Figur 141. Mellan Gesebol och Viared finns fem korridorsalternativ 
(Hindås, Hestra, Bollebygd Nord, Bollebygd Syd, Olsfors) som delvis 
sammanfaller på sträckan. Järnvägen går främst i markplan, men i områdets 
östra del, strax väster om Borås, går de flesta av korridorerna ned i tunnel. 
Över Sörån passerar korridoren Olsfors på bro.

7.5.1 Kommunala planer för området
Området i väst tillhör Bollebygd kommun och området i öst tillhör Borås 
Stad. Bollebygds kommuns översiktsplan är från 2002 (Bollebygds 
kommun, 2002). Korridorerna passerar bland annat över områden som i 
den gällande ÖP:n pekas ut som ”stora opåverkade områden” i mark- och 
vattenanvändningskartan. Ett förslag till en ny översiktsplan gick ut på 
samråd i november 2020. 

I översiktsplan för Borås (2018) definieras stora områden som korridorerna 
passerar genom som ”Landsbygd”. Vid Viareds verksamhetsområde föreslås 
utveckling väster ut av ytterligare verksamhetsområden på längre sikt. I 
översiktsplanen finns en tanke om att staden ska växa inifrån och ut med 
en tät och blandad bebyggelse. De större tätorterna utanför Borås ska 
fungera som viktiga knutpunkter i kommunen för service som skola, vård, 
äldreboende och detaljhandel.

7.5.2 Övergripande förutsättningar
Boendemiljöer och verksamheter
Befolkningstätheten är som störst vid Viaredssjöns norra strand, i övrigt är 
området glesbefolkat. Boendemiljöer finns utspritt i landskapet i anslutning 
till vägar och sjöar. De ligger delvis i områden som idag är relativt tysta. 
Boendemiljöerna är känsliga för fysiskt intrång och tillkommande buller som 
kan störa de boende och begränsa rörelsemöjligheterna kring bostäderna. 
Bebyggelsen kring sjöarna är ofta extra känsliga för tillkommande buller, 
eftersom buller har stor spridning över vatten.

Området är höglänt och består till stor del av berg. De högsta höjderna 
återfinns norr om Hultafors och Sjömarken. Söder om Sörån är landskapet 
lägre. Vid Viared, Sandared och Sjömarken finns ett stort område med morän 
som sträcker sig norr ut. På moränmarkerna bedrivs ofta småskaliga jordbruk. 
Inom de mer låglänta områdena på bergsplatåerna finns ett stort inslag av 
torv, som utgör fuktiga myrmarker.

Det finns viktiga socialt-kulturella samband som är känslig för barriärverkan, 
se Figur 143. Det innebär exempelvis möjligheter för boende att röra sig 
från sina hem till närliggande tätorter för service, skolor och arbetsplatser. 
Särskilt känsliga för barriärverkan är barn, som har få eller inga möjligheter 
att röra sig långa sträckor själva, exempelvis till skolan. I Söråns dalgång 

samt längs väg 27/40 (se Figur 142 och Figur 144) finns bebyggelse och 
näringslivssamband som är känsliga för att brytas av barriärer. Från 
dalgången och norr ut, mellan Olsfors och Gesebol, finns ett socialt samband 
där invånare i Gesebol vänder sig till Olsfors för samhällsservice, dock 
med begränsat utbud, vilket gör området känsligt för barriäreffekter. Den 
småskaliga skogsbygdens gårds- och kulturmiljöer, exempelvis de bevarade 
resterna av Viareds by och kulturmiljöerna i Hultafors, är känsliga för 
åtgärder som bryter mot kulturmiljöns småskaliga karaktär.

Området innefattar Viareds verksamhetsområde som ligger strax väster 
om Borås. I Viared finns många arbetsplatser och verksamhetsområdet 
är känsligt för barriärverkan som påverkar stråk och dess 
utvecklingsmöjligheter.

Friluftsliv och rekreation
Områdets friluftsliv och rekreativa samband präglas dels av dess närhet till 
närliggande tätorter och dels av sjöarna som är populära rekreationsområden 
för både närboende och för tillresande. Sjöar och strandlinjer är känsliga 
för fysiskt intrång och tillkommande buller som kan störa de ekologiska 
sambanden, begränsa rörelsemöjligheterna kring sjön samt påverka 
rekreativa aktiviteter som bad och fiske vid sjön.

Inom området finns flera ur bullersynpunkt relativt ostörda platser vilka 
är extra känsliga för tillkommande buller, exempelvis Sjuhäradsleden. 
Sjuhäradsleden går i öst-västlig riktning och passerar bland annat 
runt Gesebols sjö, se Figur 145. Norr om Sandared och Sjömarken vid 
Nordtorp finns motions- och elljusspår som nyttjas som skidspår vintertid. 
Skogsområdet används även för orienteringsverksamhet.

SUMMERING AV GESTALTNINGSPRINCIPER, GESEBOL OCH VIARED
Området domineras av ett sjörikt skogslandskap. I området finns även 
en smal sprickdal, Söråns dalgång och Viaredssjön, med flertalet tätorter 
och industrier. Friluftsområden samt tätortsnära rekreationsmiljöer 
utgör delar av området. Inom området finns fem korridorer som delvis 
sammanfaller. Järnvägen går främst i markplan, men i områdets östra 
del, strax väster om Borås, går de flesta av korridorerna ned i tunnel. 
Över Sörån passerar korridoren på bro. 

Förslag till platsspecifik gestaltning presenteras utifrån ett urval av sex 
fokusområden. Exempel på gestaltningsåtgärder som föreslås är place-
ring av järnväg, gestaltning av brostöd och tunnelmynningar, förslag på 
bibehållna passager, utformning av järnvägens sidoområden samt 
bullerskyddande åtgärder. Det finns även åtgärder som syftar till att 
gynna biologisk mångfald och bevara jordbruksmark.

Figur 141. Översiktskarta över korridorsalternativ vid Gesebol och Viared. De olika 
färgerna illustrerar anläggningstyper.
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Figur 142. Flygfoto över Söråns dalgång, vy mot öster. (Foto: Per Pixel, 2020)

566



72

K
O

R
R

ID
O

R
ER

 V
ID

 G
ES

EB
O

L 
O

C
H

 V
IA

R
ED

GESTALTNINGSPROGRAM, GÖTEBORG-BORÅS, EN DEL AV NYA STAMBANOR, LOKALISERINGSUTREDNING

Ekologi
De ekologiska värdena inom området är främst knutna till vattendrag och 
våtmarker. I området finns myrmarker som är känsliga för hydrologisk 
påverkan, exempelvis i Pålsbo, se Figur 146. De har en viktig funktion för att 
fördröja och utjämna avrinningen till sjöar och vattendrag. Myrmarkerna 
finns både norr och söder om Sörån. Norr om Hultafors finns orörda 
och skyddsvärda myrar, särskilt känsliga för påverkan. Fysiska ingrepp 
kan medföra störning av känsliga arter samt förlust eller fragmentering 
av livsmiljöer. Även arter knutna till våtmarker längs åar, som Sörån, är 
känsliga för uttorkning. Inom området finns känsligt fågelliv knutet till de 
mosaikartade skogs- sjö- och våtmarkslandskapen.

I Söråns dalgång finns avsnitt med jordarten isälvsmaterial vilken utgör 
ett grundvattenmagasin. Denna typ av jordart har en god vattenföring och 
därmed en hög känslighet för grundvattenföroreningar. Söråns strömbiotoper 
och närområden har förekomst av flodpärlmussla som är av betydelse för 
den biologiska mångfalden. Flodpärlmussla förekommer även i vattendragen 
nedströms Bosjön och arten är känslig för ingrepp, förlust av livsmiljöer och 
försämrad vattenkvalitet. 

Även arter knutna till odlingslandskapen är känsliga för fragmentering. 
Detta gäller exempelvis för de höga naturvärdena knutna till rester av äldre 
odlingslandskap och artrika lövskogar nära sjöar, vilka är känsliga för bland 
annat fragmentering, bruten hävd och buller. 

Vid Viared finns rast- och häckningsplatser. Fåglarna i området är känsliga för 
intrång eller buller som påverkar dessa platser.

Figur 144. Flygfoto över väg 27/40 med Viaredssjön längst upp till vänster i bild, vy mot 
öster. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 145. Flygfoto över Gesebols sjö med omgivande jordbrukslandskap, vy mot norr. 
(Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 146. Flygfoto över torvmark vid Pålsbo, vy mot sydost. I bilden syns Tängetjärnen. 
(Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 143. Karta över landskapets känslighet och samband.
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7.5.3 Fokusområden vid Gesebol och Viared
Nedan presenteras ett urval av områden inom delområdet, se Figur 147. Inom 
korridorerna vid Gesebol och Viared finns sex fokusområden med förslag till 
gestaltningsåtgärder, som presenteras med platsspecifika gestaltningsavsikter. 
Gestaltningsavsikterna utgår ifrån områdets känslighet och potential.

Fokusområdena nedan berör större tätortsnära boendemiljöer och känsliga 
rekreationsområden vid norra och södra Gesebol, Söråns dalgång (se Figur 
148 till höger), Vannasjön, Pålsbo-Backbo och Viared.
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Figur 147. Översiktskarta med anläggningstyper, korridorer och fokusområden vid 
Gesebol och Viared.

Utsnitt fokusområden

PÅLSBO-BACKABO

VIARED

NORRA GESEBOL

SÖDRA GESEBOL SANDARED

GESEBOL

Väg 27/40

Kust till 

kustbanan

SJÖMARKEN

HULTAFORS

OLSFORS

Viareds-
sjö

Gesebols
sjö

VANNASJÖN

SÖRÅNS DALGÅNG

Figur 148. Flygfoto över Söråns dalgång, vy mot öster. Till vänster i bild syns Kust till kustbanan och Härrydavägen och till höger i bild syns väg 27/40. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 152. Flygfoto över södra Gesebol med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot 
öster. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)

GESEBOLS SJÖ

GÄDDETJÄRNET

LINDÅSGESEBOLSVÄGEN

Figur 151. Flygfoto över Gesebol och Lindedalen, vy mot norr. I bilden syns även Örsjön, 
Iglatjärnen, Stockasjön samt Åtjärnen sett från vänster. (Foto: Per Pixel, 2020)

Figur 150. Flygfoto med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot nordost. Den gröna 
färgen illustrerar anläggning i markplan. Fotot visar Abborrsjön till vänster och 
Gesebols sjö till höger. (Foto: Per Pixel, 2020)

GESEBOLS SJÖ

GESEBOL

ABBORRSJÖN

ÖRSJÖNGESEBOLSVÄGEN

Norra och södra Gesebol
Fokusområdena Norra Gesebol och Södra Gesebol ligger vid Gesebols sjö, se 
Figur 153 och Figur 154.

Vid fokusområdet passerar korridoralternativet Hindås norr om Gesebols sjö. 
Söder om sjön går korridoralternativen Hestra och Bollebygd Nord. 

Korridoralternativet Hindås sträcker sig över ett höglänt skogsområde norr 
om Gesebols sjö där järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på 
bank. Korridoren Hestra kommer att gå omväxlande på bank och i skärning 
söder om Gesebols sjö. Öster om Bollebygd kommer korridoralternativet 
Bollebygd Nord gå i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den 
högre terrängen söder om Gesebols sjö och ansluter på samma sätt som 
korridorerna Hindås och Hestra vid Bäckabo.

Känslighet
Från Gesebolsvägen som går norr om sjön förgrenar sig mindre vägar 
norrut, in i fokusområdet Norra Gesebol. De enskilda vägarna leder till 
ensamliggande hus eller mindre kluster av bebyggelse, se Figur 150. 

Fokusområdet Södra Gesebol präglas av närheten till Gesebols sjö och 
omkringliggande kulturlandskap, vilket är ett populärt område för rekreation. 
Gesebolsvägen utgör ett viktigt socialt samband till närliggande tätorter 
för social service, vilket gör den känslig för barriäreffekter. Flera mindre 
vägar till bebyggelsesamlingar finns i skogslandskapen och ansluter till 
Gesebolsvägen.

Landskapet i de båda fokusområdena är mosaikartat med ett stort inslag av 
mossar, se Figur 152, vars funktion att fördröja och utjämna avrinningen till 
sjöar och vattendrag är känslig för hydrologisk påverkan. Känsligt fågelliv 
är knutet till mosaikartade skogs- sjö- och våtmarkslandskapen. Det finns 
även inslag av gårdar med omkringliggande jordbruksmark som är känsliga 
för intrång som bryter platsens karaktär. Ett exempel är Lindedalen i Norra 
Gesebol, se Figur 151 och Lindås, Erikslund och Slätthult i Södra Gesebol, 
se Figur 153 och Figur 154. I Slätthult finns även en ridskoleverksamhet. 
Verksamheter som finns inom området är känsliga för de barriäreffekter som 
en ny järnväg i markplan medför.

Kring Gesebol finns vandringsleder som utvecklats av de boende i området. 
Rekreationsvärdena vid sjön är känsliga för fysiskt intrång som genom 
bullerspridning riskerar att påverka rekreativa aktiviteter som skridskor, 
bad och fiske vid sjön. Idag har skogarna kring Gesebol en låg ljudnivå. 
Tillkommande buller kan minska de rekreativa värden som finns idag, 
exempelvis kring vandringsleden Sjuhäradsleden. Leden passerar genom 
fokusområdet Södra Gesebol och är känslig för eventuell barriärverkan och 
bullerspridning.

Figur 149. Flygfoto över Gesebol, vy mot norr. På bilden syns kulturlandskapet och 
Gesebols sjö. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanläggning-
ens sidoområden 
och vägar anpassas 
för att gynna 
lantbruk. Vid 
anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte användas 
som uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.

Förlägg om möjligt 
järnvägen inom 
korridoren så att 
intrång undviks i 
boendemiljöerna 
kring Gesebolsvä-
gen.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen för att 
reducera påverkan 
på möjligheterna att 
bruka jordbruksmark.

Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

För att bibehålla 
samband (mindre 
vägar) kan dessa 
stråk behöva ledas 
om.

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Vid passage i 
jorbrukslandskap 
anpassas trädsäk-
ringszonen för att 
gynna arter knutna 
till odlingslandskap.
 

Anpassa och utforma 
järnvägsanläggning-
en för att bibehålla 
eller öka biologisk 
mångfald i landska-
pet.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid norra Gesebol

Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanläggning-
ens sidoområden 
och vägar anpassas 
för att gynna 
lantbruk. Vid 
anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte användas 
som uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.

Undvik intrång i 
strandlinjen vid 
Gesebols sjö för att 
bibehålla värden 
kopplade till 
rekreation, boende-
miljöer och kultur-
landskap.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen för att 
reducera påverkan 
på möjligheterna att 
bruka jordbruksmark.

Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

För att bibehålla 
samband (mindre 
vägar och Sjuhä-
radsleden) kan 
dessa stråk behöva 
ledas om. 

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Vid passage i 
jorbrukslandskap 
anpassas trädsäk-
ringszonen för att 
gynna arter knutna 
till odlingslandskap.
 

Anpassa och utforma 
järnvägsanläggning-
en för att bibehålla 
eller öka
biologisk mångfald i 
landskapet.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid södra Gesebol
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Gesebol Viared

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Naturreservat

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 153. Karta över fokusområdet Norra Gesebol. För teckenförklaring, se ”Figur 143. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 72.
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Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Naturreservat

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 154. Karta över fokusområdet Södra Gesebol. För teckenförklaring, ”Figur 143. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 72.
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Söråns dalgång
Fokusområdet Söråns dalgång ligger mellan Bollebygd och Olsfors, se Figur 
156.

Vid fokusområdet passerar korridoralternativet Olsfors. Korridoren passerar 
Söråns dalgång på bro och fortsätter utmed norra eller södra sidan av väg 
27/40 mot Borås.

Känslighet
Området nere i dalgången är präglat av infrastruktur. Kust till kustbanan samt 
Boråsvägen sträcker sig längs med dalgången.

I dalgången ligger Sörån som har ett meandrande förlopp, se Figur 
155. Ån samt dess omgivande marker utgör ett ekologiskt samband med 
spridningsmöjligheter. Inom området finns en pågående igenväxning 
av mark som tidigare varit öppen och brukad. I dalgången finns 
grundvattenförekomster.

I Söråns dalgång ligger tillverkningsindustrier i anslutning till vägen, se Figur 
157. Det finns även fotbollsplaner, vilka utgör en målpunkt för rekreation 
med sociala och rekreativa samband till närliggande tätorter. Detta social-
rekreativa samband mellan fokusområdet och Bollebygd samt Olsfors 
är känsligt för barriärer, samt för intrång som riskerar att förändra eller 
försämra tryggheten i området.

Inom fokusområdet, på dalgångens norra sida ligger byn Hultet. Där finns 
gårdar med omkringliggande jordbruksmark. På dalgångens södra sida finns 
ett fåtal bebyggelsestrukturer inom korridoren i anslutning till skogsmark. 
Dessa miljöer är känsliga för intrång om bryter platsens karaktär, samt 
påverkar verksamheterna på platsen. Intrång som försvårar för verksamheter 
kan påverka de lokala försörjningsmöjligheterna.

Siktlinjerna är ofta korta i den relativt smala och bevuxna dalgången. Det 
finns dock några längre siktlinjer längs Boråsvägens raka partier.

 

Figur 155. Flygfoto över Söråns dalgång med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot 
sydost. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den blå färgen illustrerar bro och den 
gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)

SÖRÅN

BUAGÄRDE
KUST TILL KUSTBANAN

STORA 
LIMTJÄRNEN

Figur 157. Flygfoto över Söråns dalgång, vy mot öster. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 156. Karta över fokusområdet Söråns dalgång. För teckenförklaring, se ”Figur 143. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 72.

Olsfors
Olsfors

Boråsvägen
Sörån

Hultet

Buagärde

Kust till kustbanan

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Söråns dalgång

Utred och möjliggör 
för god belysning i 
området för att 
förbättra trygghe-
ten vid den nya 
järnvägens bro och 
brofästen. Sörj för 
god belysning vid 
stråk till och från 
fotbollsplaner.

Förlägg om möjligt 
järnvägen i sydväs-
tra delen av 
korrioren för att 
värna om Söråns 
mer meandrande 
förlopp i den östra 
delen.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver geome-
trier med begrän-
sade möjligheter till 
kurvor i plan och 
profil. Inpassning i 
landskapet ska göras 
med omsorg.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer
undviks.

Vid placering av 
brostöd och 
passager ska 
hänsyn tas till 
siktlinjer längs stråk, 
så att siktlinjer bibe-
hålls eller förbättras.

Utforma tunnelmyn-
ningen och dess 
sidoområden med 
hänsyn till siktlinjer 
och trygghet i 
närmiljön.
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km

© Lantmäteriet

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet
0 0,5 1

km
© Lantmäteriet
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330 % 1:27 272

0 0,5 1
km
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350 % 1:25 700

0 0,5 1
km
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400 % 1:22 500

0 0,5 1
km
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450 % 1:20 000

Fotbollsplaner
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Vannasjön
Fokusområdet Vannasjön ligger strax söder om väg 27/40, längs med 
Upptröstvägen, se Figur 160.

Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Olsfors och Bollebygd Syd. 
Korridorerna följer väg 27/40 på norra eller södra sidan vilket bör kunna 
underlätta för transporter under byggskedet.

Känslighet
Vid Vannasjön finns en kommunal badplats, en vandringsled runt sjön samt 
en gammal kvarnmiljö uppströms sjön, se Figur 159. Längs Upptröstvägen 
som går i nordsydlig riktning mellan Olsfors norr om fokusområdet och 
Upptröst söder om fokusområdet finns ett rekreativt samband, se Figur 
160. Detta sociala och rekreativa samband länkar samman boendemiljöerna 
med badplatsen vid Vannasjön och är känsligt för buller samt en fysisk och 
upplevd barriäreffekt. 

Landskapet är mosaikartat med ett stort inslag av myrar, vars funktion för 
att fördröja och utjämna avrinningen till sjöar och vattendrag är känsligt för 
hydrologisk påverkan. Det finns även inslag av gårdar med omkringliggande 
jordbruksmark, exempelvis vid Vannamyst. De är känsliga för intrång som 
bryter platsens karaktär. Verksamheter som finns inom området är känsliga 
för de barriäreffekter som en ny järnväg i markplan medför.

Förlägg om möjligt 
järnvägen så att ett 
direkt intrång i 
Vannasjön och 
Vanna kvarn 
undviks.

Anpassa järnvägsan-
läggningen med 
hänsyn till upplevel-
sevärden i
rekreationsområden.

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Bibehåll befintliga 
passager och stråk 
(vägar till och från 
Vannasjön samt 
Vannaleden).

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Vannasjön 
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Gesebol Viared

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Naturreservat

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 160. Karta över fokusområdet Vannasjön. För teckenförklaring, se ”Figur 143. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 72.

Bollebygd SydBollebygd Syd

Olsfors
Olsfors

Vannasjön

Badplats

Väg 27/40
Upptröstvägen
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350 % 1:25 700

0 0,5 1
km
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400 % 1:22 500

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet

450 % 1:20 000

Vannamyst

Figur 159. Flygfoto över väg 27/40 med korridorsalternativ illustrerat i bild, vy mot 
väster. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. Närmst i bild syns Vanna-
sjön. (Foto: Per Pixel, 2020)

VANNASJÖN

VÄG 27/40

BADPLATS

Figur 158. Flygfoto över Vannasjön och väg 27/40, vy mot öster. (Foto: Per Pixer, 2020)

VANNASJÖN

VÄG 27/40

VANNA KVARN

BADPLATS

Använd om möjligt 
landskapsanpas-
sade åtgärder för 
minskat visuellt 
intrång samt 
minskad buller-
spridning vid 
intrång i rekrea-
tionsmiljön kring 
Vannasjön.
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Pålsbo-Backabo
Fokusområdet Pålsbo-Backabo ligger norr om Sandared och Sjömarken vid 
Sundshultsvägen, se Figur 162. 

Vid fokusområdet passerar korridoralternativet Hindås samt 
korridoralternativen Hestra och Bollebygd Nord. Korridorerna bedöms 
till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna bank och skärning. 
Vid Pålsbo går den norra delen av korridor Hindås genom ett planerat 
naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen i samtliga korridorer 
att med hänsyn till topografin gå in i en lång tunnel mot något av de möjliga 
stationslägena i Borås.

Känslighet
Området är en del av ett större, sammanhängande område med 
jordbruksmark som sträcker sig i nordostlig riktning mellan Sandared och 
Sandhult. Känsligt fågelliv är knutet till de mosaikartade skogs- sjö- och 
våtmarkslandskapen vid området.

Inom området finns verksamheter som lantbruk och andra mindre 
verksamheter. Lantbrukens försörjning är känslig för barriärverkan eftersom 
dess verksamheter ofta är beroende av både jordbruk och skogsbruk, samt 
möjligheterna att ta sig till markerna. Jordbrukets verksamheter är även 
känsliga för förändrade förutsättningar som kan försvåra för verksamheterna, 
vilket kan leda till exempelvis igenväxning. 

Nordtorp utgör en rekreativ målpunkt med motionsspår och 
orienteringsverksamhet. Vintertid prepareras skidspår. Boendemiljöerna 
ligger utspritt i dalgången längs det finmaskiga vägnätet och är känsliga för 
intrång som bryter platsens karaktär. En större kraftledningsgata går genom 
området, se Figur 163, vilken bryter kulturlandskapets småskaliga karaktär. 
Vid det öppna landskapet kan längre siktlinjer fås över området. Det finns 
dock större partier med trädridåer som bryter siktlinjer.

Från Bäckabo finns social-kulturella samband söderut mot Sjömarken, 
Sandared och Borås samt norr ut mot Sandhult, som ligger norr om 
fokusområdet. 

Figur 161. Flygfoto över fokusområdet Pålsbo-Backabo med korridorsalternativ illustre-
rat i bild, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel och den gröna färgen 
illustrerar anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)

BÄCKABO

TÄNGETJÄRNEN

SUNDSHULTVÄGEN

KRAFTLEDNINGSGATA

Figur 163. Flygfoto över fokusområdet Pålsbo-Backabo, vy mot öster. Sjön närmst i bild 
är Pålsbosjön och längre bort i bild syns Tängetjärnen. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Gesebol Viared

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Naturreservat

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 162. Karta över fokusområdet Pålsbo-Backabo. För teckenförklaring, se ”Figur 143. 
Karta över landskapets känslighet och samband.” på sida 72.
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Sundshultsvägen

Bäckabo

Vid passage i 
jordbrukslandskap 
bör om möjligt 
järnvägsanlägg-
ningens sidoområ-
den och vägar 
anpassas för att 
gynna lantbruk. Vid  
anläggandet av 
järnvägen bör om 
möjligt jordbruks-
mark inte användas 
som uppställnings-/
etableringsyta eller 
dylikt.

Förlägg om möjligt 
järnvägen norrut i 
korridoren för att 
undvika intrång i 
det större jord-
brukslandskapet.
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Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

Anpassa järnvägsan-
läggningen för att 
reducera påverkan 
på möjligheterna att 
bruka jordbruks-
mark.

Anläggningens 
sidoområden bör 
landskapsmodel-
leras för att visuellt 
anpassas i omgi-
vande landskap vid 
rekreationsområ-
den. Bullerskydd 
bör anläggas för att 
bibehålla de 
tätortsnära rekrea-
tionsvärdena.

Anpassa järnvägsan-
läggningen med 
hänsyn till upplevel-
sevärden i
rekreationsområden.

Förslag till platsspecifik gestaltning vid Pålsbo-Backabo

Ge järnvägsanlägg-
ningen en högre 
omsorg avseende 
detaljeringsnivå i
de delar som 
allmänheten kommer 
nära.

Vid en exponerad 
passage vid 
Sundshultsvägen 
bör trädsäkringszo-
nen landskapsmo-
delleras och 
planteras med lägre 
vegetation för att 
minska anläggning-
ens storskaliga 
intryck. Dessa 
åtgärder kan kräva 
överenskommelse 
med markägare.

Pålsbosjö

Nordtorp

Område med 
skidspår
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Förslag till platsspecifik gestaltning vid ViaredViared
Fokusområdet Viared är ett verksamhetsområde sydväst om Borås, se Figur 
166. Vid fokusområdet passerar korridoralternativen Olsfors och Bollebygd 
Syd. Korridorerna följer samma sträckning på norra eller södra sidan av väg 
27/40 fram till Viared och vidare mot något av de tre möjliga stationslägena i 
Borås.

Känslighet
Området ligger strax söder om väg 27/40. Här finns bland annat en stor 
företagspark, handelsanläggningar och Borås flygplats, se Figur 165 och 
Figur 166. Verksamhetsområdet är mycket viktigt för ortens sysselsättning 
och handel. Området är lättillgängligt med god koppling till väg 27/40. 
Verksamhetsområdet och dess kopplingar är känsligt för eventuell 
barriärverkan som medför negativ påverkan på verksamhetsområdets 
möjligheter för utveckling och de stråk som knyter samman området med 
dess omgivning.

Den storskaliga verksamhetsmiljön är inte så känslig för skalbrott. 
Däremot är de bevarade resterna av Viareds by, som boendemiljöerna vid 
Frälsegårdsgatan, känsliga för åtgärder som bryter de få bevarade sambanden 
mellan gårdsbebyggelse och jordbruksmark som finns kvar i området, eller 
som påverkar agrarhistoriska lämningar. Inom fokusområdet innefattas även 
det öppna området intill Borås flygplats, vilket är en viktig plats för fågellivet. 
Fåglarna i området är känsliga för intrång eller buller som påverkar deras 
möjligheter att rasta och häcka.

Inom fokusområdet finns även ett skogs- och sjölandskap med bebyggelse, 
mindre vägstrukturer och stigar. Dessa områden är känsliga för barriärverkan 
som bryter de boendes rekreativa samband samt för en linjedragning 
som medför rivning av småhusområden. Vid Viaredssjöns södra strand 
finns mindre vägar och kluster med hus, se Figur 164. Vid sjön finns 
både badplatser och fiskevatten. Rekreationsvärdena samt de rekreativa 
sambanden vid Viaredssjön, Västersjön och övriga sjöar är känsliga för 
fysiskt intrång som genom bullerspridning och barriärverkan riskerar att 
påverka möjligheterna att ta sig till sjöarna samt de rekreativa aktiviteter som 
skridskor, bad och fiske vid sjön.

Figur 164. Flygfoto över Viaredssjön, vy mot sydväst. Uppåt i bild syns västra delen av 
Viareds verksamhetsområde. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Teckenförklaring
Utredningsområde

Gesebol Viared

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Betongtunnel

! ! ! ! ! ! Kommungräns

Målpunkter
!( Förskola
!( Grundskola
!( Badplats
!( Idrottsanläggning

! ! ! ! ! ! Vandringsled
Elljusspår

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Förslag till naturreservat av Länsstyrelsen

Naturreservat

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 166. Karta över fokusområdet Viared. För teckenförklaring, se ”Figur 143. Karta 
över landskapets känslighet och samband.” på sida 72.
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Figur 165. Flygfoto över fokusområdet Viared med korridorsalternativ illustrerat i bild, 
vy mot sydväst. Den röda färgen illustrerar bergtunnel och den gröna färgen illustrerar 
anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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FRÄLSE-
GÅRDSGATAN

VIAREDS VERKSAMHETSOMRÅDE

Förlägg om möjligt 
järnvägen så nära 
Viareds verksam-
hetsområde som 
möjligt.

Undvik om möjligt 
intrång i sjömiljö-
erna kring Viareds-
sjön, Bosjön och 
Västersjön.

Befintliga passager 
mellan sjöarna och 
omkringliggande 
vägar bör bibehållas 
samt utvecklas för 
att kunna ge ökad 
trygghet.

Anpassa järnvägsan-
läggningen väl i 
landskapet. Järnvä-
gen kräver
geometrier med 
begränsade möjlig-
heter till kurvor i 
plan och profil.
Inpassning i landska-
pet ska göras med 
omsorg.

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekrea-
tionssynpunkt.

Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och kultu-
rella samband och 
stråk.

Möjliggör för 
passager (stigar 
och vägnät) mellan 
boendemiljöer och 
Viaredssjöns södra 
strand samt mellan 
boendemiljöer och 
Västersjöns norra 
strand.
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7.6 Korridorer och stationsalternativ i 
Borås
Detta kapitel omfattar sex stationsalternativ i Borås: B1A, B1C, B2, B4, B11A 
och B11B, där B1A och B1C är gemensamt beskrivna. Stationen i Borås 
kommer att ha fyra eller sex spår beroende på om den placeras på bibana 
eller huvudbana. Stationen ska dimensioneras för 400 meter långa tåg. Om 
stationen ligger på huvudbana blir hela driftplatsen, det vill säga sträckan 
mellan första och sista infartsväxel, mycket omfattande. På grund av de långa 
inbromsningssträckorna för höghastighetstågen krävs det att driftplatsen 
ligger på en lång raksträcka, upp till 6 kilometer lång. Detta innebär 
begränsade möjligheter att passa in anläggningen i sin omgivning. 

Om stationen ligger på en bibana krävs, på grund av lägre hastigheter, endast 
en cirka 2,5 km lång raksträcka. Detta framgår av Figur 169. Stationsalternativ 

B11A innebär ytterligare en variant, där delar av anläggningen läggs på 
en halv bibana, eller ett nytt dubbelspår till en säckstation. Dubbelspåret 
kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås. Detta 
medför lägre hastigheter på det nya dubbelspåret, vilket innebär att de och 
stationsanläggningen enklare kan passas in i sin omgivning. För tvärsektioner 
för de olika stationsalternativen, se kapitel 6.2.  

Korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord ansluter alla tre i tunnel 
till korridorsalternativen Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2). 
Korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd ansluter till korridorsalternativen 
Borås C nordöst (B1A), Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) eller Osdal 
(B11B), se Figur 167. Korridoren Borås C nordöst är förlagd i tunnel, medan 
stationsalternativen vid Lusharpan och B11 A vid Borås C och Osdal kan 
nås både med eller utan tunnel beroende på var i korridorerna järnvägen 
dras. Stationsalternativen B1A och B1C innebär att stationen förläggs under 
mark, medan stationsalternativen B2, B4, B11A externt läge och B11B innebär 
att stationen förläggs på bro. B11A centralt läge förläggs i markplan intill 
befintliga spår vid Borås C. I kommande underkapitel finns mer information 
om varje stationsalternativ. 

7.6.1 Kommunala planer för staden
Borås Stads översiktsplan från år 2018 utgår från att Borås i första hand ska 
växa inifrån och ut med en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel 
framför allt i de områden som idag utgörs av verksamheter och småskalig 
industri. Även de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors är utpekade som utvecklingsnoder, se Figur 169 (Borås Stad 2018).

Översiktsplanens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande 
av mark och infrastruktur. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. Figur 167. Översiktskarta med anläggningstyper och korridorer, stationsalternativ och 

fokusområden i Borås.

Teckenförklaring
Utredningsområde
Utsnitt Borås
Stationsalternativ

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för
ny stambana
(gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Hindås/Hestra/Bollebygd Nord
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Olsfors/Bollebygd Syd

B2

B1A&C

B4

B11A&B

BIBANA,HUVUDBANA OCH STICKSPÅR

Fokusområde

Figur 168. Schematisk bild över driftplatsens utbredning på huvudbana respektive bibana i Borås.

Figur 169. Strukturbild för kommunen från Borås Stads ÖP. (ÖP: Borås Stad, 2018)
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som är viktiga för djur- och växtlivet är inritade som gröna pilar på kartan. 
De sammanbinder grönområden i tätorter med omgivande naturmark 
och fungerar som viktiga spridningskorridorer. Stråk som är viktiga för 
människan är inritade som röda pilar. Stråken visar människans tillgång 
till och anslutningspunkter till naturen. Stråken redovisas i Figur 171. 
Klassningen i Borås Stads grönområdesplan överensstämmer inte med svensk 
standard för naturvärdesinventeringar.

Figur 171. Karta från inventering till Borås Stads grönområdesplan. (Grönområdesplan: Borås Stad, 2017)Figur 170. Utsnitt av mark- och vattenanvändningskarta från Borås Stads ÖP. (ÖP: 
Borås Stad, 2018)

För tätorten Borås har kommunen tagit fram en utbyggnadsstrategi, se 
Figur 170. Strategin bygger på att staden ska växa i nordsydlig riktning i ett 
urbant stråk med Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa som tyngdpunkter 
utmed Viskan. Strategin utgår från att cirka 7 000 – 8 000 nya bostäder ska 
möjliggöras i dessa områden. Utveckling ska även ske i områdena Getängen, 
Regementsstaden och Hestra. Det finns även andra utvecklingsområden där 
kommunen tagit fram strategiska planer, till exempel för Sjöbo, i norra delen 
av tätorten. 

Borås står inför en omvandling där många av de centralt belägna 
industriområdena som tidigare varit kärnan i stadens utveckling ska 
omvandlas för ett mer effektivt markutnyttjande. Ett första steg är att skapa 
ytor utanför stadskärnan dit verksamheterna kan flytta. 

Arbetet med de nya stambanorna har pågått under en längre tid, vilket 
har påverkat Borås stadsutveckling. I väntan på den kommande järnvägen 
har kommunen tvingats avvakta med att utveckla vissa delar av staden. De 
utvecklingstendenser som går att avläsa är kopplade till hur staden försöker 
förhålla sig till en utveckling i väntan på att den nya bansträckningen ska blir 
klar. 

Borås Stad har en grönområdesplan som tagits fram i syfte att trygga 
värdefulla grönområden vid förtätning och exploatering av ny bebyggelse. 
Grönområdesplanen är en del av stadens översiktsplan. I grönområdesplanen 
har grönområdena klassats enligt en fyrgradig skala, där klassningen anger 
grönområdets betydelse och värden för staden. Utöver detta har även 
viktiga rekreativa samband pekats ut, både för människor och arter. Stråk 
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Figur 172. Flygfoto över Borås centrala och östra delar, vy mot nordost. Till vänster i bild syns Kust till kustbanan. Närmst i bild syns Göteborgsvägen och väg 40. Till höger syns Regementet och Viskadalsbanan. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 173. Karta över bebyggelseområden i Borås.

7.6.2 Övergripande förutsättningar
Historik och nuläge
Borås grundades år 1621 och har en lång tradition som hantverks- och 
handelsstad. I och med textilkrisen under 1960- och 70-talet försvann  
i stort sett all textiltillverkning från Borås. Under 70- och 80-talet minskade 
antalet invånare. I dag är Borås Sveriges 13:e största stad och  
har cirka 112 000 invånare. Av dessa bor knappt 74 000 i tätorten. Borås  
är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad. De 
största näringsgrenarna är vård och omsorg, handel och företagstjänster. 
Inpendlingen är cirka 14 000 personer och antalet som pendlar ut dryga       
10 000.

Topografi och ekologiska strukturer
Borås är beläget i Viskans dalgång och är omgivet av höga berg och mindre 
kullar. Omgivningen är starkt karaktärsskapande för staden där inslaget  
av grönska är dominerande. Lite utanför stadskärnan finns ett stort antal 
grönområden som sträcker sig som gröna kilar in mot stadens mitt.

Bebyggelsestruktur och bebyggelseområden
Den äldsta delen av Borås anlades på plan mark intill Viskan. Även de 
tidigaste industrietableringarna anlades intill Viskan där marken var 
förhållandevis platt. När staden succesivt har vuxit har nya, mer kuperade 
områden bebyggts runt om staden. De brantaste höjderna är alltjämt 
obebyggda och ligger kvar som gröna öar i stadsväven. Ianspråktagandet av 
de mer svårbebyggda områdena har sammanfallit med nya stadsplaneideal, 
varför bostadsområdena i den mer kuperade terrängen saknar rutnätsplan. 

Industrietableringarna skedde från början utmed Viskan och utefter 
järnvägarna. Senare har industri och verksamheter etablerats utmed stadens 
större vägar, som Viared och Kyllared utmed väg 40 och Knalleland utmed 
väg 42. Då stora delar av dessa industri- och verksamhetsområden finns kvar 
och antalet vägar och järnvägar genom staden är stort har resultatet blivit en 
splittrad stadsbild med storskaliga verksamhetsområden som delar staden i 
både nord-sydlig riktning och öst-västlig riktning. 

För att tydligare beskriva stadens olika delar har staden delats in i olika 
bebyggelseområden, se Figur 173 . Bebyggelseområden är områden med en 
tydlig särprägel, som till exempel bebyggelsestruktur, typologi och skala, men 
även inslag av grönska, historiska spår eller det sociala livet i området. Borås 
har delats in i fyra karaktärsområden;

• Centrum. Centrum omfattar stadens äldsta och mest centrala delar, med 
rutnätsplan och innerstadsfunktioner.

• Verksamheter och tidigare industri. Bebyggelseområdet löper utmed 
stadens olika rörelsestråk; Viskans vatten, järnvägen och de större 
vägarna.

• Centrumnära bebyggelse. Bebyggelseområdet innefattar den 
bostadsbebyggelse som uppfördes i Borås mellan åren 1920- 1960.

• Bebyggelse i stadens ytterområden. Bebyggelseområdet utgörs av 
bostadsbebyggelse från 1960-talets mitt till idag och innefattar både stora 
områden med flerfamiljshus och vidsträckta villaområden.

Figur 174. Den äldsta delen av Borås anlades intill Viskan. Figur 175. Exempel på bebyggelse i stadsdelen Hestra i stadens ytterområden. (Foto: Borås 
Stad, 2020)
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7.6.3 Övergripande samband
Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad. 
Borås, som är en knutpunkt i regionen, genomkorsas av ett antal stora 
trafikleder och järnvägslinjer. Borås har järnvägsförbindelse med Herrljunga 
och Uddevalla via Älvsborgsbanan och med Varberg via Viskadalsbanan. 
Med Göteborg och Kalmar/Karlskrona finns järnvägsförbindelsen Kust 
till kustbanan. Väg 40 mellan Göteborg och Västervik går genom Borås i 
östvästlig riktning. Väg 41 mellan Borås och Varberg och väg 42 mellan 
Borås och Trollhättan delar staden i nordsydlig riktning. Väg 180, som går 
mellan Borås och Alingsås/Anten sträcker sig i nordvästlig riktning ut från 
stadskärnan. Väg 27 som går mellan Göteborg och Karlskrona passerar söder 
om Borås. 

Tillsammans med järnvägslinjerna gör trafiklederna att tillgängligheten 
till andra orter är god, samtidigt som infrastrukturen skapar stora barriärer 
lokalt och har en splittrande effekt på staden. På följande sidor som berör 
stationslägena i Borås redovisas därför järnvägarna och de större vägarna 
som barriärer istället för samband. 

Sociala och kulturella samband
Som huvudort i sitt omland har Borås en stark dragningskraft för såväl 
arbete, studier, nöjen och rekreation. I Borås finns en högskola och flertalet 
gymnasieskolor. Borås största målpunkter är de största arbetsplatserna 
i staden; handelsplatserna, knutpunkter för kollektivtrafik och några 
olika större besöksmål. Södra Älvsborgs sjukhus är en av stadens största 
arbetsplatser, som också har en stor mängd besökare i form av patienter och 
anhöriga. I Borås tätort finns ett antal större besöksmål som Borås djurpark, 
Textilmuseet samt handelsområdet Knalleland. I centrala Borås finns utöver 
handel och service även ett utbud av kulturinstitutioner, restauranger och 
caféer. Genom att Borås är en knutpunkt i regionen sammanstrålar de sociala 
och kulturella sambanden i stadens mitt.

Näringslivssamband
Borås har en lång tradition som hantverks- och handelsstad och stadens 
näringsliv domineras av verksamheter inom textil, handel och logistik. 
Borås har ett stort pendlingsutbyte, även om den övervägande delen av 
arbetskraften både bor och arbetar i staden. Till och från staden finns 
också en omfattande studiependling. Det största pendlingsutbytet för 
arbetskraft sker med kommunerna Ulricehamn, Mark och Göteborg. 
Närheten till Göteborgs hamn ihop med stadens näringslivsstruktur gör att 
godstransporterna inom och från Borås är omfattande. Mer än hälften av allt 
gods som transporteras fraktas på väg. 

Rekreativa samband
Borås omges av ett stort antal grönområden som fungerar som populära 
stadsnära rekreationsområden. I de centrala delarna av Borås utgör Viskan 
ett viktigt grönstråk, liksom ett antal parker. De rekreativa sambanden visar 
på samband mellan bostadsområdena och stadens större grönområden. 

Hydrologiska/ekologiska samband
Viskan utgör ett mycket viktigt hydrologiskt och ekologiskt samband genom 
staden, men även övriga mindre vattendrag som Lillån och Ryssbybäcken 
utgör viktiga ekologiska samband.

Figur 176. Karta över landskapets känslighet och samband.

579



85

ST
A

T
IO

N
SA

LT
ER

N
A

T
IV

 I 
B

O
R

Å
S

GESTALTNINGSPROGRAM, GÖTEBORG-BORÅS, EN DEL AV NYA STAMBANOR, LOKALISERINGSUTREDNING

7.6.4 Stationsalternativ B1A och B1C, Borås C
För stationsalternativ Borås C finns det två möjliga lösningar, nordöst (B1A) 
och sydöst (B1C), se Figur 177. Här beskrivs de båda alternativen gemensamt 
då det enda som i huvudsak skiljer dem åt är vilka korridorer som kan ansluta 
till alternativen. Korridor Borås C nordöst (B1A) kan kopplas till korridorerna 
Olsfors och Bollebygd Syd medan korridor Borås C sydöst (B1C) kan kopplas 
till korridorerna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord.

Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen 
ska bli tillräcklig behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan. 
Plattformarna som ska kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att 
kunna nås med hissar. Plattformarna ska även kunna nås med trappor men 
dessa ska enbart användas vid utrymning. Då stationen är placerad i tunnel 
behöver det även anläggas schakt för tryckutjämning, brandgasventilation 
och luftintag. Dessa kommer att medföra mindre intrång på flera platser i 
staden. Angreppsvägar till plattformsnivå för räddningstjänsten kommer 
behöva anordnas. Stationsläget under Borås C möjliggör byten till regionaltåg 
på konventionell järnväg samt till lokal och regional busstrafik.

De huvudsakliga funktionerna som vänthall, biljettförsäljning och 
kommersiella ytor finns redan vid nuvarande resecentrum. Ytterligare 
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angörings- och 
parkeringsytor. Stationen kommer att ha två uppgångar där den ena kan 
anläggas vid Krokshallsberget i nära anslutning till resecentrum. Den andra 
uppgången kan placeras öster om befintligt järnvägsområde. Det kan krävas 
parkerings- och angöringsytor vid uppgången.

Kommunala planer för området
Enligt Borås Stads översiktsplan utgår två urbana stråk från området 
runt Borås C. Det ena är Alingsåsvägen som går från stadskärnan till 
Norrby, och det andra är Varbergsvägen som går från stadskärnan till Göta. 
Stråket som löper längs Alingsåsvägen beskrivs som ett stråk med relativt 
hög stadsmässighet med ett visst serviceutbud. Närheten till Borås C är 
attraktivt för bostäder och arbetsplatser. Enlig Borås översiktsplan bör 
eventuell tillkommande bebyggelse inrymma lokaler i bottenvåningarna. 
Varbergsvägen utgör en koppling söderut och är en viktig entrépunkt 
till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast stadskärnan dominerad av 
motortrafik och parkeringsytor. Väg 40 är en stark barriär och källa till 
risk och buller som försvårar förtätning med bostäder och annan känslig 
bebyggelse. För att få till ett mer sammanhållet stadsrum krävs åtgärder som 
minskar störningarna från motorvägen och möjliggör för till exempel lokaler 
utmed gatan. 

Figur 178. Flygfoto över korridor Borås C nordöst och Borås C sydösts utbredning vid stationsläge B1A och B1C, vy mot norr. Den röda färgen illustrerar anläggning i bergtunnel. Vit 
streckad linje visar möjliga stationsalternativ. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Figur 177. Karta över korridor Borås C nordöst och Borås C sydöst med stationsalternativ B1A och B1C.
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SUMMERING STATIONSALTERNATIV B1A OCH B1C, BORÅS C
Stationsalternativen som innebär bergtunnel under staden ger förhållan-
devis liten påverkan på sin omgivning. Förutom stationsuppgångar i form 
av hisschakt kommer även övriga mindre schakt bli synliga i stadsmiljön. 
Det finns relativt stora möjligheter att inpassa dessa i stadsmiljön, men 
det måste göras med stor hänsyn, både till känsliga stads- och bebyggel-
semiljöer samt grönstrukturer. Beroende på var hisschakten placeras 
finns stor potential att knyta ihop Borås C och resecentrum med den nya 
anläggningen och skapa en god tillgänglighet med närhet till de flesta av 
stadens målpunkter. Stor vikt måste läggas vid utformningen av stations-
anläggningen så att utrymmena, trots att de ligger djupt ner under mark, 
upplevs som trygga.
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Förutsättningar för stationsalternativ B1A och B1C, Borås C
Borås stadskärna är förhållandevis liten och ligger öster om Viskan. 
Kvartersstrukturen är en småskalig rutnätsplan från 1600-talets senare del. 
Väster om Viskan är bebyggelsen sparsam och området runt centralstationen 
utgörs främst av järnvägsspår, vägar och obebyggda områden däremellan. 
Nordväst om stadskärnan ligger stadsdelen Norrby. 

Samband och barriärer
Motorvägen, väg 40, som passerar precis söder om stadskärnan fungerar inte 
bara som en regional länk utan är också en viktig lokal länk mellan stadens 
olika delar. Väg 40 är dock en betydande barriär för fotgängare och cyklister 
som färdas mellan de stadsdelar som ligger söder och norr om vägen. Men 
även väg 42 och Norrby Långgata, som är en länk mellan väg 40 och väg 
42, utgör ihop med topografin betydande barriärer mellan centrum och 
stadsdelarna runt om. De fyra järnvägsspåren som leder in till Borås C utgör 
viktiga näringslivssamband då det fraktas mycket gods på spåren, samtidigt 
som de utgör lokala barriärer då passagerna över och under järnvägarna är få.

Grönområden och samband
Precis söder om stadskärnan ligger Stadsparken som är populär med sitt 
läge precis intill Viskan och den används flitigt av stadens invånare. Viskans 
strandlinjer har stor betydelse för djur- och växtlivet i staden och utmed 
Viskan finns ett promenadstråk.

Målpunkter
Merparten av stadens större målpunkter är lokaliserade till stadskärnan. 
Här finns, förutom målpunkter för handel, service och kultur även stadens 
två större kollektivtrafiknoder, resecentrum vid centralstationen och Södra 
Torget som är det lokala busstorget. 

Kulturmiljö
I stort sett hela Borås stadskärna är i det kommunala kulturmiljöprogrammet 
utpekat som värdefullt. Inom området finns ett relativt stort antal 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till 1960-tal 
bevarade. Stadslagren under hela stadskärnan (stadsplanen från 1600-talet) 
är klassade som fornlämning.

Känslighet
Områden med äldre sammanhängande bebyggelse och småskaliga kvarter 
som exempelvis Centrum och Villastaden är känsliga för skalförändring, 
intrång i stadsbilden och förändrad karaktär. Under mark, i centrala 
Borås, finns också stadslager från stadens äldsta tid. De äldre spåren och 
lämningarna är känsliga för utradering. Gamla grova ädellövträd, som finns 
rikligt både i parker, i bostadsområden och i naturområden runt staden 
är känsliga för påverkan. Träden kan behöva tas ner om de hamnar inom 
området för den nya järnvägen. Vid anläggning av en station under mark 
finns känslighet för påverkan av omgivningen i form av sättningar på grund 
av ändrade grundvattennivåer under byggtiden. 

Potential
Tätorts- och regionutveckling och näringsliv gynnas av ett stationsläge 
med hög tillgänglighet. Ett stationsläge med effektiva bytesmöjligheter till 
befintliga järnvägslinjer kan gynna och utveckla serviceorterna runt Borås. 
Centrala stationslägen har potential att skapa befolkade och trygga miljöer 
kring stationen. 

Figur 179. Ortofoto som visar förutsättningarna för stationsalternativ B1A och B1C.
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Figur 180. Schematisk principsektion för stationalternativ B1A och B1C.

Gestaltningsförslag för stationsalternativ B1A och B1C, Borås C

Utforma stationerna så att de 
underlättar vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag.

Det är viktigt att den nya statio-
nens uppgångar integreras med 
den befintliga stationen på ett bra 
sätt och att det skapas goda 
förutsättningar för byten till andra 
färdmedel, som övrig tågtrafik och 
lokal och regional busstrafik.
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Utforma järnvägsanläggningen så 
att uppkomsten av otrygga miljöer 
undviks.

Viktigt att hissar, plattformar och 
övriga utrymmen utformas och 
ljussätts med stor omsorg.

Ge järnvägsanlägg-
ningen en högre 
omsorg avseende 
detaljeringsnivå i de 
delar som allmänhe-
ten kommer nära.

Ventilationsschakt 
och friskluftsintag 
bör utföras med 
stor omsorg och 
detaljeringsnivå, då 
de kommer placeras 
på många ställen 
runt om i staden.

Undvik att lokalisera järnvägsanlägg-
ningen så att den får stor påverkan på 
kulturhistoriskt viktiga och identitetsbä-
rande byggnader och miljöer.

Ventilationsschakt och friskluftsintag 
bör placeras med stor omsorg, så att 
intrång i känsliga kulturhistoriska 
miljöer undviks.

Utforma järnvägsanläggningen för 
att skapa förutsättningar för goda 
stadsmiljöer i samverkan med 
övriga aktörer.

Stor omsorg bör läggas vid 
placeringen av stationens upp-
gångar. Förutom en uppgång vid 
Borås C kan ytterligare en uppgång 
placeras i stationens närområde. 
Detta gör att stationen kan ges en 
hög tillgänglighet och möjlighet till 
stadsutveckling inte bara i direkt 
anslutning till Borås C. Ventila-
tionsschakt och friskluftsintag bör 
placeras med omsorg, för att 
bibehålla eller utveckla befintliga, 
välfungerande stadsmiljöer.

Utforma järnvägsanläggningen så att 
den främjar gång- och cykeltrafik till 
och från stationen.

Möjliggör för en god angöring för 
gång- och cykeltrafik till stationens 
uppgångar och att väl tilltagna ytor 
för cykelparkeringar anläggs i 
närheten av båda uppgångarna. 
Viktigt att stadens gång- och 
cykelvägnät runt stationen byggs ut. 
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7.6.5 Stationsalternativ B2, Knalleland
Stationen kommer att ligga sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet 
och i nära anslutning till Älvsborgsbanan, se Figur 181. Stationen kan 
anslutas till korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Stationen, som 
utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av tre dubbelspåriga 
broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka 
sig över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer 
långa och 10–15 meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång 
bergtunnel som övergår i en kort betongtunnel och skärning i den östra 
kanten av Rya åsar. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan 
att fortsätta i betongtunnel innan den övergår i en lång bergtunnel. Detta 
kommer att medföra omfattande intrång i befintlig bostadsbebyggelse i 
Norrmalm. Det bedöms vara relativt enkelt att ansluta annan kollektivtrafik 
till stationen då den ligger nära befintliga vägar. Det går även att ansluta 
till tåg på Älvsborgsbanan. I anslutning till stationen behöver det etableras 
ett resecentrum med funktioner som vänthall, biljettförsäljning och 
kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas i anspråk då resecentrumet 
behöver angöringsytor, taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering. 
I anslutning till stationen finns det idag flertalet byggnader och vägar som 
måste flyttas. 

Kommunala planer för området
I Borås Stads översiktsplan pekas Knalleland ut som ett av stadens 
utvecklingsområden. Tanken är att Knalleland ska kompletteras med 
bostäder och bli en blandad stadsdel som växer ihop med stadskärnan, 
genom ett av stadens utvecklingsstråk som leder utmed Skaraborgsvägen, 
från området vid Högskolan och Simonsland upp till Knalleland. Handels- 
och eventområdet i Knalleland ska kunna utvecklas och moderniseras 
med en tydlig koppling mellan östra och västra delområdet. En kraftfull 
bostadsutbyggnad förväntas kunna möjliggöras inom området. Norr om 
Knalleland finns ett annat av stadens utvecklingsstråk, Fristadsvägen. 
Stråket, som idag har tät kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar, 
ger enligt översiktsplanen goda förutsättningar för stadsutveckling. 
Arbetsplatser, service eller evenemangsfunktioner kopplat till djurparken 
och arenaområdet tänks kunna utvecklas där. Även området Getängen söder 
om Knalleland är utpekat i stadens översiktsplan som ett utbyggnadsområde, 
på längre sikt, sannolikt kring år 2035. När kraftvärmeverket vid Getängen 
är uttjänt finns möjlighet att omvandla ett stort område till mer blandad 
stadsbebyggelse enligt översiktsplanen. 
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Figur 181. Karta över korridor Knalleland med stationsalternativ B2.

Figur 182. Flygfoto över korridor Knallelands utbredning och stationsläge B2, vy mot nordost. Den röda färgen illustrerar anläggning i bergtunnel och den blå färgen illustrerar 
anläggning på bro. Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ B2. (Foto: Per Pixel, 2020) 
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SUMMERING STATIONSALTERNATIV B2, KNALLELAND
Alternativ B2 innebär en lång, bred bro tvärs över Viskans dalgång med 
närhet till flera av stadens målpunkter. Intrånget i Rya åsar kommer att 
bli märkbart, men möjlighet finns att återställa marken vid tunnelmyn-
ningen och därmed mildra intrånget. Intrånget i stadsdelen Norrmalm 
blir också märkbart, så anläggningen bör gå in i tunnel i den delen av 
området med något glesare bebyggelse, där det finns större möjligheter 
att återställa tidigare funktioner. Eftersom anläggningen ligger på bro 
bryts inga samband, men då bron är bred blir undergångarna förhållan-
devis långa och kan upplevas som otrygga. Knalleland är utpekat som ett 
av stadens utvecklingsområden vilket innebär att det finns det stor 
potential att stadsutveckla området runt stationen. Genom att exploa-
tera områdena närmast anläggningen med byggnader utan känslig 
verksamhet kan anläggningens buller delvis skärmas bort. Det finns stor 
potential att skapa en stationsanläggning som blir ett nytt landmärke i 
denna del av Borås.

ÄLVSBORGSBANAN

FRISTADSVÄGEN
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området. Stationsläget kan innebära ökad tillgänglighet till rekreationsområ-
den på regional nivå. Centrumnära stationslägen har potential att skapa 
befolkade och trygga miljöer kring stationen. Barriäreffekter av befintlig 
infrastruktur kan minskas vid anläggandet av nya vägar till stationsläget. 

Förutsättningar för stationsalternativ B2, Knalleland
Knalleland, som är ett tidigare industriområde, har under de senaste 
decennierna transformerats till ett område för handel, sport och evenemang. 
Karaktärsskapande för området är stora friliggande byggnader i öppna 
kvarter med mycket hårdgjorda ytor runtom. Inslaget av grönska är 
sparsamt. Bostadsbebyggelsen på Norrmalm utgörs av friliggande små- och 
flerbostadshus från förra seklet, med ett stort inslag av grönska.

Samband och barriärer
Genom området passerar väg 42 och Älvsborgsbanan. Väg 42 är en viktig 
näringslivskoppling norrut mot Vårgårda/Trollhättan och är en av Borås mest 
trafikerade leder. Därmed är väg 42 en betydande barriär för fotgängare som 
rör sig mellan den östra och västra delen av Knalleland. Även Älvsborgsbanan 
är en barriär då möjligheterna att korsa järnvägen är få.

Grönområden och gröna samband
Knalleland ligger mellan två av stadens mest värdefulla grönområden, Rya 
åsars naturreservat i väster och Kypeterrängen i öster. Båda områdena är 
klassade som klass I-områden i kommunens grönområdesplan. Viskan som 
rinner genom området utgör ett viktigt ekologiskt och hydrologiskt samband.

Målpunkter
I området finns många av stadens större målpunkter, främst inom sport 
och evenemang, men även för handel och service. I området finns även 
gymnasieskolor. En av stadens större målpunkter, Borås djurpark, som ligger 
strax norr om Knalleland, lockar under sommarhalvåret många besökare.

Kulturmiljöer
Inom Knalleland finns en del äldre industribebyggelse utmed Viskan bevarad. 
Den bebyggelse som berörs av korridoren ligger i kvarteren Armbåga 1 och 
2, båda med höga kulturhistoriska värden. Området Centrala Norrmalm, 
öster om Sagavallen, är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för sin 
sammanhållna funktionalistiska stil.

Känslighet
Äldre värdefulla industrimiljöer är känsliga för utradering. Den tätortsnära 
rekreationen är känslig för barriärverkan, förändrad ljudbild och utblickar, 
vilket påverkar besöksvärdena i rekreationsområdena. Bebyggelsen är känslig 
för tillkommande störningar av buller, vibrationer och, där bebyggelse 
finns direkt på berg, för stomljud. Stadens centrum med dess funktioner, 
är känsligt för konkurrens och kan komma att minska i attraktivitet vid 
en centrumförskjutning som ett nytt stationsläge utanför centrum kan 
medföra. Gamla grova ädellövträd är känsliga för påverkan och de arter 
som är specifikt knutna till gamla och grova träd är ofta utrotningshotade. 
Randzonerna på sluttningarna mellan jord och berg är känsliga för direkt 
påverkan på/från grundläggning och omfattande schaktarbeten. Det finns 
betydande känslighet för översvämning runt Viskan. 

Potential
Tätorts- och regionutveckling och näringsliv gynnas av ett stationsläge med 
hög tillgänglighet. Stationsläget kan fungera som en motor i stadens utveck-
lingsområden. Ett stationsläge med effektiva bytesmöjligheter till befintliga 
järnvägslinjer kan gynna och utveckla serviceorterna runt Borås. Översväm-
ningsskydd av anläggningen kan vid integration med övrig stadsplanering 
och dagvattenhantering potentiellt förbättra översvämningsproblematiken i 

Figur 183. Ortofoto som visar förutsättningarna för stationsalternativ B2.
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Undvik att lokalisera 
järnvägsanläggning-
en så att den får stor 
påverkan på kultur-
historiskt viktiga och 
identitetsbärande 
byggnader och 
miljöer.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Anpassa eventuella 
storskaliga expone-
rade anläggnings-
delar med hänsyn till 
visuellt intrång och 
stråk i tätortsnära 
miljöer.

Mycket viktigt att 
tunnelmynningen 
med tillhörande 
servicevägar 
inpassas med stor 
omsorg till miljön 
vid Rya åsar samt 
att grönytor 
återställs runt 
tunnels mynning.

Placera anläggning-
en så att den passe-
rar området med 
hänsyn till kultur-
historiskt viktiga 
före detta industri-
byggnader.

Då passagerna 
under bron blir 
förhållandevis 
långa, på grund av 
brons bredd, 
behöver dessa 
passager utformas 
och ljussättas med 
stor omsorg.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband.

Det är viktigt att 
årummet runt 
Viskan med dess 
vegetation inte på-
verkas negativt av 
brostöd eller dylikt, 
både ur ett rekrea-
tivt syfte och för de 
arter som lever i 
och runt Viskan.

Gestaltningsförslag för stationsalternativ B2, Knalleland

Figur 184. Schematisk principsektion för stationsalternativ B2.

Ta hänsyn till 
omgivande stads-
landskap vid 
utformning av 
bullerskydd, så att 
dessa kan integreras 
i omgivningen på ett 
förtjänstfullt sätt.

Ta hänsyn till 
siktlinjer och vyer 
som är viktiga för 
platsers identitet 
och förståelse och 
orienterbarhet i 
landskapet.

Då bullerskydden 
får ett exponerat 
läge på bron är det 
viktigt att de 
anpassas till 
omkringliggande 
befintlig och/eller 
blivande bebyg-
gelse samt att de 
integreras i övrig 
gestaltning av 
anläggningen .

Beakta byggnader 
och landformer vid 
utformningen av 
den nya anläggning-
en så att inte viktiga 
siktlinjer och vyer 
försvinner. Vid 
placering av brostöd 
ska hänsyn tas till 
siktlinjer längs stråk. 
Siktlinjer bibehålls 
eller förbättras.
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Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för goda stations-
miljöer i samverkan 
med övriga aktörer

Möjliggör för 
stationsmiljöer 
med ett utbud som 
som skapar ett 
stort mervärde för 
resenärer. Då 
Knalleland är ett 
handelsområde 
finns möjligheter 
att etablera 
befintliga handels-
koncept i direkt 
anslutning till 
stationen, men 
även annan service. 
Delar av ytorna 
under bron kan 
användas för 
garage för cyklar. 

Utforma järnvägs-
anläggningen så att 
den främjar gång- 
och cykeltrafik till 
och från stationen.

Bibehåll eller 
utveckla viktiga 
sociala och kultu-
rella samband och 
stråk.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
den inte bryter 
viktiga sociala, 
ekologiska eller 
ekonomiska sam-
band, eller bidrar till 
starka barriäreffek-
ter.

Då upptagningsom-
rådet för gång- och 
cykeltrafik runt 
stationen är stort 
finns goda förut-
sättningar för 
många människor 
att ta sig till 
stationen i Knalle-
land till fots eller 
med cykel. Därför 
är det viktigt att 
cykeln som färdme-
del prioriteras vid 
planering och 
anläggande av 
stationsområdet 
och att rejäla ytor i 
nära anslutning till 
plattformarna 
avsätts för cykel-
parkering. Mycket 
viktigt att även 
gång- och cykelväg-
nätet runt statio-
nen byggs ut. 

Anpassa brostöd så 
att en bred passage  
för väg 42 samt för 
kommunens 
planerade framtida 
urbana stråk 
möjliggjörs.

Utforma stationerna 
så att de underlättar 
vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag.

Förlägg platt-
formarna så att det 
skapas en smidig 
koppling mellan 
den nya och den 
befintliga järnvägen, 
men även till lokal 
och regional 
busstrafik.

I den breda dal-
gången finns 
möjlighet att 
gestalta bron och 
stationsbyggnaden 
så att de blir nya 
landmärken i 
staden som bidrar 
till en god orienter-
barhet i sin omgiv-
ning och leder till 
en hög attraktivitet 
för resande med 
tåg.

Viktigt att bro-
konstruktionen inte 
omöjliggör för 
befintliga och 
blivande kopplingar 
mellan befintliga 
och nya stadsdelar.
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Utforma stationerna 
så att de bidrar med 
en god orienterbar-
het i sin omgivning.

Utforma stationerna 
med en egen 
identitet som utgår 
från platsens 
karaktär.

Anpassa eventuella 
storskaliga expone-
rade anläggnings-
delar med hänsyn till 
visuellt intrång och 
stråk i tätortsnära 
miljöer.

Mycket viktigt att 
tunnelmynningen 
med tillhörande 
servicevägar 
inpassas med stor 
omsorg till bostads-
miljöerna på 
Norrmalm samt att 
ytor värdefulla för 
bostadsområdet 
återställs ovanpå 
den främre delen av 
tunneln.
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Figur 186. Flygfoto över korridorens utbredning vid stationsläge B4, vy mot norr. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan och den blå färgen illustrerar anläggning på bro. 
Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ B4. (Foto: Per Pixel, 2020)

7.6.6 Stationsalternativ B4, Lusharpan
Stationsalternativet innebär att huvudbanan passerar söder om staden och 
att en station placeras vid Lusharpan på en bibana, se Figur 185. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Bibanan ansluts till 
huvudbanan i planskilda kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. 
Väster om stationen passerar bibanan Pickesjön och ansluter till huvudbanan 
vid Viared. Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust 
till kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång 
i befintlig bostadsbebyggelse. Därefter fortsätter bibanan i bergtunnel 
under bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg och ansluter till 
huvudbanan två till tre kilometer sydöst om staden. Bibanan bedöms 
sammantaget bli cirka 10 kilometer lång.

Huvudbanan kommer att gå på en lång bro över Viskans dalgång och därefter 
i tunnel eller i markplan beroende på fortsatt sträckning. Huvudbanan 
söder om staden samt bibanan öster om stationen behöver inte byggas 
ut förrän i nästa etapp av stambanan. Stationen, som byggs för 400 meter 
långa tåg, kommer att ligga på en 500–600 meter lång och cirka 40 meter 
bred bro, cirka 10 meter över Viskadalsbanan. En station vid Lusharpan 
möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar anläggs vid denna 
bana. Möjligheterna att skapa ett resecentrum med funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. i anslutning till stationen bedöms 
vara goda. Ytterligare mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver 
angöringsytor, taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering.

Kommunala planer för området
I Borås Stads översiktsplan pekas Regementsområdet, strax söder om 
Lusharpan, ut som ett av stadens framtida utvecklingsområden. Inom 
Regementsområdet har nya bostäder tillkommit sedan tidigare och 
detaljplanearbete pågår för nya etapper av byggnation av framförallt bostäder. 
Borås Stads översiktsplan lyfter fram att det är viktigt att området får tydliga 
kopplingar till stadskärnan, så att det blir en naturlig del av staden. Tanken 
är att området ska kopplas till stadskärnan via Göta i det urbana stråket 
Varbergsvägen. Vid Göta finns enligt översiktsplanen vissa områden med 
förtätningspotential. Regementsområdet ska senare kopplas ihop med Göta i 
det blivande urbana stråket Regementsgatan som pekas ut som ett stråk med 
strategisk betydelse för att binda samman staden med den nya bebyggelsen 
vid regementsområdet. På sikt kan detta stråk också kopplas vidare mot 
Gässlösa som också pekas ut som utvecklingsområde i översiktsplanen. I 
Gässlösa, där stadens avloppsreningsverk tidigare har legat, kommer stora 
ytor för ny blandad bebyggelse på sikt att frigöras.

SUMMERING STATIONSALTERNATIV B4, LUSHARPAN
Eftersom stationsalternativ B4 både har en huvudbana och en bibana 
som till stora delar ligger i markplan riskerar stora områden i staden att 
påverkas negativt av järnvägen. Bibanan passerar området vid Pickesjön 
i skärning vilket kan få stora negativa konsekvenser för rekreationsområ-
det. Intrånget kommer även bli stort vid området Göta samt att det finns 
risk för ökade barriäreffekter då anläggningen passerar området i 
markplan. Stationen ligger på en bro i området Lusharpan. Då Lus-
harpanområdet är starkt präglat av infrastruktur och kopplingarna till 
andra stadsdelar är få, finns stor potential att förbättra tillgängligheten 
till området genom nya vägkopplingar till stationen. Potential finns även 
att förtäta och stadsutveckla Lusharpan och skapa en tydligare entré till 
Borås för resande som kommer västerifrån. Dock är det långt till stadens 
målpunkter, vilket riskerar att minska attraktiviteten för stationsläget.
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Figur 185. Karta över korridor Lusharpan, med bibana och huvudbana och stationsalternativ B4.
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Figur 187. Ortofoto som visar förutsättningarna för stationsalternativ B4.
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Förutsättningar för stationsalternativ B4, Lusharpan
Lusharpan är ett infrastrukturpräglat område mellan väg 40, Viskadalsbanan 
och Kust till kustbanan. Området är glesbebyggt på grund av de stora ytor 
som järnvägsspåren tar i anspråk. Bebyggelsen är brokig och domineras 
av olika typer av verksamheter. Inslaget av grönska är begränsat. Det 
angränsande Regementsområdet, som ligger på en trädbevuxen höjd ovanför 
Lusharpan utgör en tydlig kontrast med sina enhetliga byggnadshöjder och 
bearbetade fasader. 

Samband och barriärer
Området är inte bara omgärdat av barriärer i form av större vägar och 
järnvägar utan även topografin begränsar områdets kopplingar till övriga 
stadsdelar. Nivåskillnaden mellan Regementsområdet och Lusharpan gör att 
väganslutningarna mellan områdena är få. Likaså avgränsar Älvsborgskullen 
Lusharpan från Göta. Trots att området ligger nära centralstationen 
är möjligheterna att ta sig dit till fots eller med cykel i dagsläget starkt 
begränsade.

Grönområden och gröna samband 
Det närmaste lite större grönområdet är Ramnasjön norr om väg 40, men 
möjligheterna att ta sig dit är begränsade. Från den västligaste delen av 
Lusharpan nås området runt Pickesjön som är utpekat som ett klass II-
område i stadens grönområdesplan. Inom området Lusharpan saknas gröna 
samband.

Målpunkter
Målpunkterna i området är få trots det relativt centrala läget. 

Kulturmiljöer
Området Götas västra del är utpekat i kommunens kulturmiljöplan på grund 
av sin stadsplan. Även den norra delen av Göta är på grund av sin stadsplan 
utpekad i kulturmiljöplanen. Runtom i området finns flertalet andra 
skyddade kulturmiljöer som till exempel Regementet och Landeriet strax 
norr om Regementsområdet.

Känslighet
Borås är känsligt för ytterligare barriärverkan. Redan idag genomkorsas 
staden av ett stort antal trafikleder och järnvägslinjer som skapar stora 
barriärer och har en splittrande effekt. En ny stambana i markplan kan 
förstärka denna tendens, vilket kan leda till att tätortsutvecklingen begränsas. 
Områden med äldre sammanhängande bebyggelse och småskaliga kvarter 
är känsliga för skalförändring, intrång i stadsbilden och förändrad karaktär. 
Bebyggelsen är känslig för tillkommande störningar av buller, vibrationer 
och, där bebyggelse finns direkt på berg, för stomljud. Områden i närheten 
av den nya järnvägen kan minska i attraktivitet på grund av ökat buller och 
barriärverkan. 

Potential
Tätortsutveckling och näringsliv gynnas av ett stationsläge med hög 
tillgänglighet. Stationsläget kan fungera som en motor i stadens 
utvecklingsområden och kan bidra till uppkomsten av attraktiva livsmiljöer. 
Ett stationsläge med effektiva bytesmöjligheter till befintliga järnvägslinjer 
kan gynna och utveckla serviceorterna runt Borås. Centrumnära 
stationslägen har potential att skapa befolkade och trygga miljöer kring 
stationen. Barriäreffekter av befintlig infrastruktur skulle kunna minskas vid 
anläggandet av nya vägar till stationsläget.

PICKESJÖ-
OMRÅDET

LANDERIET
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Figur 188. Schematisk principsektion för stationsalternativ B4.

Utforma stationerna 
så att de underlättar 
vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag.

Möjliggör en god 
koppling till 
Viskadalsbanan för 
att underlätta vid 
byten till anslutan-
de tåg. Utforma 
även stationen så 
att det skapas bra 
kopplingar till 
tillkommande lokal 
och regional 
busstrafik.

Utforma järnvägsanläggningen 
för att skapa förutsättningar för 
goda stadsmiljöer och stads-
utvecklingsmöjligheter i 
samverkan med övriga aktörer.

Trots att området Lusharpan 
ligger relativt nära centrum 
saknas stadskvaliteter och 
kopplingarna till omkringlig-
gande områden är få. För att 
skapa förutsättningar för ett 
attraktivt och tillgängligt 
stationsläge krävs flera nya 
vägkopplingar för samtliga 
trafikslag, men framför allt för 
gång- och cykeltrafik så att 
området kan vävas ihop med 
centrum och övriga omkring-
liggande befintliga och 
tillkommande stadsmiljöer.

Utforma järnvägsanläggning-
en så att den inte bryter 
viktiga sociala, ekologiska eller 
ekonomiska samband, eller 
bidrar till starka barriär-
effekter.

De södra stadsdelarna är 
påverkade av barriäreffekter 
från väg 40 och Kust till 
kustbanan. Ihop med den 
nya anläggningen kan dessa 
effekter förstärkas. Det är 
därför av stor vikt att 
befintliga kopplingar inte 
bryts och att det möjliggörs 
för nya, trygga och gena 
kopplingar över järnvägen.

Ta hänsyn till 
siktlinjer och vyer 
som är viktiga för 
platsers identitet 
och förståelse och 
orienterbarhet i 
landskapet.

Regementsområdet 
är viktigt för 
stadens och 
platsens identitet. 
Beakta byggnader 
och landformer vid 
utformningen av 
den nya anläggning-
en så att inte viktiga 
siktlinjer och vyer 
försvinner.

Bron och stations-
byggnaden bör 
utformas med stor 
omsorg, då anlägg-
ningen kommer att 
bli väl synlig från 
väg 40 och stora 
delar av staden.

Gestaltningsförslag för stationsalternativ B4, Lusharpan
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Ta hänsyn till omgivande 
stadslandskap vid utformning 
av bullerskydd, så att dessa 
kan integreras i omgivningen 
på ett förtjänstfullt sätt.

Då stora delar av alternativ 
B4 är förlagt i markplan eller 
på bro är det av stor vikt att 
bullerskydd utformas med 
stor omsorg och med hänsyn 
till sin omgivning. Anlägg-
ningen passerar nära både 
bostadsområden, som till 
exempel Göta och Druvefors, 
men även andra miljöer där 
många människor vistas som 
frilufts- och handelsområden.

Utforma järnvägsanläggning-
en så att uppkomsten av 
otrygga miljöer undviks.

Viktigt att passagerna under 
bron utformas och ljussätts 
med stor omsorg för att 
stärka tryggheten under 
bron. I samverkan med 
övriga aktörer kan även 
området som helhet plane-
ras och utformas så att 
uppkomsten av otrygga 
miljöer minimeras. 

Utforma stationerna 
med en egen 
identitet som utgår 
från platsens 
karaktär.

Undvik att lokalisera 
järnvägsanläggningen så 
att den får stor påverkan 
på kulturhistoriskt viktiga 
och identitetsbärande 
byggnader och miljöer.

I området runt Lusharpan 
finns många kulturhisto-
riskt viktiga miljöer. 
Undvik dessa miljöer i 
största möjliga mån och 
överväg möjligheten att 
flytta identitetsbärande 
byggnader vars konstruk-
tioner tål detta.

Utforma järnvägsanläggningen 
så att den främjar gång- och 
cykeltrafik till och från 
stationen.
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Figur 188. Schematisk principsektion för stationsalternativ B4.

genom mer tätbebyggda områden, se Figur 191. Området Gässlösa, där 
stadens reningsverk tidigare har legat, är utpekat som ett av stadens stora 
utvecklingsområden. Området ska utvecklas med blandad bebyggelse med ett 
stort antal nya bostäder. Till Gässlösa kopplas två urbana stråk, ett stråk mot 
centrum via Druvefors och ett stråk genom Göta mot Regementsområdet.

Området direkt söder om Viaredsmotet pekas i ÖP ut som ett nytt 
verksamhetsområde på lång sikt. Området som kallas Viared Östra har 
ett strategiskt läge utmed väg 40 där det finns potential för verksamheter 
som inte kräver centrala lägen. Området är dock trafikbelastat och vidare 
utredning av trafikeffekter krävs enligt kommunen. Vidare bör detalj- och 
dagligvaruhandel undvikas. Det finns ett påbörjat planuppdrag, men 
kommunen har för avsikt att invänta arbetet med de nya stambanorna innan 
planarbetet kan fortgå. 

Förutsättningar för korridor B4, Lusharpan
Korridor Lusharpans huvudbana sammanfaller med korridor Osdal. 
Förutsättningarna som beskrivs här för Lusharpans huvudbana är således de 
samma som för korridor Osdal.

Området söder om och intill väg 27 är glesbebyggt, se Figur 189. Mindre 
bostadsområden finns runt sjöarna Hälasjön och Gasslången. Mycket 
av bebyggelsen utgörs av tidigare fritidshus som har byggts om till 
helårsboenden.

Samband och barriärer
Vägstrukturen i området är gles och utgörs av mindre grusvägar och 
återvändsgator i bostadsområdena. Väg 27, som går i öst-västlig riktning 
utgör en barriär i området. Även Viskadalsbanan och Varbergsvägen som går 
parallellt i nord-sydlig riktning utgör barriärer. I den delen av korridoren 
som ligger närmast stationsläget är vägstrukturen mer finmaskig och flertalet 
gator och vägar går i nordsydlig riktning, se Figur 190. 

Grönområden och viktiga samband
Naturområdet vid Pickesjön är ett mycket populärt strövområde med 
höga naturvärden i delar av området. I området finns mindre grusvägar 
och vandringsstigar runt sjön. Över väg 27 finns ett rekreativt samband 
via en faunapassage, som förbinder naturområdet vid Pickesjön med 
skogsmarkerna söder om väg 27, mellan Hälasjön och Gasslången, se Figur 
189. Området Flymader som ligger i korridorens östra del där bibanan och 
huvudbanan går ihop, är ett strövområde som främst utgörs av barrskog. I 
området finns även en mosse. Runt Flysjön som omges av lövskog finns stigar. 
Vid Bråt skjutfält, söder om trafikplats Osdal finns mycket höga naturvärden 
intill Viskan och vid det militära övningsfältet.

Kulturmiljöer
Det finns inga utpekade kulturmiljöer inom bibanans eller huvudbanans 
korridor, förutom intill stationsläget vid Lusharpan, se sidan 93. 

Känslighet
Bebyggelsen som ofta är belägen kring sjöarna är känsliga för tillkommande 
buller eftersom buller har stor spridning över vatten. De områden som 
idag är relativt ostörda platser är särskilt känsliga för tillkommande 
störningar av buller. Sjöar och strandlinjer är känsliga för fysiskt intrång 
och tillkommande buller som kan störa de ekologiska sambanden, begränsa 
rörelsemöjligheterna kring sjön samt påverka rekreativa aktiviteter som bad 
och fiske. Artrika lövskogar nära sjöar och äldre odlingslandskap är känsliga 
för intrång. I anslutning till odlingslandskapet nära flera äldre bymiljöer finns 
artrika hagmarker och lövskogar som är känsliga för intrång. I området finns 
rekreationsområden som är känsliga för barriärverkan, visuell påverkan och 
ökat buller som bidrar med tillkommande ljud som inte härstammar från 
naturen. De artrika sandmarkerna vid Bråt är beroende av solexponering och 
hävd eller viss markstörning för att bibehålla sin kvalitet.

Potential
Den regionala utveckling som de nya stambanorna medför kan öka attraktivi-
teten för boende och verksamhetsetableringar. De öppna sjölandskapen ger 
goda förutsättningar för resenärer på den nya stambanan att uppleva längre 
utblickar över landskapet. Det finns potential att dra den nya järnvägen 
parallellt med väg 27/40 i delar av området. På så sätt samlas två barriärer 
och bullerkällor i landskapet på samma ställe i ett stråk där det är förhållan-
devis lite bebyggelse. 

Kommunala planer för området
I Borås Stads översiktsplan är stora delar av de områden där bibanans 
och huvudbanans korridorer är förlagda utpekade som landsbygd. 
Enligt översiktsplanen innebär detta areella näringar, små natur- och 
rekreationsområden, mindre bostadsområden och inslag av verksamheter. 
Ny bebyggelse kan prövas, men det ska ske utifrån allmänna intressen och 
förutsättningar för teknisk försörjning. Området runt Pickesjön, i den västra 
delen av korridoren, är utpekat som ett natur- och rekreationsområde 
inom klass II. Detta innebär att området har höga natur- och/eller 
rekreationsvärden. Åtgärder som påverkar befintliga värden negativt ska 
undvikas. Även området Flymader sydost om Borås är utpekat som ett natur- 
och rekreationsområde inom klass II.

Bibanans korridor direkt öster om stationsläget i Lusharpan passerar dock 

Figur 189. Flygfoto över området vid korridor Lusharpans huvudbana, vy mot öster. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan och 
den blå färgen illustrerar anläggning på bro. (Foto: Per Pixel, 2020) 

DAMMSVEDJAN

BRÅT SKJUTFÄLT

VÄG 27

GASSLÅNGEN

FLYMADER

FAUNA-
PASSAGE

RIDHUS

FUNNINGEVÄGEN

DEPONI

DJUPASJÖN

PICKESJÖOMRÅDET

REGEMENTET

GÄSSLÖSA

VARBERGSVÄGEN

VISKADALSBANAN
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Teckenförklaring
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
för ny stambana
(gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

Stationsalternativ
! ! ! ! ! ! Vandringsled
! ! ! ! ! ! Cykelled

Elljusspår

Riksintresse friluftsliv

Naturreservat

Kommunal kulturvårdsplan

Figur 190. Karta över korridor Lusharpan med stationsalternativ B4 samt korridor Osdal med stationsalternativ B11A extern och B11B. För gestaltningsförslag för stationsalterna-
tiv B4, se figur 183.

Ta hänsyn till 
öppenhet, siktlinjer 
och vyer som är 
viktiga för platsers 
identitet och 
förståelse och 
orienterbarhet i 
landskapet.

Förlägg järnvägen 
så att den ger så 
liten påverkan som 
möjligt på miljön 
runt Viskan, 
Djupasjön och 
naturvärdena vid 
Bråt skjutfält.

Möjliggör stråk för 
rekreation och friluftsliv 
runt sjön.

Förlägg järnvägen så att 
den inte begränsar 
friluftsvärdena eller 
möjligheten att röra sig 
runt Pickesjön samt att 
den inte begränsar 
friluftsvärdena intill 
Viskan och i Flymader.

VÄG 41

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Viktigt att passa-
gerna över och 
under befintliga 
vägar utformas och 
ljussätts med stor 
omsorg för att 
minska uppkom-
sten av otrygga 
miljöer. 
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Bibehåll eller stärk 
samband som är viktiga 
ur rekreationssynpunkt.

FLYMADER

Anpassa eventu-
ella storskaliga 
exponerade 
anläggningsdelar 
med hänsyn till 
visuellt intrång 
och stråk i 
tätortsnära 
miljöer. 

Utforma
tunnelmynningar 
och dess sido-
områden med 
hänsyn till 
bostäder, 
siktlinjer och 
vistelsemiljöer.

Bibehåll eller 
utveckla ekologiska 
samband.

Tag hänsyn till 
befintlig faunapa-
sage vid väg 27 
och Viskan vid 
placering av 
anläggningen.

Gestaltningsförslag för korridor B4, Lusharpan

PICKESJÖN

B4

VÄG 27/40

GASSLÅNGEN

HÄLASJÖN

VÄG 27

VÄG 40

Figur 191. Flygfoto över bibanans sträckning öster om stationsläge B4, vy mot sydost. 
Den röda färgen illustrerar anläggning i bergtunnel och den gröna färgen illustrerar 
anläggning i markplan. (Foto: Per Pixel, 2020)

GÖTA

KRISTINEBERG

HEDVIGSBORG

VISKAN DRUVEFORS

KUST TILL KUSTBANAN

TRANDARED

VÄG 41

Ta hänsyn till 
omgivande stads-
landskap vid 
utformning av 
bullerskydd, så att 
dessa kan integreras 
i omgivningen på ett 
förtjänstfullt sätt.

Viktigt att buller-
skydd utformas 
med stor hänsyn till 
sin omgivning då 
järnvägen går nära 
flera olika bostads- 
och vistelsemiljöer. 

FLYSJÖN

VIAREDS-
MOTET

DJUPASJÖN

VISKAN

VARBERGSVÄGEN

GÄSSLÖSA

BRÅT SKJUTFÄLT
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7.6.7 Stationsalternativ B11A, Osdal/Borås C
Alternativet innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en 
säckstation vid nuvarande Borås C, se Figur 192. Stationen kan anslutas till 
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Stationen på huvudbanan, som 
ingår i nästa etapp av stambanan, kommer att ha fyra spår och utformas för 
400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög 
och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer nästa del av 
stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom 
korridoren. Norr om Osdal ansluter bibanan mot Viskadalsbanan och en ny 
gemensam dubbelspårig järnväg för bibanan och Viskadalsbanan anläggs 
fram till Borås C. Vid Borås C finns möjlighet att byta till tåg på övriga banor 
och till annan kollektivtrafik. Den långväga trafiken kommer att stanna vid 
stationen på huvudbanan i Osdal. För att nå stationen vid Borås C krävs 
därför ett byte till tåg på Viskadalsbanan mot Borås C.

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och nya plattformar för 
regionaltåg till/från Göteborg. Tillsammans med en ny plattformsförbindelse 
och breddning av befintliga plattformar innebär detta en omfattande 
ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet behöver också utökas mot 
väster. För stationen bedöms möjligheterna att skapa ett fungerande rese-
centrum vara goda. I resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark kan behöva 
tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning, 
cykelparkering och bilparkering. Fortsättningsvis beskrivs i detta kapitel 
förutsättningar och gestaltningsförslag för B11A:s centrala stationsläge. 
B11A:s externa läge beskrivs under kapitel 7.6.8 tillsammans med B11B.

Kommunala planer för området
De kommunala planerna för området sammanfaller med de för stations-
alternativ B1A och B1C, se sidan 85. I korthet innebär planerna att två urbana 
stråk utgår från området runt Borås C. Det ena är Alingsåsvägen som går 
från stadskärnan till Norrby, och det andra är Varbergsvägen som går från 
stadskärnan till Göta. De i översiktsplanen utpekade urbana stråken är stråk 
som ska utvecklas med bostäder, service och mötesplatser så att staden 
binds samman och hållbara resor främjas. Motorvägen är en stark barriär 
och källa till risk och buller som dock försvårar förtätning. För att få till ett 
mer sammanhållet stadsrum krävs åtgärder som minskar störningarna från 
motorvägen och möjliggör för till exempel lokaler utmed gatan. 

SUMMERING STATIONSALTERNATIV B11A, OSDAL/BORÅS C 
Stationsalternativ B11A innebär en station vid Osdal, för tåg mot Jönkö-
ping och Stockholm, och en station vid Borås C för regionaltåg mot 
Göteborg. Stationsalternativet kan ge stora fördelar för de som pendlar 
mellan Göteborg och Borås med närhet till flera av stadens målpunkter 
och möjlighet till byten till samtliga befintliga järnvägslinjer. Stationslä-
get vid Osdal har inte samma tillgänglighet, men kan genom bytesmöj-
ligheten till Viskadalsbanan få en bra access till centrala Borås för 
resande som kommer österifrån. Det finns potential att skapa ett nytt 
landmärke genom den nya bron över Viskans dalgång. Intrånget i 
bebyggelse blir förhållandevis litet, både för dubbelspåren och huvudba-
nan då anläggningen lokaliseras i ett område som är förhållandevis 
glesbebyggt. Däremot finns risk för stora intrång i naturmiljöerna runt 
huvudbanan, som har höga natur- och rekreationsvärden. Risk finns även 
för tillkommande bullerstörningar och barriäreffekter runt huvudbanan. 
Borås C är inte känslig för den typ av skalförändring som anläggningen 
medför. Anläggningen har stor potential att stärka och utveckla platsens 
karaktär.
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Figur 192. Karta över korridor Osdal/Borås C med stationsalternativ B11A.

Figur 193. Flygfoto över utbredningen av korridor Osdal/Borås C för stationslägena B11A och B11B, vy mot norr. Den röda färgen illustrerar bergtunnel, den gröna färgen illustrerar 
anläggning i markplan och den blå färgen illustrerar anläggning på bro. Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ B11A, externt läge vid Osdal. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Förutsättningar för stationsalternativ B11A, Borås C
Borås stadskärna är förhållandevis liten och ligger öster om Viskan. 
Kvartersstrukturen är en småskalig rutnätsplan från 1600-talets senare del. 
Väster om Viskan är bebyggelsen sparsam och området runt centralstationen 
utgörs främst av järnvägsspår, vägar och obebyggda områden däremellan. 
Nordväst om stadskärnan ligger stadsdelen Norrby. 

Samband och barriärer
Stadsmotorvägen, väg 40, mellan Göteborg och Västervik som passerar precis 
söder om staden fungerar inte bara som en regional länk utan är också en 
viktig lokal länk mellan stadens olika delar. Väg 40 är en betydande barriär 
för fotgängare som färdas mellan de stadsdelar som ligger söder och norr 
om stadsmotorvägen. Också Norrby Långgata, som är en länk mellan väg 
40 och väg 42 där det går mycket tung trafik, utgör ihop med topografin en 
barriär för fotgängare mellan Norrby och stadens centralare delar. De fyra 
järnvägsspår som leder in till Borås C utgör viktiga näringslivssamband då 
det fraktas mycket gods på spåren, samtidigt som de utgör lokala barriärer då 
länkarna över och under järnvägarna är få.

Grönområden och samband
Precis söder om stadskärnan ligger Stadsparken som är populär med sitt 
läge precis intill Viskan och används flitigt av stadens invånare. Viskans 
strandlinjer har stor betydelse för djur- och växtlivet i staden och utmed 
Viskan finns ett promenadstråk.

Målpunkter
Merparten av stadens större målpunkter är lokaliserade till stadskärnan. 
Här finns, förutom målpunkter för handel, service och kultur även stadens 
två större kollektivtrafiknoder, resecentrum vid centralstationen och Södra 
Torget som är det lokala busstorget. 

Kulturmiljö
I stort sett hela Borås stadskärna är i det kommunala kulturmiljöprogrammet 
utpekat som värdefullt. Inom området finns ett relativt stort antal 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till 1960-tal 
bevarade. 

Känslighet
Områden med äldre sammanhängande bebyggelse och småskaliga kvarter 
som exempelvis Centrum och Villastaden är känsliga för skalförändring, 
intrång i stadsbilden och förändrad karaktär. Under mark, i centrala 
Borås, finns också stadslager från stadens äldsta tid. De äldre spåren och 
lämningarna är känsliga för utradering. Gamla grova ädellövträd, som finns 
rikligt både i parker, i bostadsområden och i naturområden runt staden 
är känsliga för påverkan. Träden kan behöva tas ner om de hamnar inom 
området för den nya järnvägen. Vid anläggning av en station under mark 
finns känslighet för påverkan av omgivningen i form av sättningar på grund 
av ändrade grundvattennivåer under byggtiden. 

Potential
Tätorts- och regionutveckling och näringsliv gynnas av ett stationsläge 
med hög tillgänglighet. Ett stationsläge med effektiva bytesmöjligheter till 
befintliga järnvägslinjer kan gynna och utveckla serviceorterna runt Borås. 
Centrala och centrumnära stationslägen har potential att skapa befolkade och 
trygga miljöer kring stationen. 

VÄG 40

Figur 194. Ortofoto som visar förutsättningarna vid dubbelspåret för stationsalternati  v B11A, Borås C.
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Figur 195. Flygfoto över stationslaternativ B11A mellan Göta och Borås centrum, vy mot norr. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan. Den streckade linjen illustrerar 
stationsalternativ B11A vid Borås C. (Foto: Per Pixel, 2020)
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Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Utforma stationerna så 
att de underlättar vid 
byten mellan tåg och 
andra trafikslag.

Förlägg plattformsläget 
intill befintliga plattfor-
mar vid Borås C och 
möjliggör för en 
passage över eller 
under spåren som även 
kan tjäna som en 
koppling mellan 
stadens olika delar.

Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för för goda 
stadsmiljöer och 
stadsutvecklings-
möjligheter i 
samverkan med 
övriga aktörer.

Utforma järnvägsanläggningen 
så att den inte bryter viktiga 
sociala, ekologiska eller 
ekonomiska samband, eller 
bidrar till starka barriäreffekter.

Utforma järnvägsan-
läggningen för att 
skapa förutsättning-
ar för goda stations-
miljöer i samverkan 
med övriga aktörer.

Sträva efter att 
knyta ihop stadens 
två blivande urbana 
stråk med stations-
anläggningen via 
Centralbron.

Utforma järnvägsan-
läggningen så att den 
främjar gång- och 
cykeltrafik till och från 
stationen.

Ta hänsyn till 
omgivande stadsland-
skap vid utformning av 
bullerskydd, så att 
dessa kan integreras i 
omgivningen på ett 
förtjänstfullt sätt.

Viktigt att bullerskydd 
som placeras utmed 
anläggningen vid 
Regementsområdet 
och Göta utförs med 
hänsyn till sina 
omgivningar.

Möjliggör för passager över 
eller under spåren från Norrby 
till centum. Möjliggör för 
flertalet planskilda passager 
mellan Regementsområdet 
och Göta för att minska 
barriäreffekten av Viskadals-
banan och den nya järnvägen. 

Möjliggör för en god 
angöring för gång- 
och cykeltrafik från 
spårområdets båda 
sidor med väl 
tilltagna ytor för 
cykelparkeringar i 
närheten av spårom-
rådet. Viktigt att 
stadens gång- och 
cykelvägnät runt 
stationen byggs ut. 

Figur 196. Flygfoto över Borås C, vy mot nordost. Den gröna färgen illustrerar anlägg-
ning i markplan. Den streckade linjen illustrerar stationsalternativ B11A. (Foto: Per Pixel, 
2020)
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lingsmöjligheterna i 
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inte påverkas 
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också för goda 
stadsutvecklings-
möjligheter runt 
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Borås C i samver-
kan med övriga 
aktörer.
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SUMMERING STATIONSALTERNATIV B11B, OSDAL
Stationsalternativet B11B innebär en station på huvudbana vid Osdal, för 
samtliga tåg. Stationsläget vid Osdal har begränsad tillgänglighet 
bortsett från de som kommer med bil, men kan genom bytesmöjligheten 
till Viskadalsbanan få en bra access till centrala Borås. Trots detta är 
stationsalternativets perifera läge, långt från stadens målpunkter, starkt 
begränsande som riskerar att leda till att få nyttjar järnvägen som 
transportmedel. Det finns potential att skapa ett nytt landmärke genom 
en ny, hög bro över Viskans dalgång. Bron kommer dock att bli mycket 
omfattande, då stationen kräver sex spår i bredd och det kan bli svårt att 
passa in stationen i landskapet. Intrången i naturmiljöerna som både har 
stora natur- och rekreationsvärden riskerar att bli stora runt anläggning-
en. Risk finns även för tillkommande bullerstörningar och barriäreffekter 
i dessa områden. Påverkan och intrång i bebyggelsemiljöer kan dock 
begränsas, då anläggningen går genom ett område som är förhållandevis 
glesbebyggt. Risk finns dock att bebyggelse som är belägen kring 
sjöarna i området störs av anläggningens buller, eftersom buller sprids 
längre över vatten än över land.
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Figur 197. Karta över korridor Osdal med stationsalternativ B11B.

Figur 198. Flygfoto över korridorens utbredning vid stationsalternativ B11A externt läge och B11B. Den gröna färgen illustrerar anläggning i markplan och den blå färgen illustrerar 
anläggning på bro. Den streckade linjen illustrerar möjligt läge för stationen. (Foto: Per Pixel, 2020)
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7.6.8 Stationsalternativ B11B, Osdal
Stationsalternativet innebär en station på huvudbana i Osdal där samtliga 
tåg med uppehåll i Borås kommer att stanna, se Figur 197. Stationen kan 
anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Behovet att kunna 
vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas med sex spår, likt 
station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög 
och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa 
del av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning 
inom korridoren. 

Möjligheterna att skapa ett fungerande resecentrum vid stationen bedöms 
vara goda. I ett resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas 
i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning, 
cykelparkering och bilparkering. I anslutning till stationsområdet finns det 
idag stora ytor som kan tas i anspråk för anläggandet av ett nytt resecentrum. 
En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader som måste hanteras. 
Anläggningen uppskattas vara 350 meter lång, inkluderande ett nytt spår, 
fyra nya växlar och 200 meter långa plattformar. Bytesstationen placeras 
under bron med plattformarna för station Osdal (B11B). Ny infrastruktur 
kommer att krävas för att ansluta stationen till väg 27 och Varbergsvägen. 
Nya anslutningar bör vara planskilda. För B11A:s externa läge i Osdal gäller 
samma förutsättningar som för B11B, förutom att B11A endast behöver 
utformas med fyra spår för 400 meter långa tåg. Stationen, kommer likt B11B, 
att anläggas på en 35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. 

Kommunala planer för området
I stadens översiktsplan är områdena intill det externa stationsläget vid 
Osdal markerade som landsbygd, grönområde och nytt verksamhetsområde. 
Ytan mellan Viskadalsbanan och Varbergsvägen söder om väg 27 pekas 
ut som ett av stadens nya stora utbyggnadsområden på längre sikt för 
industrietableringar och benämns som Godsterminal Syd. Enligt ÖP är 
området med sitt strategiska läge intressant som omlastningsplats för gods 
på väg och järnväg och möjlighet finns för gods att transporteras via Hallands 
hamnar. Detta kräver dock att Viskadalsbanan rustas upp. 

FUNNINGEN

BRÅT SKJUTFÄLT
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Förutsättningar för stationsalternativ B11A och B11B, Osdal
Osdal är ett obebyggt område intill väg 27. Närmsta bebyggelse är, förutom 
ett ridhus, bebyggelsen i Funningen och Bosnäs. Bebyggelsen utmed 
Funningevägen utgörs av en- och tvåplansvillor med stora, lummiga 
tomter. I området Bosnäs är husen mindre och utgörs främst av tidigare 
fritidshusbebyggelse i ett plan. Bosnäs är under omvandling och håller på att 
transformeras från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende.

Samband och barriärer
Vägstrukturen i området är gles och domineras av bilvägar. Norr om 
området Osdal passerar väg 27 som utgör en barriär i området. Öster 
om Viskadalsbanan går Varbergsvägen, som leder ut från centrala Borås 
via Göta ner till Rydboholm och sedan vidare söderut längs med Viskan. 
Möjligheterna att röra sig i öst-västlig riktning i området är starkt begränsade, 
både på grund av Viskadalsbanan och Viskan, men även på grund av det 
militära övningsfältet som ligger direkt öster om Viskan.

Grönområden och viktiga samband  
Naturområdet vid Osdal/Bråt är ett stort rekreationsområde som sträcker 
sig från S:t Sigfrids griftegård i norr ner till Bråt skjutfält. Det domineras 
av öppna hedmarker och har stor betydelse för fågellivet. Det militära 
skjutfältets användning av markerna har skapat förutsättningar för en 
artrikedom av gaddsteklar, som är unikt i Sverige. Området har högsta 
naturvärde, frilufts- och rekreationsvärden. Området runt Viskan är ett av 
stadens mest värdefulla grönområden och är av kommunen utpekat som 
klass I-område. Även naturområdet vid Pickesjön är ett mycket populärt 
strövområde med höga naturvärden och är utpekat som ett klass II-område i 
kommunens grönområdesplan.

Målpunkter
Bortsett från ridhuset finns inga målpunkter i området.

Kulturmiljöer
Det finns inga utpekade kulturmiljöer i området.

Känslighet
Området har stora natur- och rekreationsvärden som är känsliga för fysiskt 
intrång, barriärverkan och tillkommande buller. De artrika sandmarkerna 
är beroende av solexponering och hävd eller viss markstörning för att 
bibehålla sin kvalitet. Dalgången består i stora delar av isälvsmaterial med 
god vattenföring och hög känslighet för grundvattenföroreningar. Artrika 
lövskogar nära sjöar och äldre odlingslandskap är känsliga för intrång. 

Potential
Den regionala utvecklingen som de nya stambanorna medför kan öka 
attraktiviteten för boende och verksamhetsetableringar. En ny bro över 
dalgången kan förstärka landskapets dramatiska former samt skapa ett nytt 
landmärke. Ett landmärke kan bidra till förbättrad orienterbarhet samt stärka 
den allmänna uppfattningen av Borås som knutpunkt för kollektivt resande. 
Det finns potential att dra den nya järnvägen parallellt med väg 27 i delar 
av området. På så sätt samlas två barriärer och bullerkällor i landskapet på 
samma ställe i ett stråk där det är förhållandevis lite bebyggelse.

Figur 199. Ortofoto som visar förutsättningarna vid huvudbanan för stationsalternativ B11A, externt läge och B11B.
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Gestaltningsförslag för stationsalternativ B11A och B11B, Osdal

Utforma järnvägsan-
läggningen så att 
uppkomsten av 
otrygga miljöer 
undviks.

Då området runt 
stationen är 
glesbebyggt finns 
det under kvälls- 
och nattetid risk för 
obefolkade och 
otrygga miljöer runt 
stationen. Därför är 
det av stor vikt att 
stationen och dess 
kringytor är väl 
ljussatta liksom 
anslutningsvägarna 
dit.
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Utforma stationerna så att 
de underlättar vid byten 
mellan tåg och andra 
trafikslag.

Möjligheten till byte till 
anslutande tåg till centr-
um på Viskadalsbanan är 
mycket viktigt då stations-
läget ligger långt från 
stadens målpunkter, 
arbetsplatser och större 
bostadsområden. Utöver 
en anslutande tågförbin-
delse behövs även goda 
förbindelser med andra 
trafikslag samt ett utbyggt 
gång- och cykelvägnät 
runt stationsläget. Detta 
för att inte exkludera 
resenärer som saknar bil.

Utforma järnvägsanläggningen 
så att de inte bryter viktiga 
sociala, ekologiska eller 
ekonomiska samband, eller 
bidrar till starka barriäreffekter.

Det är av stor 
vikt att fram-
komligheten på 
Varbergsvägen 
bibehålls så att 
kopplingen mot 
Rydboholm och 
Viskafors inte 
begränsas. 

Ta hänsyn till 
siktlinjer och vyer 
som är viktiga för 
platsers identitet 
och förståelse och 
orienterbarhet i 
landskapet.

Då stationen 
kommer att bli 
mycket exponerad 
i det öppna, flacka 
landskapet intill 
Viskan och synas 
väl både från väg 
27 och Varbergsvä-
gen är det viktigt 
att både stations-
byggnad och bro 
gestaltas med stor 
omsorg.

Utforma stationerna 
med en egen 
identitet som utgår 
från platsens 
karaktär.

Utgå från platsens 
karaktär och 
dramatiska land-
skap samt dess 
nivåskillnader vid 
gestaltningen av 
stationen och 
brokonstruktionen.  

Bibehåll eller stärk 
samband som är 
viktiga ur rekreations-
synpunkt.

Viktigt att möjlighe-
terna att fortsatt 
nyttja området runt 
Osdal som ett 
attraktivt friluftsom-
råde inte försämras 
samt att  sambandet 
mellan Gässlösa 
grönområde och 
Osdal inte bryts eller 
försämras.

Figur 200. Schematisk principsektion för stationsalternativ B11A och B11B vid Osdal.

Det är viktigt att 
årummet runt 
Viskan med 
dess vegetation 
inte påverkas 
negativt av 
brostöd eller 
dylikt, både ur 
ett rekreativt 
syfte och för de 
arter som lever i 
och runt Viskan. 

Anpassa 
brostöd vid 
passagen med 
väg 27 med 
hänsyn till 
siktlinjer och en 
god resenärs-
upplevelse.

Utforma järnvägsanlägg-
ningen så att den främjar 
gång- och cykeltrafik till 
och från stationen.
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8.1.2 Landvetter Öst M1 och L3
Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort 
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Järnvägen riskerar att förstärka den 
barriär som redan finns, samtidigt som det finns potential att anlägga fler 
passager över infrastrukturen och stadsutveckla områden i samband med att 
järnvägen byggs. En ny station i Mölndal förstärker Mölndals karaktär som en 
knutpunkt för resande. Det finns risk för barriärverkan och bullerpåverkan 
för bostadsområdena söder om Mölndals station, om anläggningen passerar 
dessa områden på bro. Bron har potential att bli ett blickfång för resenärer på 
E6/E20 och Västkustbanan. Om anläggningen hamnar i tunnel blir påverkan 
liten för dessa områden. 

Öster om Mölndal finns flera områden med karaktärer känsliga för påverkan, 
men då anläggningen går i tunnel påverkas inte dessa områden. Norr 
om Hårssjön kan anläggningen komma att gå i markplan. Entrémiljön 
till rekreationsområdet vid Finnsjön riskerar en negativ påverkan på 
upplevelsevärdena. Påverkan kan dock begränsas med visuella och 
bullerskyddande vallar samt passager för befintliga stigar. De mindre 
boendemiljöerna i korridoren är känsliga för skalförändring, som Benareby 
och Buarås. Det är av stor vikt att landskapsanpassande åtgärder sker vid 
intrång genom Benareby för att begränsa påverkan på karaktären i området. 
Vid Landvetter flygplats innebär alternativ L3 ett betydande intrång som med 
stora åtgärder kan få anläggningen att passa in. 

Korridoren går genom följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, 
M1, Sandbäck, Finnsjön/Benareby, Skällsjöås/Buarås och L3. 

8 Slutsatser
I kapitel 7 Platsspecifik gestaltning, förs ett resonemang kring vilken  
påverkan som de olika korridors- och stationsalternativen kan ge på 
landskapets funktion och landskapsbild samt vilka gestaltningsaspekter 
som är aktuella för det specifika fokusområdet. I detta kapitel sammanfattas 
möjligheterna att få anläggningen att samspela med det landskap den 
är placerad i, inom respektive korridor. Slutsatserna är dragna utifrån 
korridorens förmåga att ta till vara den potential som finns i landskapet samt 
hur väl känsligheterna i landskapet kan hanteras inom korridoren. 

Vid framtagandet av gestaltningsprogrammets slutsatser har två av projektets 
generella gestaltningsavsikter ställts som frågor;

• Kan järnvägsanläggningen inom korridoren utformas så att den bidrar till 
en hög attraktivitet för resande med tåg?

• Kan järnvägsanläggningen anpassas väl i landskapet? Kan inpassningen 
i landskapet göras med omsorg, trots järnvägens geometrier med 
begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil?

Svaren på dessa frågor har resulterat i en slutsats varje korridor. För var och 
och en av de tre delsträckorna, korridorer Almedal-Landvetter, korridorer 
Landvetter-Borås samt korridorer genom Borås, har en även bedömning 
gjorts avseende vilken korridor som är bäst ur ett gestaltningsperspektiv. I 
de fall korridoren på en sträcka visar två olika lösningar, till exempel tunnel i 
den norra delan av korridoren och markplan i den södra delen av korridoren, 
är det situationen med markplan som har bedömts. 

De sammanfattande slutsatser som beskrivs i detta kapitel har legat till 
grund för bedömningen i projektets hållbarhetsbedömning för de delar 
som rör landskapskaraktär inom blocket Social hållbarhet. Analys av 
landskapskaraktär och föreslagna åtgärder har även använts som grund för 
bedömningen av miljökonsekvenser avseende Landskap och bebyggelse i 
projektets Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

8.1 Korridorer Almedal-Landvetter
8.1.1 Mölnlycke M1 och L1/L7
Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort 
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Järnvägen riskerar att förstärka 
den barriär som redan finns, samtidigt som det finns potential att anlägga 
fler passager över infrastrukturen och stadsutveckla områden i samband 
med att järnvägen byggs. En ny station i Mölndal förstärker Mölndals 
karaktär som en knutpunkt för resande. Det finns risk för barriärverkan 
och bullerpåverkan för bostadsområdena söder om Mölndals station, om 
anläggningen passerar dessa områden på bro. Bron har potential att bli ett 
blickfång för resenärer på E6/E20 och Västkustbanan. Om anläggningen går 
i tunnel blir påverkan mindre för dessa områden. Öster om Mölndal finns 
flera områden med karaktärer känsliga för påverkan, men då anläggningen 
går i tunnel påverkas inte dessa områden. Öster om Mölnlycke går korridoren 
i markplan och påverkar platser som är känsliga för förändrad karaktär, 
som till exempel området kring Yxsjön och Björröd. Påverkan kan dock 
begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt passager för 
befintliga stigar. Strax före Landvetter flygplats går anläggningen in i tunnel. 
Stationsalternativ L1 ger en god tillgänglighet till flygplatsens målpunkter 
för resenärer. Stationsalternativ L7 ger en sämre tillgänglighet och kräver en 
anslutningsresa för de resenärer som ska till flygplatsterminalen. Alternativ 
L7 stärker inte Landvetter flygplats karaktär som målpunkt för resande.

Korridoren går genom följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, M1, 
Sandbäck, Yxsjön, Skällsjöås/Buarås, L1 och L7.
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Figur 201. Utredningskorridor Mölnlycke. Figur 202. Utredningskorridor Landvetter Öst.

SLUTSATS KORRIDOR MÖLNLYCKE M1 OCH L1/L7
Korridor Mölnlycke med stationerna M1 och L1 förordas ur ett gestalt-
ningsperspektiv. Korridoren möjliggör för stationer i Mölndal och Landvet-
ter flygplats som med god gestaltning har mycket stor potential att bidra 
till en hög attraktivitet för resande med tåg. Korridor Mölnlycke med M1 
och L1/L7 ger på sträckan lite påverkan avseende karaktär och rörelse-
mönster och kan med rimliga åtgärder passas in i känsliga områden. 

SLUSATS KORRIDOR LANDVETTER ÖST M1 OCH L3
Korridor Landvetter Öst med stationerna M1 och L3 förordas inte ur ett 
gestaltningsperspektiv då korridoren går genom ett antal småskaliga 
boendemiljöer som är känsliga för skalförändring. Korridoren möjliggör 
för stationer i Mölndal och vid Landvetter flygplats genom stationsalter-
nativ L3. Stationsalternativet medför stora intrång vid flygplatsen och 
det krävs omfattande åtgärder för att anläggningen ska kunna passas in.
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8.1.4 Raka vägen
Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort 
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Där järnvägen går in i tunnel i 
Lackarebäck för korridor Raka vägen är det dock begränsat med bostäder. 
Det finns en viss tålighet för anläggningens storlek i det berörda området, 
men anläggningen kommer att bli mycket påtaglig, både för resenärer på E6/
E20 och för boende på andra sidan dalgången. Det finns potential att anlägga 
fler kopplingar över infrastrukturen och stadsutveckla områden i dalgången i 
samband med att järnvägen byggs och vägar måste dras om. 

Öster om Mölndal finns flera områden med karaktärer känsliga för påverkan, 
men då anläggningen går i tunnel påverkas inte dessa områden. Öster om 
Mölnlycke går korridoren i markplan och påverkar platser som är känsliga 
för förändrad karaktär, som till exempel området kring Yxsjön och Björröd. 
Påverkan kan dock begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt 
passager för befintliga stigar. Strax före Landvetter flygplats går anläggningen 
in i tunnel. 

Stationsalternativ L1 ger en god tillgänglighet till flygplatsens målpunkter 
för resenärer. Stationsalternativ L7 ger en sämre tillgänglighet och kräver en 
anslutningsresa för de resenärer som ska till flygplatsterminalen. Alternativ 
L7 stärker inte Landvetter flygplats karaktär som målpunkt för resande. 

Korridoren berör följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, Yxsjön, 
Skällsjöås/Buarås, L1 och L7.

8.1.3 Tulebo
Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort 
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Järnvägen riskerar att förstärka den 
barriär som redan finns, samtidigt som det finns potential att anlägga fler 
passager över infrastrukturen och stadsutveckla områden i samband med att 
järnvägen byggs. En ny station i Mölndal förstärker Mölndals karaktär som en 
knutpunkt för resande. Det finns risk för barriärverkan och bullerpåverkan 
för bostadsområdena söder om Mölndals station, om anläggningen passerar 
dessa områden på bro. Bron har potential att bli ett blickfång för resenärer 
på E6/E20 och Västkustbanan. Om anläggningen hamnar i tunnel blir 
påverkan liten för dessa områden. Öster om Mölndal finns flera områden med 
karaktärer känsliga för påverkan, men då anläggningen går i tunnel påverkas 
inte dessa områden. Vid Tulebo finns dock en passage som kan gå i markplan. 
Boendemiljön i Tulebo är känslig för skalförändring, liksom områdena 
Hultakulla, Benareby och Bolås och Skällsjöås längre österut i korridoren. 
Det är av stor vikt att landskapsanpassande åtgärder sker vid intrång 
genom småskaliga boendemiljöer för att begränsa påverkan på karaktären 
i området. Strax före Landvetter flygplats går anläggningen i tunnel. 
Stationsalternativ L1 ger en god tillgänglighet till flygplatsens målpunkter 
för resenärer. Stationsalternativ L7 ger en sämre tillgänglighet och kräver en 
anslutningsresa för de resenärer som ska till flygplatsterminalen. Alternativ 
L7 stärker inte Landvetter flygplats karaktär som målpunkt för resande. 

Korridoren berör följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, 
Mölndal, Sandbäck, Tulebo, Finnsjön/Benareby, Skällsjöås/Buarås, L1 
och L7.
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Figur 203. Utredningskorridor Tulebo.

Bolås

Hallen

Buarås

Bårhult

Vrestaby

Hjorthall

Öxeryd

Eskilsby

Nya Långenäs

Öjersjö

Landvetter

Mölnlycke

Göteborg

Råda

Backa

Pixbo

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Önneröd

Björröd

Furulund

Benareby

Skårtorp
Örgryte

Härlanda

Mölndal

Partille

Kållered

Landvetters fpl.

57

50

120

110

165

Delsjön

Nordsjön

Hornasjön

© Lantmäteriet

0 1 2 3
km

Utredningskorridor Raka vägen
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att
detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel
Utredningsområde

Figur 204. Utredningskorridor Raka vägen.
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Figur 205. Utredningskorridor Raka vägen Öst.

SLUTSATS KORRIDOR TULEBO 
KorridorTulebo förordas inte i första hand, men om Mölnlyckekorridoren 
omöjliggörs, är korridor Tulebo ett möjligt alternativ ur ett gestaltnings-
perspektiv då korridoren möjliggör för station i Mölndal och station L1 vid 
Landvetter flygplats. Korridoren går genom ett antal småskaliga boende-
miljöer som är känsliga för skalförändring och särskilda krav ställs på 
gestaltningen i dessa områden. Trots omfattande åtgärder kommer det 
finnas begränsade möjligheter att inpassa anläggningen i landskapet.

SLUTSATS KORRIDOR RAKA VÄGEN 
Korridor Raka vägen förordas inte, då risken finns att funktionen av 
järnvägen blir begränsad utan en station i Mölndal. Potentialen att bidra 
till en hög attraktivitet för resande med tåg bedöms således vara lägre 
för alternativ Raka vägen än de alternativ som möjliggör för en station i 
Mölndal.

8.1.5 Raka vägen Öst
Mölndalsåns dalgång är ett tättbebyggt område som är präglat av ett stort 
infrastrukturstråk i nord-sydlig riktning. Där järnvägen går in i tunnel i 
Lackarebäck för korridor Raka vägen är det dock begränsat med bostäder. 
Det finns en viss tålighet för anläggningens storlek i det berörda området, 
men anläggningen kommer att bli mycket påtaglig, både för resenärer på E6/
E20 och för boende på andra sidan dalgången. Det finns potential att anlägga 
fler kopplingar över infrastrukturen och stadsutveckla områden i dalgången i 
samband med att järnvägen byggs och vägar måste dras om. 

Strax öster om Finnsjön där järnvägen i den södra delen av korridoren kan gå 
i markplan påverkas boendemiljöerna kring Benareby. Benareby är känsligt 
för karaktär- och skalförändring. Det är av stor vikt att landskapsanpassande 
åtgärder sker vid intrång genom Benareby för att begränsa påverkan på 
karaktären i området. Vid Buarås söder om Landvetter tätort finns möjlighet 
att inpassa anläggningen utan större påverkan på boendekvalitéterna.

Vid Landvetter flygplats innebär alternativ L3 ett betydande intrång som med 
stora åtgärder kan få anläggningen att passa in. 

Korridoren berör följande fokusområden: Almedal/Lackarebäck, 
Finnsjön/Benareby, Skällsjöås/Buarås och L3.

SLUTSATS KORRIDOR RAKA VÄGEN ÖST
Korridor Raka vägen Öst förordas inte, då risken finns att funktionen av 
järnvägen blir begränsad utan en station i Mölndal. Potentialen att bidra 
till en hög attraktivitet för resande med tåg bedöms således vara lägre 
för alternativen utan station i Mölndal. Då korridoren går genom 
Benareby som är känslig för skalförändring i markplan ställs särskilda 
krav på gestaltningen. Trots omfattande åtgärder kommer det finnas 
begränsade möjligheter att inpassa anläggningen i landskapet.
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8.2 Korridorer Landvetter-Borås
8.2.1 Hindås
Öster om Landvetter flygplats och väg 27/40 går korridoren i markplan i 
ett område som är relativt glesbefolkat. Landskapets karaktär kan till stora 
delar bibehållas då korridoren går genom stora, täta skogsområden där den 
visuella påverkan endast blir lokal. Vid Klippans naturreservat mellan Hindås 
och Rävlanda passerar korridoren ett känsligt parti, både utifrån områdets 
naturvärden och det rekreativa sambandet mellan Klippan och Hindås. 
Påverkan kan begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt 
passager för befintliga stigar. 

Över Nolåns dalgång är linjedragning bäst i ett läge norr om Gisslefors för 
att begränsa negativ påverkan på platsens karaktär. Landskapsanpassande 
åtgärder krävs också för att begränsa påverkan på mindre boendemiljöer och 
upplevelsevärden norr om hela Gesebols sjösystem, samt vid Lunkebäcken, 
Vatthult och Backabo. 

Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Sundshult, 
Lunkebäcken, Gisslefors, Norra Gesebol, Pålsbo-Backabo.
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Figur 206. Utredningskorridor Hindås.
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Figur 207. Utredningskorridor Hestra.

SLUTSATS KORRIDOR HINDÅS 
Korridor Hindås förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv, men om 
korridor Bollebygd Syd omöjliggörs är denna korridor ett möjligt alterna-
tiv på grund av att korridoren till stora delar går genom glest befolkade 
områden med stora skogar där anläggningen endast får en lokal påver-
kan. Korridoren når stationsalternativen B1C och B2 i Borås.

8.2.2 Hestra
Öster om Landvetter flygplats och väg 27/40 går korridoren i markplan i 
ett område som är relativt glesbefolkat. Landskapets karaktär kan till stora 
delar bibehållas då korridoren går genom stora, täta skogsområden där den 
visuella påverkan blir endast lokal. Vid Klippans naturreservat mellan Hindås 
och Rävlanda passerar korridoren ett känsligt parti, både utifrån områdets 
naturvärden samt det rekreativa sambandet mellan Klippan och Hindås.
Påverkan kan begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt 
passager för befintliga stigar.  

Vid passagen över Nolåns dalgång krävs stora åtgärder för att passa in 
anläggningen med dalgångens småskaliga, relativt öppna karaktär. Åtgärder 
krävs också för att skydda upplevelsevärden söder om hela Gesebols 
sjösystem. Särskilda landskapsanpassade åtgärder för att skydda platsers 
karaktär krävs också vid Lunkebäcken, Vatthult, Slätthult och Backabo. 

Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Sundshult, 
Lunkebäcken, Hestra, Södra Gesebol, Pålsbo-Backabo.

SLUTSATS KORRIDOR HESTRA 
Korridor Hestra förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av 
passagen över Nolåns dalgång och risken för brutna samband mellan 
Olsfors och Gesebol, samt intrånget söder om Hindås som även korridor 
Hindås medför. Korridoren når stationsalternativen B1C och B2 i Borås.
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8.2.3 Bollebygd Nord
Öster om Landvetter flygplats går korridoren i markplan i ett område 
som är relativt glesbefolkat utmed väg 27/40. Med rimliga åtgärder kan 
järnvägen skalmässigt passas in i landskapet och i stora delar samspela med 
den infrastrukturpräglade karaktären längs med väg 27/40. Korridoren 
passerar södra delen av Klippans Naturreservat. Eventuell påverkan på 
naturreservatet kan dock begränsas med visuella och bullerskyddande vallar 
samt passager för befintliga stigar. Korridoren korsar Nolåns dalgång på bro 
strax norr om Bollebygd. Påverkan på Bollebygd blir stor genom att tätortens 
utbyggnadsmöjligheter begränsas samt att tillgängligheten till rekreativa 
värden längre norrut i dalgången riskerar att försämras. Tunnelmynningen 
på västra dalsidan blir mycket exponerat och förändrar den öppna småskaliga 
karaktären i dalgången. Öster om Bollebygd riskerar anläggningen att bli en 
barriär mellan Olsfors och området kring Gesebol. Landskapsanpassande 
åtgärder krävs vid Vatthult och Backabo för att skydda och utveckla 
platsernas karaktär.

Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Grandalen, 
Nässlehult-Backa, Södra Gesebol, Pålsbo-Backabo.
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Figur 208. Utredningskorridor Bollebygd Nord.
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Figur 209. Utredningskorridor Olsfors.

SLUTSATS KORRIDOR BOLLEBYGD NORD 
Korridor Olsfors förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av 
passagen över Nolåns dalgång som begränsar Bollebygds utbyggnadsmöj-
ligheter norrut, samt anläggningens stora skala som förändrar karaktären 
i dalgången. Korridoren når stationsalternativen B1C och B2 i Borås.

8.2.4 Olsfors
Öster om Landvetter flygplats går korridoren i markplan i ett område 
som är relativt glesbefolkat utmed väg 27/40. Med rimliga åtgärder kan 
järnvägens skala passas in i landskapet och i stora delar samspela med 
den infrastrukturpräglade karaktären längs med väg 27/40. Korridoren 
passerar södra delen av Klippans Naturreservat. Eventuell påverkan på 
naturreservatet kan dock begränsas med visuella och bullerskyddande vallar 
samt passager för befintliga stigar. Korridoren korsar Nolåns dalgång på bro 
strax norr om Bollebygd. Påverkan på Bollebygd blir stor genom att tätortens 
utbyggnadsmöjligheter begränsas samt att tillgängligheten till rekreativa 
värden längre norrut i dalgången riskerar att försämras. Tunnelmynningen 
på västra dalsidan blir mycket exponerat och förändrar den öppna småskaliga 
karaktären i dalgången. Söråns dalgång är trång och passeras på bro. Med 
stor omsorg i placering och utformning av bro kan den passas in i landskapet. 
Beroende på lokalisering inom korridoren kan landskapsanpassande åtgärder 
krävas vid Vannasjön och norr om Västersjön för att anpassa anläggningen till 
den känsliga karaktären kring sjöarna.

Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Grandalen, 
Nässlehult-Backa, Söråns dalgång, Vannasjön och Viared.

SLUTSATS KORRIDOR OLSFORS 
Korridor Olsfors förordas inte ur ett gestaltningsperspektiv på grund av 
passagen över Nolåns dalgång som begränsar Bollebygds utbyggnads-
möjligheter norrut, samt anläggningens stora skala som förändrar 
karaktären i dalgången. Korridoren når stationsalternativen B1A, B4, 
B11A och B11B i Borås.
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8.2.5 Bollebygd Syd
Öster om Landvetter flygplats går korridoren i markplan i ett område som är 
relativt glesbefolkat utmed väg 27/40. Med rimliga åtgärder kan järnvägen 
skalmässigt passas in i landskapet och i stora delar samspela med den 
infrastrukturpräglade karaktären längs med väg 27/40. 

Korridoren passerar södra delen av Klippans Naturreservat. Eventuell 
påverkan på naturreservatet kan dock begränsas med visuella och 
bullerskyddande vallar samt passager för befintliga stigar. Korridoren korsar 
Nolåns dalgång sydväst om Bollebygd strax söder om väg 27/40. Dalgången 
mellan Bollebygd och Rävlanda är känsligt för skalförändring på grund av 
kombinationen av tätorterna och de många siktlinjerna som påverkas från 
de omgivande höjderna. Närheten till väg 27/40 innebär att dalgången redan 
här infrastrukturpräglad och bedömningen är att järnvägen kan passas in 
i landskapet med rimliga landskapsanpassande åtgärder. Utformning av 
järnväg, passager och eventuell tunnelmynning kräver en gestaltning som tar 
hänsyn till det tätortsnära och exponerade läget. 

Korridoren passerar flera platser som Rammsjön, Låddekärrsbu, Vannasjön 
vilka är känsliga för skal- och karaktärsförändring, men anläggningen kan 
med landskapsanpassade åtgärder ändå passas in.

Korridoren går genom följande fokusområden: Prästmossen, Grandalen, 
Kråktorp, Vannasjön och Viared.
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Figur 210. Utredningskorridor Bollebygd Syd.
SLUTSATS KORRIDOR BOLLEBYGD SYD 
Korridor Bollebygd Syd förordas ur ett gestaltningsperspektiv på grund 
av sin dragning i området längs med väg 27/40 som redan har en 
infrastrukturpräglad karraktär. Korridoren kan med rimliga åtgärder 
skalmässigt passas in i landskapet. Korridoren når stationsalternativen 
B1A, B4, B11A och B11B i Borås.
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8.3.2 Knalleland, B2
Alternativ B2 innebär en lång, bred bro tvärs över Viskans dalgång med 
närhet till flera av stadens målpunkter. Intrånget i Rya åsar kommer att bli 
märkbart, men möjlighet finns att återställa marken vid tunnelmynningen 
och därmed mildra intrånget. Intrånget i stadsdelen Norrmalm blir också 
märkbart, så anläggningen bör gå in i tunnel i den delen av området med 
något glesare bebyggelse, där det finns större möjligheter att återställa 
tidigare funktioner. 

Eftersom anläggningen ligger på bro bryts inga samband, men då bron är 
bred blir undergångarna förhållandevis långa och kan upplevas som otrygga. 
Knalleland är utpekat som ett av stadens utvecklingsområden vilket innebär 
att det finns det stor potential att stadsutveckla området runt stationen. 
Genom att exploatera områdena närmast anläggningen med byggnader utan 
känslig verksamhet kan anläggningens buller delvis skärmas bort. Det finns 
stor potential att skapa en stationsanläggning som blir ett nytt landmärke i 
denna del av Borås.

8.3 Korridorer genom Borås
8.3.1 Borås C nordöst B1A & sydöst B1C
Stationsalternativen som innebär bergtunnel under staden ger förhållande-
vis liten påverkan på sin omgivning. Korridor genom B1A har en möjlig 
sträcka i markplan innan den går in i tunnel sydväst om väg 27. Men då 
sträckan är förhållandevis kort och går i ett område som är präglat av 
infrastruktur bedöms anläggningen med rimliga åtgärder kunna passas in. 

Förutom stationsuppgångar i form av hisschakt kommer även övriga mindre 
schakt bli synliga i stadsmiljön. Det finns relativt stora möjligheter att 
inpassa dessa i stadsmiljön, men det måste göras med stor hänsyn, både 
till känsliga stads- och bebyggelsemiljöer samt grönstrukturer. Beroende 
på var hisschakten placeras finns stor potential att knyta ihop Borås C och 
resecentrum med den nya anläggningen och skapa en god tillgänglighet 
med närhet till de flesta av stadens målpunkter. Stor vikt måste läggas vid 
gestaltning av stationsanläggningen så att utrymmena, trots att de ligger 
djupt ner under mark, upplevs som trygga.
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Figur 211. Korridor Borås C nordöst med stationsalternativ B1A.
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Figur 212. Korridor Borås C sydöst med stationsalternativ B1C.
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Figur 213. Korridor Knalleland med stationsalternativ B2.

SLUTSATS KORRIDOR BORÅS C NORDÖST OCH STATION B1A 
Station B1A med tillhörande korridor förordas ur ett gestaltningsperspek-
tiv på grund av sin närhet till de flesta av stadens målpunkter. Stationen 
har potential att få en stor användning och bidra till en hög attraktivitet i 
resande med tåg. Korridorens dragning i tunnel under hela Borås innebär 
att påverkan på staden blir liten. Då stationen ligger långt under mark 
krävs god gestaltning för att bidra till en hög grad av upplevd trygghet. 

SLUTSATS KORRIDOR KNALLELAND OCH STATION B2 
Station B2 med tillhörande korridor förordas inte ur ett gestaltningsper-
spektiv trots sin relativa närhet till flera av stadens målpunkter och att 
stationen har potential att få en stor användning. Men, på grund av sin 
storlek och begränsade möjligheter att passas in i staden är förutsätt-
ningarna för att utveckla och stärka platsens karaktär begränsade trots 
att Knalleland står inför en omdaning. Platserna för anslutande järnvägs-
sträckor, Rya åsar och Norrmalm är mycket känsliga för skalförändringar 
och påverkan. 

SLUTSATS KORRIDOR BORÅS C SYDÖST OCH STATION B1C 
Station B1C med tillhörande korridor förordas ur ett gestaltningsperspek-
tiv på grund av sin närhet till de flesta av stadens målpunkter. Stationen 
har potential att få en stor användning och bidra till en hög attraktivitet i 
resande med tåg. Korridorens dragning i tunnel under hela Borås innebär 
att påverkan på staden blir liten. Då stationen ligger långt under mark 
krävs god gestaltning för att bidra till en hög grad av upplevd trygghet.  
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8.3.5 Osdal, B11B
Stationsalternativet B11B innebär en station på huvudbana vid Osdal, där 
samtliga tåg stannar. Stationsläget vid Osdal har begränsad tillgänglighet 
bortsett från de som kommer med bil, men kan genom bytesmöjligheten 
till Viskadalsbanan få en bra access till centrala Borås. Trots detta är 
stationsalternativets läge i utkanten av Borås, långt från stadens målpunkter, 
starkt begränsande vilket riskerar att leda till att få nyttjar järnvägen som 
transportmedel. 

Det finns potential att skapa ett nytt landmärke genom en ny, hög bro 
över Viskans dalgång. Bron kommer dock att bli mycket omfattande, då 
stationen kräver sex spår i bredd och det kan bli svårt att passa in stationen 
i landskapet. Intrången i naturmiljöerna som både har stora natur- och 
rekreationsvärden riskerar att bli stora runt anläggningen. Påverkan kan 
begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt passager för 
befintliga stigar. Påverkan och intrång i bebyggelsemiljöer kan begränsas, då 
anläggningen går genom ett område som är förhållandevis glesbebyggt. Risk 
finns dock att bebyggelse som är belägen kring sjöarna i området störs av 
anläggningens buller, eftersom buller sprids längre över vatten än över land. 

8.3.4 Borås C och Osdal, B11A
Stationsalternativ B11A innebär en station vid Osdal, för tåg mot Jönköping 
och Stockholm och en station vid Borås C för regionaltåg mot Göteborg. 
Stationsalternativet kan ge stora fördelar för de som pendlar mellan Göteborg 
och Borås med närhet till flera av stadens målpunkter och möjlighet till byten 
till samtliga befintliga järnvägslinjer. Stationsläget vid Osdal har inte samma 
tillgänglighet, men kan genom bytesmöjlighet till Viskadalsbanan få en bra 
access till centrala Borås för resande som kommer österifrån. 

Det finns potential att skapa ett nytt landmärke genom en ny bro över 
Viskans dalgång. Intrånget i bebyggelse blir förhållandevis litet, både för 
dubbelspåren och huvudbanan då anläggningen lokaliseras i ett område 
som är förhållandevis glesbebyggt. Däremot finns risk för stora intrång i 
naturmiljöerna runt huvudbanan, som har höga natur- och rekreationsvärden. 
Påverkan kan begränsas med visuella och bullerskyddande vallar samt 
passager för befintliga stigar. Borås C är inte känslig för den typ av 
skalförändring som anläggningen medför. Anläggningen har stor potential att 
stärka och utveckla platsens karaktär. 

8.3.3 Lusharpan, B4
Eftersom stationsalternativ B4 både har en huvudbana och en bibana som 
till stora delar ligger i markplan riskerar stora områden i staden att påverkas 
negativt av järnvägen. Bibanan passerar området vid Pickesjön i skärning 
vilket kan få stora negativa konsekvenser för rekreationsområdet. Intrånget 
kommer även bli stort vid området Göta samt att det finns risk för ökade 
barriäreffekter då anläggningen passerar området i markplan. 

Stationen ligger på en bro i området Lusharpan. Då Lusharpanområdet är 
starkt präglat av infrastruktur och kopplingarna till andra stadsdelar är få, 
finns stor potential att förbättra tillgängligheten till området genom nya 
vägkopplingar till stationen. Potential finns även att förtäta och stadsutveckla 
Lusharpan och skapa en tydligare entré till Borås för resande som kommer 
västerifrån. Dock är det långt till stadens målpunkter, vilket riskerar att 
minska attraktiviteten för stationsläget.
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Figur 214. Korridor Lusharpan med stationsalternativ B4.

SLUTSATS KORRIDOR LUSHARPAN OCH STATION B4 
Station B4 med tillhörande korridor förordas inte ur ett gestaltningsper-
spektiv då anläggningen är omfattande, går mycket i markplan och stora 
områden i staden riskerar att påverkas negativt av järnvägen. Trots att 
det finns stor potential att utveckla Lusharpanområdet är det långt till 
stadens målpunkter vilket gör att stationen riskerar att få en begränsad 
användning och inte bidra till en så hög attraktivitet för resande med tåg.

SLUTSATS KORRIDOR BORÅS C/OSDAL OCH STATION B11A 
Station B11A med tillhörande korridor förordas ur ett gestaltningsper-
spektiv på grund av det centrala stationslägets närhet till de flesta av 
stadens målpunkter. Stationen har potential att få en stor användning 
och bidra till en hög attraktivitet i resande med tåg. Intrånget i bebyg-
gelse blir förhållandevis litet, både för dubbelspåren och huvudbanan då 
anläggningen lokaliseras i ett område som är förhållandevis glesbebyggt. 
Anläggningen har stor potential att stärka och utveckla platsens karaktär 
vid Borås C.

SLUTSATS KORRIDOR OSDAL OCH STATION B11B 
Station B11B med tillhörande korridor förordas inte ur ett gestaltnings-
perspektiv på grund av det externa läget varifrån det är långt till stadens 
målpunkter. Detta gör att stationen riskerar att få en begränsad använd-
ning och inte bidra till en hög attraktivitet i resande med tåg. Intrånget i 
bebyggelse blir förhållandevis litet, men då stationen ligger på huvud-
bana är anläggningen mycket omfattande och kan vara svår att passa in i 
landskapet.
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Figur 215. Korridor Osdal/Borås C med stationsalternativ B11A.
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Figur 216. Korridor Osdal med stationsalternativ B11B.
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9 Fortsatt arbete
Nästa skede av arbetet med den nya stambanan innebär framtagande 
av planförslag för järnvägsplan. När det arbetet påbörjas finns valda 
korridors- och stationsalternativ inom vilka järnvägens plan- och profilläge 
ska arbetas fram. I arbetet med järnvägsplanen kommer ett tillhörande 
gestaltningsprogram att tas fram. För järnvägsplanens gestaltningsprogram 
ska aktuellt gestaltningsprogram ligga till grund, liksom de generella 
och områdesspecifika gestaltningsavsikterna. Även de platsspecifika 
gestaltningsförslagen som presenteras i kapitel 7 ska fungera som ett stöd i 
framarbetande av plan- och profilläge för aktuell korridor. 

Nedan förs ett resonemang angående viktiga aspekter att hantera i det 
fortsatta gestaltningsarbetet med den nya järnvägen. Resonemanget utgår 
från projektets gestaltningsavsikter. 

9.1 Fortsatt arbete utifrån projektets ge-
staltningsavsikter
9.1.1 Generella gestaltningsavsikter
• Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög 

attraktivitet för resande med tåg.

I det fortsatta gestaltningsarbetet med den nya järnvägen är det mycket 
viktigt att aktörer såsom regionen, kommuner, organisationer, fastighetsägare 
med flera samarbetar med Trafikverket för att skapa attraktiva och 
tillgängliga stationslägen som medför att tåg blir förstahandsvalet för resor 
inom regionen. 

• Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i teknisk 
design och arkitektur.

För att uppnå en hög nivå på teknisk design och arkitektur krävs vidare ett väl 
fungerande samarbete med kommuner, organisationer och fastighetsägare 
för att få till stånd en förebildlig anläggning som många kan känna sig stolta 
över och delaktiga i. 

• Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver 
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och profil. 
Inpassning i landskapet ska göras med omsorg. 

Fördjupa och detaljera analysen av landskapets känslighet och potential i 
samband med kommande arbete med framtagande av planförslag. Denna 
gestaltningsavsikt kommer ha en stor roll i det kommande arbetet med 
järnvägsplan då järnvägens plan- och profilläge fastställs. 

• Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar och 
sidoområden, med hänsyn till dess omgivning.

Olika landskapsanpassade utformningar av järnvägsanläggningens 
släntlutningar och sidoområden har lyfts i detta gestaltningsprogram. Hur 
slänter och sidoområden utformas ska utgå ifrån de analyser av landskapet 
som görs i kommande skeden, men kommer även att påverkas av juridiska 

aspekter. Vissa landskapsanpassningsåtgärder kommer till exempel att 
kunna arbetas in först i byggskede efter att en eventuell frivillig markåtkomst 
erhållits med berörd fastighetsägare.  

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller öka 
biologisk mångfald i landskapet.

Resultatet av fördjupade utredningar avseende naturmiljö ska analyseras 
utifrån ett gestaltningsperspektiv. Vid behov kan fler platsspecifika 
gestaltningsavsikter arbetas fram. De åtgärder som krävs i form av så kallade 
skyddsåtgärder (beskrivs mer utförligt i MKB) kommer att utföras inom 
området för järnvägsplan. Utformningen av anläggningen är en del i detta, 
men många anpassningsåtgärder är beroende av hur anläggningen driftas.  

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en 
hållbar masshantering som utgår från landskapets känslighet och 
potential.

Denna gestaltningsavsikt kommer även i det fortsatta arbetet med 
järnvägsplan få en stor roll, då det är där järnvägens plan- och profilläge inom 
korridoren fastställs. Hur massorna ska hanteras kommer att preciseras allt 
eftersom och pågå in i byggskedet.  

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan.

I kommande arbete behöver utförande av anläggningen, ingående material 
och livscykelanalyser samt drifts- och underhållsaspekter genomsyras av att 
uppnå uppsatta klimatmål.

• Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel.

Materialval hanteras i kommande arbete. En del av arbetet för att uppnå 
en hållbar livscykel av anläggningen drivs dock redan inom det nationella 
arbetet med de nya stambanorna. Exempelvis tas ett koncept fram för 
bullerskärmar och annan utrustning. 

• Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den nya 
anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket medför 
höga krav på drift och underhåll.

I de fall då drift och underhåll är en avgörande aspekt för 
landskapsanpassningsåtgärder eller gestaltning är det fördelaktigt om 
åtgärderna förankras hos Trafikverkets drift- och underhållskompetenser i 
ett tidigt skede. 

• Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende detaljeringsnivå i 
de delar som allmänheten kommer nära.

I det gestaltningsprogram som tas fram för järnvägsplan behöver en analys 
göras av vilka områden som kräver en högre omsorg i detaljeringsnivå. För att 
hitta en relevant och intressant detaljeringsnivå rekommenderas samråd med 

aktuella intressenter. Till exempel kring stationer kommer det vara viktigt 
att kommunerna på ett tidigt stadium involveras i gestaltningsarbetet. Eller 
då järnvägen gör intrång eller går nära fastigheter såsom boendemiljöer eller 
verksamheter kan intressanta gestaltningsaspekter fångas upp i samråd med 
fastighetsägare. 

9.1.2 Områdesspecifika gestaltningsavsikter
De områdesspecifika gestaltningsavsikterna återfinns i kapitel 4.2.2. i denna 
handling. Utifrån dessa presenteras i kapitel 7 förslag till platsspecifik 
gestaltning. Detta görs för ett antal fokusområden inom korridorerna 
där det finns stora allmänna intressen och särskilda krav ställs på 
gestaltningen. I det fortsatta gestaltningsarbetet måste hela sträckan för 
aktuell korridor gestaltas. I det arbetet kommer järnvägens dragning att 
detaljeras avseende intrång i fastigheter och behov av gestaltning och 
landskapsanpassningsåtgärder preciseras.

Ett integrerat gestaltningsarbete kommer ge goda förutsättningar för att dels 
ta tillvara på den potential som finns, till exempel för stadsutveckling kring 
stationerna, dels ta hänsyn till de känsliga områden som finns i landskapet. 
På delar av sträckan finns till exempel risk för översvämningsproblematik 
och inte minst där är det viktigt med ett integrerat gestaltningsarbete som 
inbegriper de aktuella kommunerna. I de fall banans översvämningsskydd 
riskerar att bli en barriär för viktiga skyfallsvägar, måste detta studeras, 
liksom vilka åtgärder som krävs för att motverka och kompensera för denna 
effekt. Det integrerade gestaltningsarbetet bör således inbegripa aktörer som 
kommuner och regionen, men även organisationer, fastighetsägare liksom 
kompetenser inom till exempel naturmiljö, kulturmiljö och geoteknik. 

Gestaltningsavsikterna i lokaliseringsskedet har huvudsakligen inriktning 
mot boendemiljötäta områden, öppna landskap kring jordbruk och sjöar, 
samt skogsområden med höga naturvärden, då dessa har bedömts som 
alternativskiljande aspekter. I kommande arbete bör, utifrån slutsatserna 
i den integrerade landskapskaraktärsanalysen, även en tillkommande 
gestaltningsavsikt för skogsbruket hanteras:

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 
möjligheterna att bedriva ett effektivt skogsbruk.

Gestaltningsavsikten omfattar frågor som till exempel att möjliggöra 
skogsvägar och reducera påverkan på skogsfastigheter.
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10 Ordlista
ANLÄGGNING

Någonting byggt, en konstruktion. I detta dokument avses den föreslagna 
järnvägen med alla sina ingående delar. 

BANK

Järnvägen ligger upphöjd över markytan på en vall.

BARRIÄR

Hinder i landskapet som kan vara visuellt, fysiskt eller upplevt. En visuell barriär 
bryter siktlinjer, skymmer vyer eller utsikt vilket påverkar hur landskapet 
uppfattas. En fysisk barriär är ett fysiskt hinder som begränsar framkomlighet 
för människor, djur och natur, till exempel stängsel runt järnvägen som hindrar 
djur och människor från att passera eller uppehålla sig på spåren.

BARRIÄREFFEKT

Den fysiska och visuella effekt som en barriär har på rörlighet och tillgänglighet.

BIBANA

En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en delsträcka för 
att sedan återansluta till huvudbanan igen.

BIBANA MED SÄCKSTATION

En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana på en sträcka för att 
ansluta till en järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför 
måste byta färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar 
som en säck, det finns bara en väg ut tillbaka till huvudbanan.

BROSTÖD

Den konstruktion som bär bron, exempelvis i form av betongpelare under bron.

BULLERSKYDD
Anläggning avsedd att reducera eller förhindra buller. Bullerskydden utgörs 
oftast av vall eller skärm av något slag. Utseende kan variera.

DETALJPLAN

Ett juridiskt dokument som reglerar hur marken inom ett avgränsat område får 
användas eller bebyggas. En detaljplan kan exempelvis visa var och hur högt 
hus det är tillåtet att bygga på en viss plats. En järnvägsplan får inte strida mot 
gällande detaljplaner.

DRIFTPLATS
Ett på banan avgränsat område som är utrustad med växlar och signaler, där 
tåg till exempel byter spår eller riktning. Se även Station.

EKOLOGISKT SAMBAND

Begreppet ekologiska samband innefattar strukturer som är viktiga för
att bibehålla ekologiska värden gällande arters spridningsmöjligheter,
habitatnätverk och livsmiljöer. En sådan struktur kan exempelvis vara en
lövskogsmiljö som sträcker sig genom landskapet. Naturmiljöer som sträcker
sig in i en tätort, så kallade gröna kilar, kan innehålla många värdefulla
ekologiska samband. 

FRAGMENTERING
Splittring av områden som leder till omvandling, minskning eller försämring av 
livsmiljöer för människor eller djur. 

GESTALTNING 
Gestaltning i skedet för lokaliseringsutredningen handlar om järnvägsanlägg-
ningens utformning och lokalisering med hänsyn till platsens förutsättningar. 
Fokus läggs på anläggningens utbredning, integrering i befintlig och planerad 
struktur, samt vilka åtgärder som behövs för att mildra ingreppet i landskapet 
och för att uppfylla projektmålen.

GRUNDFÖRSTÄRKNING

Förbättring av markens egenskaper som möjliggör byggnation av järnvägen. 
Detta krävs huvudsakligen när anläggning byggs på lösa jordar.

GRÖNA KILAR, GRÖNA SAMBAND
Sammanhängande grönområden, exempelvis skogs-, park- eller rekreationsom-
råden i anslutning till bebyggelse. De ansluter till större naturområden är av 
stor betydelse för både vardagsrekreation och biologisk mångfald.

GRÖNSTRUKTUR

Grönstruktur berör sammanhängande vegetationsförhållanden.

HUVUDBANA

Järnvägens huvudsakliga sträckning.

HÅLLBAR MASSHANTERING 

Handlar om att optimera användningen av jord- och bergmassor vid projekte-
ring. Projektet bör i första hand sträva efter återanvändning av massor inom 
aktuellt projekt, i andra hand att massorna används till ett annat tydligt syfte.  
Se även masshantering.

ILKA

Se Integrerad landskapskaraktärsanalys.

INTEGRERAD LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS (ILKA)

Trafikverkets metodik för landskapsanalys bygger på den engelska metoden 
Landscape Character Assessment (LCA). Den syftar till att ge en helhetsbild av 
landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär och egenskaper genom en 
indelning och beskrivning av landskapet i karaktärsområden. 

KARAKTÄR/LANDSKAPSKARAKTÄR

Ett specifikt samspel av landskapselement som ges av de naturgivna förutsätt-
ningarna, den historiskt betingade markanvändningen samt de rumsliga och 
upplevelsemässiga förhållanden som präglar ett område.

KARAKTÄRSOMRÅDE
Ett begrepp som används i ILKA för att identifiera ett område av en viss unik 
karaktär som skiljer sig från intilliggande områden. Ett karaktärsområde kan 
enligt metodiken i ILKA bara förekomma på en plats och namnsätts ofta
med anknytning till platsen, till exempel Östgötaslätten.

KORRIDOR

Ett område inom vilket en framtida järnvägs- eller vägåtgärd med anläggnings-
delar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar med delar inryms. 
Korridorens bredd kan variera utmed sträckningen och är beroende av hur 
säkert det går att definiera anläggningens läge i terrängen. 

KULTURELLT SAMBAND

Samband handlar om något som förbinder eller knyter fysiska platser till
varandra, men det kan också vara mer abstrakta kopplingar mellan exempelvis
en plats historia och dagens situation. Detta beskrivs som ett socialt eller
kulturellt samband. Inom utredningsområdet följer dessa samband ofta de
bördiga dalgångarna, eftersom människor idag och historiskt sett färdats och
bosatt sig i närheten till sin försörjningsmöjlighet.

KULTURMILJÖ
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet från histo-
riska skeenden och processer som lett fram till dagens landskap. Människors 
förutsättningar, verksamheter och livsmönster under olika tider kan följas i 
landskapets fysiska strukturer, samband och rörelsemönster.

KÄNSLIGHET

Landskapets känslighet beskrivs för att kunna anpassa den tänkta anläggning-
en till landskapets karaktär, funktion och relation, utifrån den planerade 
anläggningens eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet. I ILKA används 
en icke värderande metodik för att identifieras karaktärsområdens känslighet. 
Bedömningen av landskapets känslighet utgår ifrån de nationella miljökvalitets-
målen och de globala målen (Agenda 2030), för att eftersträva väl fungerande 
landskap och livsmiljöer.

LANDSKAP 
Enligt europeiska landskapskonventionen definieras landskap på följande sätt:

“Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär 
är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/ eller mänskliga 
faktorer.”
Landskapet innefattar därmed både naturmiljöer och mer bebyggelse– 
dominerade områden såsom städer och verksamhetsområden.
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SOCIALT SAMBAND

Se Kulturellt samband.

SÄCKSTATION

Järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför måste byta 
färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar som en säck, 
det finns bara en väg ut tillbaka till huvudbanan.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

System för att försörja samhällets olika funktioner för uppvärmning, energi, 
vatten, IT och telekommunikation samt avfallshantering.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet inom gestaltningsprogrammet syftar på möjligheterna att nå en 
målpunkt eller en eftersträvansvärd plats. I den fysiska miljön kan det finnas 
hinder som påverkar tillgängligheten, se Barriär och Barriäreffekt. 

TRYCKBANK

Uppläggning av jord på en sida eller på ömse sidor av järnvägsbanken som 
säkerställer bankens stabilitet. 

TUNNELMYNNING

Tunnels öppning i berget. Termen används i driftskedet, det vill säga när 
anläggningen är i trafik.

TUNNELPÅSLAG

Tunnels öppning i berget. Termen används i byggskedet, det vill säga när 
anläggningen byggs.

UPPLEVD BARRIÄR

En av människan upplevt hinder som innebär att människan erfar en förändring 
av ett områdes tillgänglighet och attraktivitet.

ÖVERSIKTSPLAN

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som ska fungera vägledande vid 
planering. Den är inte juridiskt bindande, utan dess syfte är att visa kommu-
nens långsiktiga strategi kring hur mark- och vattenområden ska användas eller 
utvecklas.

ÖVERSKOTTSMASSOR

När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt, uppkommer jord- och 
bergmassor. Överskottsmassor innebär att det uppkommer mer massor än vad 
som kan återanvändas inom ramen för projektet.

POTENTIAL

I ILKA används begreppet för att hitta eller identifiera vilka möjligheter som 
finns att stärka ett områdes karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter 
finns att skapa attraktiva och intressanta landskap? Vilken potential finns för 
att stärka funktioner i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster. Vilken 
potential finns att utveckla människors möjligheter till ett gott, hållbart liv och 
hållbar utveckling i landskapet?

PROFIL/PROFILLÄGE

Begreppet profil eller profilläge innebär järnvägens placering i höjdläge. En 
anpassning av järnvägens profil ur gestaltningssynpunkt kan exempelvis 
innebära hur högt upp en bro läggs eller hur låga/höga banker och skärningar 
blir i landskapet.

REKREATIVT SAMBAND

Ett rekreativt samband visar viktiga möjligheter för människors rekreation. Det 
handlar främst om samband mellan boendemiljöer och närliggande rekrea-
tionsområden men kan även vara viktiga samband mellan olika rekreationsom-
råden som möjliggör längre vandringar längs leder.

RIKSINTRESSE

Inom utredningsområdet finns flertalet riksintressen, exempelvis riksintressen 
för kommunikation, naturvård och friluftsliv. Riksintressen är utpekade mark- 
och vattenområden av nationell betydelse för bevarande, exploatering eller 
nyttjandeintressen. De regleras i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), och ska 
så långt som möjligt skyddas mot eventuella åtgärder om kan skada de värde/
värden som är grunden till riksintresset. 

RULLBANA
En sträcka på en flygplats där flygplan kan starta och landa.

SAMBAND
Förbindelse, anknytning eller relation mellan olika områden eller olika funktio-
ner i landskapet.

SKÄRNING

Järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär genom terrängen i jord 
eller berg.

STAMBANA

En viktig huvudbana för järnväg.

STATION

Hållplats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske.

STOMLJUD

Ljud i byggnader som uppkommer genom att vibrationer från exempelvis 
tågtrafik, bergborrning eller sprängning fortplantas till byggnader.

LANDSKAPSANPASSNING 

Anläggningen eller annan åtgärd utformas enligt Trafikverkets Riktlinje
landskap med utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpassning
till landskapets karaktär och funktioner. Landskapsanpassning kan vara
en anpassning av anläggningen till terrängen i omgivande landskap, men
skulle också kunna vara att tillgodose spridningsmöjligheterna för flora och
fauna i berört område. 

MARKPLAN

Innebär att järnvägen är placerad på mark, på bank eller i skärning. Begreppet 
kan också användas för att beskriva en vägs placering. 

MASSBALANS 

När alla massor som uppkommer i projektet kommer till användning som 
anläggningsmassor och inga externa massor behöver tillföras.

MASSHANTERING

Hur massor (jord, berg eller torv) hanteras, lagras, förflyttas och används inom 
ett projekt eller i samhället brukar benämnas masshantering. Se även hållbar 
masshantering.

MEANDRING/ MEANDRANDE FÖRLOPP

Används för att beskriva åars slingrande form genom de flacka landskapen. 
Den slingrande formen skapas av vattnets erosion och sedimentation. 

MOSAIKLANDSKAP

Mosaiklandskapets visuella värden kännetecknas av dess komplexitet, exem-
pelvis inslag som åkerholmar, äldre lövträd samt by- och gårdsmiljöer.
Denna småskaliga karaktär är känslig för storskalig exploatering och det
visuella intrånget som en anläggning i markplan medför.

MÅLPUNKT

En plats som många människor besöker och som fyller en funktion alternativt 
en plats där det finns möjlighet att tillgodose behov, exempelvis skolor, idrotts-
anläggningar eller ett resecentrum. Målpunkt kan även syfta till bostäder, 
rekreationsområden, badplatser mm.

NATURA 2000

Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska 
mångfalden. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- och 
fågeldirektiv. Bestämmelser om Natura 2000  finns främst i 7 kap. miljöbalken 
om områdesskydd. Natura 2000  utgör också riksintresse enligt 4 kap. miljö-
balken.

PLANSPRÄNGDA YTOR

Tidigare ojämna ytor där sprängning har skett så att ytorna har blivit plana. 
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1. Inledning

1.1. Beskrivning av projektet

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm
och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba
regionaltåg. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra,
förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare
tågresor mellan Göteborg och Stockholm.

1.2. Syfte

Detta PM ingår i lokaliseringsutredningen för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg
och Borås och utgör underlag för framtagning, utvärdering och val av alternativa
sträckningar och stationslägen. I PM beskrivs befintliga förhållanden inom
utredningsområdet, tekniska krav för den nya järnvägen samt förslag till teknikspecifika
åtgärder och effekter av studerade alternativ.

Till lokaliseringsutredningen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Detta PM
utgör underlag för de bedömningar som görs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). PM
Naturmiljö syftar i detta skede av planläggningsprocessen framförallt till att beskriva vilka
underlag som tagits fram inom projektet, vilka övriga utredningar som gjorts, och vilka
metoder och arbetssätt som legat till grund för bedömningar i MKBn. I detta PM beskrivs
också befintliga förhållanden inom utredningsområdet, framförallt de som inte framgår av
Naturvärdesinventeringen som beskrivs i avsnitt 1.5.

1.3. Utredningsmetodik

Lokaliseringsutredningen bedrivs i två skeden, utrednings- respektive projekteringsskede.
Utredningsskedet inleds med inventering och beskrivning av befintliga förhållanden inom
utredningsområdet. Därefter prövas tänkbara sträckningar och stationslägen och ett
begränsat antal av dessa väljs ut för fortsatt utredning. I projekteringsskedet fördjupas
utredningen av återstående alternativ med fokus på alternativskiljande effekter och
konsekvenser. Alternativen utformas, analyseras och utvärderas med syftet att ett slutligt val
av lokalisering av den nya järnvägen och dess stationer ska kunna göras.

Utvärderingar och val av alternativ görs med utgångspunkt från beslutade projektmål och
att den nya järnvägen ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

I ett initialt skede hämtades information rörande naturmiljö in från myndigheter och
organisationer:

· Information kring naturvårdsintressen från Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Vattenmyndigheterna, Sveriges Lantbruksuniversitet.

· Relevant information från berörda kommuner.
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· Tidigare utredningar från Trafikverket.

· Grundkartor och historiska kartor publiceras med tillstånd från Lantmäteriet.

· Artportalen; Uttag av artobservationer från Artportalen (ArtDatabanken, SLU) har
gjorts i flera omgångar under projektets gång, men data som analyserna i detta PM
bygger på har uttagits efter 8 oktober 2020.

· Uppgifter i musselportalen (ArtDatabanken, SLU) och elfiskeregistret (SLU).

I det fortsatta arbetet med samrådsunderlaget har lokala ideella föreningar som
Naturskyddsföreningen, fågelklubbar, m.fl. bistått med information till projektet.
Information har kommit in i samband med samråd, men också i separata möten med
föreningarna.

1.4. Versionshistorik

Under 2020 genomfördes ett antal särskilda utredningar som lade grunden för PM
Naturmiljö:

· PM Naturvärdesinventering. Se avsnitt 1.5. Utredningen är publik och utgörs av en
fältstudie och en kunskapssammanställning som visar var många av de mest
värdefulla naturområdena som berör utredningskorridorer finns.

· Fågelsträck Viskadalen. En utredning som redovisar hur ny järnväg kan påverka
flyttande fåglar söder om Borås.

· Natura 2000-naturtyper Klippan. En fältstudie tydliggjorde var värdefulla
naturtyper finns som måste bevaras i Natura 2000-området.

· Påverkan på fågellivet av järnväg vid Hårssjön och Rambo mosse. En
kunskapssammanställning gjordes om hur fåglar kan påverkas då ny järnväg byggs i
närheten av Hårssjön.

· Tjäderbiotoper i Pålsbo. En fältstudie klargjorde hur livsmiljöer för tjäder breder ut
sig kring det blivande naturreservatet Pålsbo.

· Uppföljning av insektsmiljöer i Osdal. En fältstudie redogjorde för hur värdefull
naturmiljö utvecklats sedan senaste uppföljningen.

· En utredning som redogjorde för hur arter med skyddade observationer inom
utredningskorridorer, kan påverkas av ny järnväg.

· En utredning som beskrev var inom utredningskorridorer skyddade observationer
av smålom finns.
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Under 2021 har fördjupade utredningar av några delsträckor och stationslägen genomförts:

· PM Naturvärdesinventering, komplettering. Utredningen är publik. En fältstudie
genomfördes i ett utökat område i norra delen av utredningskorridor Mölnlycke.

· En fältstudie av fladdermöss tydliggjorde förutsättningar och förekomster av
fladdermöss på ett antal platser i anslutning till föredragna utredningskorridorer.

· En fältstudie av groddjur tydliggjorde förutsättningar och förekomster av groddjur
på ett antal platser i anslutning till föredragna utredningskorridorer.

· En fältstudie av tjäder tydliggjorde var det fanns lämpliga livsmiljöer för tjäder
mellan Risbohult och väg 27/40.

· En fältstudie av tjäder tydliggjorde var det fanns spelplatser och lämpliga livsmiljöer
för tjäder i området mellan Landvettersjön och Östersjön (några kilometer söderut).

Särskilda fördjupningar har gjorts i anslutning till de korridorer som nu presenteras som
föredragna alternativ: Korridor Tulebo, Mölnlycke, Raka vägen, Bollebygd syd, samt för
stationsläget kring Osdal söder om Borås.

1.5. Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts enligt Svensk Standard, SS 19 90 00: 2014
(Svensk Standard, 2014). Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv
betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Med biologisk
mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” (Trafikverket,
2021a)

NVI kan genomföras med olika detaljeringsgrad, både med avseende på förstudienivå och
fältnivå. Först genomfördes en förstudie på nivå ”översikt”:

· Översikt: En yta av 1 ha eller mer, eller ett linjeformat objekt med en längd av 100 m
eller mer och en bredd av 2 m eller mer.

För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet
med hjälp av ortofoto. Relevant information om biologiska bevarandevärden och
naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:

· Länsstyrelsen i Västra Götalands län

· Naturvårdsverkets Skyddad natur

· Skogsstyrelsens Skogens pärlor

· Jordbruksverkets databas TUVA

· Vatteninformationssystem Sverige VISS
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· ArtDatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, N2000 och skyddsklassade arter
perioden 1980-01-01 till 2020-07-02.

Fältinventering genomfördes genom att inventeringsområdet genomströvades vid ett flertal
tillfällen under juni – september 2020. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes
biotopkvaliteter och arter av betydelse för biologisk mångfald. För att göra
inventeringsinsatsen hanterlig med tanke på områdets storlek och syftet med inventeringen
har inventeringen främst fokuserat på områden som tidigare inte har inventerats. Det
innebär att vissa avvikelser från standardmetodiken har gjorts (se PM
Naturvärdesinventering, (Trafikverket, 2021a)).

1.6. Fauna och viltbarriärer

En översiktlig analys av barriäreffekter för vilt har utförts inom utredningsområdet med
fokus på befintligt landskap, barriärer, faunapassager och viltolyckor. Syfte är att lokalisera
områden med betydelsefulla samband för vilt (konnektivitet) i landskapet samt att få en
överblick över hur järnvägen kan påverka landskapet med värdefull natur och viktiga
ekologiska strukturer för vilt.

Konsekvensbeskrivningen av barriärverkan för vilt inbegriper följande underlag i
koordinatsystemet Sweref 99 12 00:

· viltolycksdata (hotspots allt klövvilt). Hotspotsdata för perioden 2014–2018 har
hämtats från Trafikverkets lastkajen (Trafikverket, 2020a). Hotspots för viltolyckor
definieras som vägsträckor med en genomsnittlig hög olycksförekomst1

(Trafikverket, 2019b).

· viltstängsel och befintliga broar och portar med funktion för faunan (faunapassager)
har hämtats från Nationella Väg Databasen (NVDB) (Trafikverket, 2020b).

· befintliga broar och trummor för medelstora däggdjur (djur mindre än rådjur) har
hämtats från Nationella Väg Databasen (NVDB) (Trafikverket, 2020b).

· grod-_och kräldjur passager har hämtats från Nationella Väg Databasen (NVDB)
(Trafikverket, 2020b).

· Sveriges marktäckedata (CORINE Land Cover) har hämtats från Lantmäteriet och
har använts som underlagskarta för information om markslag, markanvändning och
vegetationstyp. Uppgifterna är från år 2018 (Lantmäteriet, 2020).

· korridoralternativ för den framtida järnvägen (version 2, januari 2021) framtagna
av Ramboll.

1 För att klassas som hotspot måste en vägsträcka dessutom uppfylla följande kriterier: genomsnittlig
olycksfrekvens > 1 olycka per km och år, minst 3 år med olycksrapporter under en femårsperiod,
längd > 250 m (Trafikverket, 2019b).
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· samtliga naturvärdesobjekt (naturvärdeklass 1-4) som förekommer inom
korridoralternativen för den framtida järnvägen. Underlaget är hämtat från
(Trafikverket, 2021a).

Vid konsekvensbedömningen för vilt har även hänsyn tagits till naturmiljö och skogsmark
enligt tidigare framtaget samrådsunderlag (Trafikverket, 2020d).

1.7. Kartläggning av habitat

En GIS-analys har utförts med syftet att hitta lämpliga habitat inom utredningsområdet för
fladdermöss, groddjur, nattskärra och tjäder. Arterna valdes för att få ett representativt
urval av livsmiljöer som bedöms ha stor betydelse för känsliga arter och biologisk mångfald.
Analysen genomfördes genom att skapa tre viktade raster (weighted sum raster) med
följande bakgrundsdata:

· Raster 1: biotopskydd, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper. Data är hämtat från
Naturvårdsverkets geodatabas för grön infrastruktur i oktober 2020.

· Raster 2: Sveriges marktäckedata (CORINE land cover). Data är hämtat från
Lantmäteriets geodatabas, 2020.

· Raster 3: Grön infrastruktur. Data är hämtat från Naturvårdsverkets geodatabas för
grön infrastruktur i oktober 2020.

Habitat klassades mellan 1 och 5, där habitat med klass 1 bedömdes ha bäst förutsättningar
för den aktuella arten eller artgruppen. Exempelvis fick barrskog värdet 2 i analysen för
fladdermöss och värdet 5 i analysen för nattskärra. Habitaten klassades av ekologer med
kunskap om arternas habitatpreferenser. Ju mindre den viktade summan blev, desto mer
lämplig bedömdes naturtypen vara för arten.

För att validera resultaten jämfördes de med inrapporterade artobservationer för de arter
och artgrupper som studerats samt hur dessa observationer sammanföll med habitaten som
identifierats via analyserna.
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2. Avgränsningar

2.1. Geografisk avgränsning

Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster (kopplingspunkt Almedal) till
Borås tätort i öster och berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd
och Borås, se Figur 1.

Figur 1. Utredningsområde för Projekt Göteborg- Borås.

Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet mellan Göteborg
och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och externa stationslägen i Mölndal,
Landvetter flygplats och Borås ska vara möjliga.

2.2. Tidsmässig avgränsning

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025-2027. Tidshorisont (prognosår) för
effektbedömningar är 2040.

2.3. Innehållsmässig avgränsning

Miljöbedömningar av järnvägskorridorerna framgår i första hand av
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökvalitetsnormer för vatten behandlas enbart i
miljökonsekvensbeskrivningen.

I PM Naturmiljö hanteras följande aspekter:

· Skyddade områden som Natura 2000, naturreservat, strandskydd, biotopskydd,
vattenskyddsområden och landskapsbildskydd
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· Riksintressen för naturvård.

· Vissa särskilt viktiga limniska miljöer, exempelvis områden av vikt för fiskvandring,
hotade arter, med mera.

· Skyddade och andra beaktansvärda arter.

· Ekologiska samband och särskilt viktiga områden för naturmiljö som identifierats
med hjälp av naturvärdesinventeringen (NVI).

· Övriga särskilt viktiga områden för naturmiljö som identifierats i tidigare NVI
framtagna av Trafikverket, eller andra NVI.

· Viltrörelser i ett landskapsperspektiv.

· Utredningen av naturmiljöfrågor i lokaliseringsutredningen är avgränsad till att
utföras på en översiktlig nivå. Det ska prägla hela utredningen. Avseende NVI är det
specificerat i standarden SS 199000:2014 vad som ingår på översiktlig nivå.

· Effekter och konsekvenser av ny järnväg på naturmiljön, främst avseende vissa
särskilt värdefulla och skyddade områden.
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3. Förutsättningar

3.1. Underlag

Underlag för PM Naturmiljö:

· Befintliga besluts- och inventeringsunderlag som naturreservat, Natura 2000-
områden, riksintressen för naturvård (länsstyrelsen), ängs- och
betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), nyckelbiotoper, sumpskogar,
biotopskydd och skogliga naturvärdesobjekt (Skogsstyrelsen). Övriga geografiskt
övergripande inventeringar från Länsstyrelsen i Västra Götaland och berörda
kommuner, exempelvis våtmarksinventering, objekt i naturvärdesprogram med
mera. För limniska objekt hämtades information från musselportalen och
elfiskeregistret (SLU).

· Naturvärdesinventering (NVI) med fältstudie enligt standard SS 199000:2014 på
översiktsnivå för de föreslagna utredningskorridorerna.

· Planeringsunderlag och yttranden från kommuner och idéella föreningar har
använts i viss utsträckning, bland annat grönstrukturplaner, naturvårdsprogram,
observationer av arter. NVI bedöms innehålla alla berörda naturvärdesobjekt från
kommunernas underlag.

3.2. Bedömningsgrunder

För NVI finns en särskilt utarbetad metodik enligt Svenska Institutet för Standarder, SIS-
standarden SS 199000:2014 (SIS, 2014). Då inventeringen har fokuserat på okända värden
har objekt med vissa typer av områdesskydd alternativt objekt som täcks av tidigare
inventeringar inte besökts under fältinventeringen, med undantag av objekt med klass 1
(mycket högt naturvärde) i våtmarksinventeringen. Dessa objektstyper (med undantag för
områdesskydden) har bedömts som potentiella naturvärdesobjekt och tilldelats en
preliminär naturvärdesklassning enligt följande, vilket tar stöd i standardens definition av
naturvärdesklasserna och vad de ungefär motsvaras av:

· Objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen) = Naturvärdesklass 3

· Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen) = Naturvärdesklass 2

· Våtmarksinventeringen klass 1 och 2 = Naturvärdesklass 2

· Våtmarksinventeringen klass 3 och 4 = Naturvärdesklass 3

· Sumpskogsinventeringen klass 1 och 2 = Naturvärdesklass 2

· Sumpskogsinventeringen klass 3 och ej klassad = Naturvärdesklass 3

· Lövskogsinventeringen klass 1 och 2 = Naturvärdesklass 2
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· Ängs- och betesmarksinventeringen Aktivt objekt = Naturvärdsklass 2

· Ängs- och betesmarksinventeringen Restaurerbart objekt = Naturvärdesklass 3

Vilka avsteg som gjorts från standarden för naturvärdesinventering SS 199000:2014,
redovisas i PM Naturvärdesinventering, avsnitt 2.3. (Trafikverket, 2021a)

Risken finns att vissa objekt som inte fältbesökts borde ha högre naturvärdesklass än vad de
fått. Risken att antalet sådana objekt ska vara betydande bedöms dock som låg. Ofta är de ej
besökta objekten sumpskogsområden, mindre mossar och kärr som är helt eller delvis
kringvuxna av tall-, gran- och björkskog. Många av dem ligger nära redan störda områden
som väg 27/40.

Fördelningen av objekt som besökts i fält relativt nyligen, jämfört med övriga, är ganska
jämnt fördelad mellan olika korridorer, men även inom korridorerna.

Noggrannheten bedöms vara tillräcklig för lokaliseringsutredningen. Samtidigt kommer
fördjupande utredningar att behövas i det område som i framtiden ska utredas för
järnvägsplan.

Vidare har prioritering i behandling av skyddade områden, övriga värdefulla livsmiljöer och
skyddsvärda arter gjorts utifrån rådande rättspraxis enligt miljöbalkens prövningsgrunder
och Naturvårdsverkets vägledning (Naturvårdsverket, 2009).

3.3. Förklaring naturvårdsarter

I detta dokument anges vissa arter som ”rödlistade” respektive ”typiska”.

Rödlistade arter
Den svenska rödlistan (ArtDatabanken, 2020) är en sammanställning av de i Sverige
förekommande arternas respektive utdöenderisk. Med hjälp av olika kriterier placeras
arterna i olika kategorier, där de flesta arter kategoriseras som någon av följande: LC
(livskraftig), NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad).

Typiska arter
I art- och habitatdirektivet finns inga tydliga definitioner av de olika naturtyperna, utan bara
deras namn. EU har tagit fram en manual som stöd för tolkningen och Naturvårdsverket har
tagit fram svenska vägledningar till naturtyperna (Naturvårdsverket, 2020). I
vägledningarna specificeras bland annat ”typiska” och ”karakteristiska” arter för
naturtyperna. De karakteristiska arterna utgörs av vanliga arter som utmärker naturtypen.
De typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsamt tillstånd för
naturtypen. Gynnsamt tillstånd innebär att en naturtyps strukturer, funktioner och typiska
arter förekommer i tillräcklig omfattning utan påtagliga försämringar eller negativ
påverkan.

3.4. Allmän beskrivning av utredningsområdet

I västra delen av utredningsområdet samt i området kring Borås finns sjölandskap och
inslag av lövskog. I kulturpräglade områden, som i Storåns dalgång, finns naturvärden
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kopplade till odlingslandskapet som solitära ädellövträd eller ängs- och betesmarker med
artrik flora och fauna. Stora delar av utredningsområdet består av natur av mer
vildmarkskaraktär med barrskogar, sumpskogar, mindre sjöar och våtmarksmiljöer. En stor
andel av skogsbestånd och våtmarker är påverkade av skogsbruk. Påverkan medför att det
finns ont om gammal skog, död ved och områden med lång kontinuitet av hög luft- och
markfuktighet. De få områden som finns kvar kan därför anses som särskilt värdefulla i
sammanhanget, även om de hyser måttligt höga värden ur ett nationellt perspektiv.

Ett flertal naturreservat och andra skyddade områden samt flera riksintresseområden för
naturvård förekommer inom utredningsområdet, se Figur 2 och Figur 3. Många har som
viktig del av sitt syfte att förstärka allmänhetens tillgänglighet till naturmiljöer nära
tätorterna. Skyddade områden med hög artrikedom förekommer bland annat i anknytning
till lövskogsmiljöer, skogsreservat med inslag av orörda våtmarker eller rinnande vatten och
områden med inslag av ängs- och hagmarker.

3.5. Skyddade områden

3.5.1. Natura 2000

Natura 2000-områden är områden skyddade enligt 7 kap. 27-28 §§ miljöbalken, med
förtydliganden i förordning (1998:1252) om områdesskydd. Regelverket härstammar från
EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet, som är införlivade i svensk lagstiftning
genom miljöbalken och artskyddsförordningen. Natura 2000-områden är också
riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken. Det innebär bland annat att de i planfrågor ska
avvägas gentemot andra eventuella motstående riksintressen och kan utgöra skäl för
myndigheter att överpröva en plan.

Intrång i Natura 2000-områden prövas och bedöms av myndigheterna utifrån den påverkan
en verksamhet eller åtgärd har på områdets särskilt utpekade arter och naturmiljöer. Detta
oavsett om verksamheten finns inom eller utanför området. Undantaget är verksamheter
som pågått före Natura 2000-områdets inrättande. I fokus vid prövningar står naturmiljöers
och arters gynnsamma bevarandestatus i ett långsiktigt perspektiv. Detta ska bedömas både
ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
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Figur 2. Skyddade områden i anslutning till utredningsområdet. För större karta, se Figur
1 i Bilaga 1.

Nedan följer översiktliga beskrivningar av förekommande Natura 2000-områdena inom
utredningsområdet, se Figur 2 ovan samt Figur 1 i Bilaga 1.

Labbera (SE0520169), Härryda kommun

Labbera (SCI) består av 22,3 hektar mark och utgörs av en halvö i sjön Rådasjön, i
utredningsområdets västra del (Bilaga 1). Av Art- och habitatdirektivets listade naturtyper
finns trädklädd betesmark (9070), näringsfattig bokskog (9110), näringsrik ekskog (9160)
och näringsfattig ekskog (9190) representerade (siffrorna i parentes är naturtypens kod
enligt direktivet). De prioriterade bevarandevärdena i Labbera utgörs av ädellövskogar som
har höga värden i form av bok- och ekskogar med lång kontinuitet. Denna kontinuitet bidrar
till en rik kryptogam- och svampflora med ett flertal ovanliga arter. Området är väl
inventerat och den största delen är även klassad som nyckelbiotop. Av fridlysta arter
förekommer bland annat åtta arter fladdermöss, mindre vattensalamander, och mindre
hackspett (NT) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2018b).

Risbohult (SE0520168), Härryda kommun

Natura 2000-området Risbohult (SCI) ligger strax väster om Hindås, i utredningsområdets
mellersta norra del och är 63,1 hektar stort (Bilaga 1). Förekommande naturtyper är öppna
mossar och kärr (7140), källor och källkärr (7160), taiga (9010), näringsrik granskog (9050),
lövsumpskog (9080), skogbevuxen myr (91D0) och svämlövskog (91E0). De prioriterade
bevarandevärdena är taiga bestående av barr- och blandskogsdominerade sumpskogar
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2018b). En stor del av skogarna har
naturskogskaraktär och spåren efter skogsbruk är få. Sumpskogarna i området har mycket
höga naturvärden och Mölndalsån som rinner genom området hyser bestånd av den starkt
hotade flodpärlmusslan (EN).
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Klippan (SE0520145), Härryda kommun

Klippan (SCI) utgörs av 54 hektar fördelat på naturtyperna slåtterängar i låglandet (6510),
öppna mossar och kärr (7140), västlig taiga (9010) och skogbevuxen myr (91D0). Området
ligger söder om Hindås (Bilaga 1). Högst prioritet i bevarandeplanen har naturtyperna
skogbevuxen myr och taiga, följt av öppna mossar och kärr samt slåtterängar i låglandet
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017). Motiveringen till utpekandet som Natura
2000-område förekomsten av gammal barrskog, välutvecklade våtmarker och värden
kopplande till ett historiskt odlingslandskap. Här finns även fornlämningar och värden i
form av gamla hamlade träd. Av flora och fauna kan nämnas förekomst av tjäder, spillkråka
(NT), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT).

Ett delområde i norra delen av Natura 2000-området har i en fördjupad utredning
undersökts i fält. Två ytor bedömdes vara Natura 2000-naturtyper och resterande areal
bedömdes som utvecklingsmark. I områdets sydvästra hörn återfinns naturtypen öppna
mossar och kärr (7140) med icke gynnsam bevarandestatus på grund av påverkan av
dikning. Naturtypen är dock relativt väl utvecklad med god förekomst av typiska arter. I
områdets östra del återfinns naturtypen västlig taiga (9010) med gynnsam bevarandestatus.
Denna del består av äldre, flerskiktad barrblandskog på frisk till fuktig mark med måttligt
till rikligt inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. Natura 2000-områdets södra halva
utgörs främst av naturtypen västlig taiga (9010). Naturvärdena i stora delar av Natura
2000-området bedöms vara känsliga för hydrologiska förändringar. Natura 2000-området
vid Klippan ligger på ett avstånd av 750 meter från korridor Bollebygd Syds norra kant.

3.5.2. Beslutade naturreservat

Naturreservat är områden skyddade enligt 7 kap 4 § miljöbalken. Både länsstyrelser och
kommuner kan fatta beslut om att bilda naturreservat. Syftet med skyddet kan variera och
är avgörande för prövningar av tillstånd och dispenser. Reservatsföreskrifter enligt beslutet
tydliggör också vilka verksamheter som är förbjudna inom området. De två vanligaste
huvudskälen till skyddet är att bevara naturmiljöer med känsligt växt- och djurliv, samt att
bevara miljöer värdefulla för rekreation och friluftsliv. Växt- och djurlivet i de berörda
naturreservaten kan vara känsligt för buller, mänsklig närvaro, uttorkning (mark- och
luftfuktighet) och avsaknad av gamla trädbestånd. I några fall gäller känsligheten
igenväxning, dvs. utebliven slåtter alternativt frånvaro av betande djur.

Nedan följer översiktliga beskrivningar av de i utredningsområdet förekommande
naturreservaten (se Figur 1 i Bilaga 1).

Peppared, Mölndals kommun

Peppared är ett mindre reservat (1,7 hektar) som bildades 2011, ligger i Mölndals kommun
(Bilaga 1) och förvaltas av Mölndal kommun. Området består av ett trädformigt
hasselbestånd. Stora ekar och kulturminnen finns (Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
2019c).
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Rådasjöns naturreservat, Härryda och Mölndals kommun

Naturreservat Rådasjön är 351 hektar, ligger i Härryda och Mölndals kommuner och
förvaltas av båda kommunerna. Reservatet bildades år 2014 och överlappar med Natura
2000-området Labbera. Reservatet består av ädellövskogar, strandskogar, betesmarker och
själva sjön Rådasjön som ligger norr om Pixbo (Bilaga 1). Sjön har en artrik fiskfauna och
ädellövskogarna hyser en rik flora (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019c).

Yxsjön, Härryda kommun

Yxsjöns naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, är 154 hektar stort
och ligger i Härryda kommun. Reservatet bildades 2014 och ligger öster om Mölnlycke
(Bilaga 1). Marken består av gammal barrblandskog med rikt inslag av död ved och äldre
träd. I området finns flera tjärnar och våtmarker. Här förekommer tjäder, storlom, fiskgjuse
och den starkt hotade skugglobmossan (EN) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019c).

Den östra delen av reservatet är utpekad som en stor nyckelbiotop med naturskogsliknande
barrskog. Här finns en stor andel död ved i olika nedbrytningsfaser samt inslag av grova
lövträd, främst björk. Mindre sumpdrågspartier förekommer där skogen är mer senvuxen. I
norra delen av reservatet finns en luckig barrskog med grova lågor, torrträd och högstubbar
med vedsvamp intill en slingrande bäck. Gran dominerar, men här finns även ek, rönn,
vårtbjörk och tall. I reservatets nordvästra del växer talldominerad barrsumpskog med
inslag av lövträd. Här finns även en nyckelbiotop intill Östra Paradistjärn som består av
gammal senvuxen barrskog i mossområde där gran dominerar. Här finns rikligt med död
ved i alla former.

Norra delen av Yxsjöns naturreservat består till stor del av Natura 2000-naturtypen västlig
taiga (9010) med inslag av skogbevuxen myr (9740) vid Östra Paradistjärnen samt öppna
mossar och kärr (7140) i områdets norra spets.

Syftet med reservatet är bland annat att:

· Biologisk mångfald knuten till barrblandskog, lövblandade barrskogar och
sumpskog bevaras, genom att strukturer och funktioner som ostörd hydrologi,
stående och liggande död ved ska bevaras, med dess flora och fauna.

· Bevara de värdefulla livsmiljöerna för rödlistade arter som förekommer i området,
så som hållav och skugglobsmossa, i gynnsamt tillstånd.

Detta skall tryggas genom att bland annat undanta land- och vattenmiljöerna från
produktionsinriktat skogsbruk och fysisk exploatering samt minimera bullerstörning i
området. Vid Länsstyrelsens beslutande om naturreservat bedömdes att undantag från
reservatets föreskrifter bör medges vid eventuell utbyggnad av järnväg i områdets norra del.
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Gallhålan, Härryda kommun

Naturreservatet Gallhålan är 96 hektar stort, ligger strax nordväst om Landvetter tätort
(Bilaga 1) i Härryda kommun och förvaltas av Härryda kommun. Stora delar består av
ekskog med arter som till exempel bergslok (typisk art) och blåsippa (fridlyst). I området
förekommer även slåtteräng, alkärr och hällmarkstallskog (Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, 2019c).

Risbohult, Härryda kommun

Reservatet bildades 2002 och är cirka 70 hektar stort, ligger i Härryda kommun och
förvaltas av Västkuststiftelsen. Risbohult består av ett större sammanhängande
sumpskogsområde lite väster om Hindås (Bilaga 1). Utöver sumpskogar kring Mölndalsån
utgörs reservatet i södra delen av granskog på frisk till våt mark. Området är även utsett till
Natura 2000-område (SCI). Naturvårdsarterna skuggmossa (typisk art), dunmossa (typisk
art) och hållav (VU) förekommer. I Mölndalsån som går genom området finns dessutom den
starkt hotade flodpärlmusslan (EN) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019c).

Klippan, Härryda kommun

Klippans naturreservat (106 hektar) ligger i Härryda kommun (Bilaga 1) sydost om Hindås
och förvaltas av Västkuststiftelsen. Här finns stenmurar, hamlade askar och före detta
slåttermarker. Skogen beskrivs som urskogslik, med rikligt med död ved. På de gamla
hävdmarkerna finns slåttergubbe (VU) och stormåra (Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
2019c).

Såväl naturreservatet som landskapet omkring domineras av barrskogar med ett betydande
inslag av våtmarker av fattigkärr- och högmossekaraktär. De biologiska värdena i reservatet
är knutna till såväl den äldre barrskogen som våtmarkerna och det äldre odlingslandskapet
runt gårdslämningarna. Reservatet har en artrik och intressant fauna och flora knuten till
alla dessa tre miljöer. Som exempel på sällsynta och rödlistade arter kan nämnas hållav,
lunglav, brödtaggsvamp, stubbtrådsmossa, orkidén knärot och fjärilsarten violettkantad
guldvinge. Här finns också kommunens största bestånd av den rödlistade kärlväxten
slåttergubbe. Till fågelarter som påträffas hör trana, sparvuggla, tretåig hackspett, spillkråka
och tjäder.

I söder och sydost utgörs reservatet av skogs- och våtmarker med höga naturvärden. Dessa
värden utgörs delvis av nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt med riklig förekomst av död
ved.

Storsjön, Borås kommun

Storsjön ligger cirka 1 mil sydväst om Borås (Bilaga 1), och har varit naturreservat sedan år
2014. Området är 459 hektar stort och förvaltas av Borås kommun. Sjön är oregelbunden till
formen med många öar, vikar och skär. Här häckar fågelarterna storlom, mindre
strandpipare, grönbena med flera. Runt om sjön finns äldre skog med tjäder och orre, samt
ett flertal våtmarker. Flodpärlmussla (EN) finns i Bålån som mynnar i sjöns norra del.
Kultur- och fornlämningar förekommer (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019c).
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Rya åsar, Borås kommun

Naturreservatet Rya åsar bildades år 2001 och har en yta av 560 hektar. Området ligger i
Borås nordvästra delar (Bilaga 1) och förvaltaren är Borås kommun. Eken är en viktig
nyckelart i området. I området förekommer också hasselmus, nötkråka (NT), mindre
hackspett (NT) samt sällsynta mossor och snäckor. I övrigt förekommer röjningsrösen,
stenmurar, inägomarker och andra kulturlämningar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
2019c).

Älmås, Borås kommun

Älmås naturreservat (Bilaga 1) är 35 hektar stort och förvaltas av Borås kommun. Området
består av gammalt odlingslandskap med många spår av fossila åkermarker, stenmurar,
hamlade träd och husgrunder. Skyddsvärda mossor och lavar finns på de gamla träden och i
markskiktet finner man hävdgynnade arter som svinrot och slåttergubbe (VU)
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019c).

Lindåsabäcken, Borås kommun

Naturreservat Lindåsabäcken består av nio hektar och bildades år 2008. Borås kommun
förvaltar reservatet och området är beläget i utredningsområdets allra sydöstligaste del
(Bilaga 1). Den starkt hotade flodpärlmusslan (EN) förekommer och även sällsynta snäckor,
dagsländor och bäcksländor (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019c).

3.5.3. Naturreservat under bildande

Södra Yxsjön

Söder om Yxsjön i Härryda kommun pågår en utvidgning av Naturreservatet Yxsjön (se
också Yxsjön under 3.5.2). Exakta avgränsningar av reservatsförslaget finns inte idag men
skogsmarksarealer har köpts in alternativt intrångsersatts av Naturvårdsverket genom
Länsstyrelsen, vilket är ett förberedande arbete inför en reservatsbildning (se figur 1 i Bilaga
1). Området hyser ovanligt artrika äldre slutna granskogar.

Hårssjön-Rambo mosse

Mellan Kållered och Pixbo i Mölndals och Härryda kommuner pågår bildande av ett
naturreservat (se figur 1 i Bilaga 1). En stor del av Länsstyrelsens förslag till avgränsning
överlappar med utbredningen av Rambo mosse och Hårssjön (FO 32) som utgör riksintresse
för friluftsliv (3 kap 6§ miljöbalken). Området är stort, varierat och innefattar bland annat
värdefulla våtmarksmiljöer och viktiga livsmiljöer för fåglar.

Hårssjön är en näringsrik slättsjö, en för regionen ovanlig sjötyp. Stora bladvassbälten längs
stränderna i kombination med öppna vattenspeglar, ett medeldjup på bara 1,3 meter och en
rik produktion av fröer och bottenlevande smådjur, gör sjön gynnsam för ett stort antal
fågelarter. I reservatet häckar och rastar drygt 180 arter varav ett trettiotal är rödlistade.

Söder om Hårssjön finns Tulebo mosse. Mossen ingår tillsammans med Hårssjön och dess
övriga kringliggande våtmarker i ett område klassat som mycket högt naturvärde i
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våtmarksinventeringen (klass 1). Mossen är dock relativt torr, i huvudsak igenvuxen av tall
och björk, och är starkt påverkad av dikning och torvbrytning.

Syftet med reservatsbildningen är bland annat att:

· Bevara en för regionen ovanlig sjötyp, näringsrik slättsjö, med mycket höga
ornitologiska värden. Sjön har en viktig funktion som rast- och häckningslokal för
ett stort antal fågelarter, varav många hotade arter.

· Bevara våtmarksområdet vid Rambo mosse, som är en relativt orörd myr med höga
ornitologiska och botaniska värden.

· Främja nattskärrans livsmiljöer, vilket även gynnar flera andra arter.

Pålsbo

En mil nordväst om Borås tätort ligger byn Pålsbo. Här finns ett område där Länsstyrelsen
föreslagit besluta om bildande av naturreservat (se figur 1 i Bilaga 1). Området har ovanligt
stor areal gammal barrskog och hyser regionens största kända tjäderspelplats. Flera
områden i skogs- och våtmarkerna runtom reservatsförslaget är viktiga livsmiljöer för
tjäder.

Osdal

Vid Osdal och Bråts skjutfält, söder om Borås, har tidigare ett utredningsarbete pågått om
bildande av naturreservat. Det arbetet har tills vidare avbrutits eftersom Försvarsmakten ser
ett behov av att utöka sin verksamhet där. Sandiga hagmarker och hedartade områden hyser
en karaktäristisk kärlväxtflora, en regionalt unik och artrik gaddstekelfauna, och värdefulla
livsmiljöer för fåglar.

3.5.4. Biotopskydd

I odlingslandskapet förekommer småbiotoper som omfattas av generellt biotopskydd enligt
7 kap. 11 § miljöbalken. Även alléer längs vägar omfattas av generellt biotopskydd. I vissa
skogsområden inom utredningsområdet finns flera biotopskydd särskilt beslutade av
Skogsstyrelsen. De fungerar i princip som små naturreservat och hyser ofta höga
naturvärden. Biotopskydd beslutade av andra myndigheter än Skogsstyrelsen förekommer
inte inom utredningsområdet.

3.5.5. Naturvårdsavtal

I skogslandskapet finns naturvårdsavtal särskilt beslutade av Skogsstyrelsen. Spritt inom
utredningsområdet förekommer ett flertal naturvårdsavtal, som är avtal mellan
Skogsstyrelsen och markägare. Dessa områden är inte formellt skyddade men har i regel
höga naturvärden. Naturvårdsavtal beslutade av andra myndigheter förekommer inte inom
utredningsområdet.

632



Sida 22 (112)

3.5.6. Strandskyddsområden

Sjöar och vattendrag inom utredningsområdet omfattas av strandskydd enligt 7 kap.
miljöbalken. I vissa områden har strandskyddet utökats, vilket ofta hänger samman med
förhöjda naturvärden och/eller friluftslivsvärden.

3.5.7. Djur- och växtskyddsområden

Det finns inga djur- och växtskyddsområden inom utredningsområdet.

3.5.8. Skydd för landskapsbilden

Härskogenområdet omfattas av skydd för landskapsbilden, ett skydd enligt den tidigare
naturvårdslagen (19§ NVL) (se figur 1 i Bilaga 1). Juridiskt hanteras landskapsbildskydd
numera som ett skydd enligt 7 kap. miljöbalken.

3.5.9. Riksintressen naturvård, 3 kap. 6§

Riksintressen utgörs av geografiska områden som bedöms ha värden och kvaliteter med
betydelse på nationell nivå. Miljöbalkens 3 och 4 kapitel innehåller bestämmelser för
riksintressen. Utpekade riksintressen ska skyddas från ingrepp som kan orsaka påtaglig
skada på dess värden.

Riksintresseområdena är mer eller mindre grovt skisserade områden med tillhörande
värdebeskrivningar, som är avsedda att användas vid avvägningar mellan eventuella
motstående allmänintressen/samhällsintressen.

Figur 3. Riksintressen för naturvård i anslutning till utredningsområdet. För större karta, se Figur 2 i
Bilaga 1.

Nedan följer översiktliga beskrivningar av de inom utredningsområdet förekommande
områden som är utpekade som riksintressen för naturvård, se Figur 3 ovan samt Figur 2 i
Bilaga 1.
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Hålsjön

Hålsjön är ett område med en för länet ovanlig våtmarkstyp kring Hårssjön. Hårssjön är en
grund slättsjö som hyser en artrik fågelfauna och sjön omges till stora delar av sumpskog.
Det förekommer även ädellövskog och öppna betesmarker. Bevarandet av våtmarkernas
värde kräver att området skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.
Området ligger i utredningsområdets västra del, söder om Mölnlycke.

Huvudkriterier för utpekande av riksintresset för naturvård Hålsjön som de beskrivs i
registerbladet för riksintresset:

· Området är ett framstående exempel på landskapstyper, naturtyper eller
kombinationer av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt
processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på land som i
vatten.

· Väsentligen opåverkade naturområden.

· Områden med mycket rik flora eller fauna.

Risbohult

Vid Risbohult finns ett stort sumpskogsområde med höga botaniska värden. Merparten
består av granskog men här finns även betydande arealer där lövinslaget är stort. I dessa
delar finns relativt stora förekomster av hållav (Menegazzia terebrata), en rödlistad art med
huvuddelen av sin utbredning i de västkustnära delarna av landet. Även mossfloran i
området är artrik med flera rödlistade arter. I områdets östra del finns en större
drumlinbildning och i dess sluttning finns en barrblandskog som påverkas av frambrytande
källflöden.

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.

Våtmarker i Klippan

Inom Klippan finns våtmarkskomplex med höga naturvärden av svagt välvd mosse, fukthed
och sumpskog. Området har också höga botaniska värden. En rad krävande kryptogamer
har noterats, bland annat hållav (Menegazzia terebrata). Bevarandet av våtmarkernas värde
kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör inte
utföras.
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Ubbhultsdrumlinen

Ubbhultsdrumlinen är ett framstående och representativt exempel på en stor
drumlinbildning. Representativt odlingslandskap med förekomst av naturliga fodermarker.
Rikkärr med artrik flora. Området påverkas negativt av täkt, upplag, vägar, ledningar,
bebyggelse, anläggningar med mera.

Lygnern och Storåns dalgång

Lygnern är en sprickdalssjö med en mycket hög biologisk funktion med sällsynta arter och
en artrik fiskfauna. Lygnern och Storån samt åns biflöden är lek- och uppväxtområde för
öring. Storåns dalgång är ett representativt exempel på en meandrande å med en mångfald
erosions- och sedimentationsformer. Området har betydande skönhetsvärden och visar prov
på landskapselement och processer av geovetenskaplig betydelse. Ädellövskogarna utmed
Lygnern är omfattande och botaniskt rika. Även i Storåns dalgång finns stora arealer
ädellövskog på leriga sediment, dels som slutna lundar med framförallt ask och alm, men
också och dels som trädbevuxna hagmarker med grova solitärträd, främst ek. Lundfloran
och kryptogamfloran består bland annat av en rad krävande arter.

Områdets lövskogar behöver bevaras och skötas långsiktigt. Hävden av kulturlandskapet bör
hållas uppe. Vattenmiljön har genom kalkningsinsatser stabiliserats, men vattensystemet är
känsligt för ytterligare näringsbelastning. Ingrepp som kulvertering eller förändring av
vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, utsläpp av
försurande ämnen, tillförsel av organiska gifter, överfiske, inplantering av främmande
öringstammar och skogsavverkning längs vattendraget medför att områdets naturvärden
skadas.

Storåns dalgång utgör ett representativt odlingslandskap i skogsbygd. Fortsatt jordbruk med
åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement är av betydelse.
Områdets värden kan påverkas negativt av bland annat minskad eller upphörd
jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, igenväxning, spridning av gifter
eller gödningsmedel, bebyggelse, luftledningar och vägdragningar.

Tubbared

Tubbared är ett större område med äldre artrikt odlingslandskap i Härskogenområdet rakt
norr om Bollebygds tätort. Som förutsättningar för bevarande nämns upprätthållen hävd
och undvikande av schaktning, gödsling och dikning. Endast en mycket liten del av
riksintresset är beläget i utredningsområdet.

Uttermossen

Uttermossen är en stor, mångformig, relativt orörd mosse som är representativ för den
naturgeografiska regionen. Som förutsättningar för bevarande nämns bevarad hydrologi och
att avverkning av skogar i och kring sjö och våtmark bör undvikas.
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3.6. Naturvärdesobjekt

En naturvärdesinventering enligt standard (SS 199000:2014) utfördes 2020 inom
utredningsområdet, se PM Naturvärdesinventering, (Trafikverket, 2021a). I en
kompletterande naturvärdesinventering under 2021 (Trafikverket, 2021b) fältinventerades
även ett område söder om Landvettersjön, beläget längre norrut än vad som ingått i
naturvärdesinventeringen från 2020.  Totalt har 1 324 potentiella eller säkra
naturvärdesobjekt identifierats inom inventeringsområdet (figur 3 i Bilaga 1). När begreppet
naturvärde används syftar det på dessa objekt med standardiserad värdebedömning (SIS,
2014). I detta PM (och i MKB) används orden värde och miljövärde när inte den
standardiserade värdebedömningen avses.

I fältinventeringen hittades 105 naturvårdsarter varav 30 fridlysta, 42 rödlistade och 45
signalarter. Ytterligare en stor mängd artfynd inom utredningsområdet finns registrerade i
Artportalen.

Eftersom utredningsområdet är mycket stort har flertalet objekt med tidigare kända höga
naturvärden inte fältbesökts.Det var en medveten prioritering och gjordes också med tanke
på det tidiga skede lokaliseringsutredningen utgör. Vilka avsteg som gjorts från standarden
för naturvärdesinventering SS 199000:2014, redovisas i PM Naturvärdesinventering, avsnitt
2.3.

Det finns risk att objekt som inte fältbesöktes har erhållit en felaktig naturvärdesklass.
Risken att antalet sådana objekt ska vara betydande bedöms dock som liten. Genomgående
utgörs de ej besökta objekten av sumpskogsområden eller mindre mossar och kärr som är
helt eller delvis kringvuxna av tall-, gran- och björkskog. Många av dem ligger nära redan
störda områden längs väg 27/40.

Den geografiska spridningen av objekt som fältbesökts de senaste 10 åren är ganska jämnt
fördelad mellan olika korridorer. Spridningen är också ganska jämnt fördelad inom
korridorerna. Omfattningen av fältbesökta objekt bedöms vara tillräcklig för
lokaliseringsutredningen. Samtidigt kommer fördjupade utredningar att behövas i det
område som i framtiden ska utredas för järnvägsplan.

3.7. Andra värdefulla områden

3.7.1. Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogliga naturvärdesobjekt som registrerats av Skogsstyrelsen, eller i
förekommande fall av vissa stora skogsbolag. De hyser alla höga naturvärden. Det finns 254
nyckelbiotoper som befinner sig helt eller delvis inom utredningsområdet (se figur 4 i Bilaga
1). Nyckelbiotoperna är relativt jämnt fördelade över utredningsområdet men de största
återfinns i utredningsområdets västra delar, runt Mölnlycke tätort.

3.7.2. Sumpskogar

Sumpskogsobjekt är små eller stora våtmarker i skogsmark inventerade av Skogsstyrelsen.
De kan hysa höga naturvärden, men många av dem har relativt triviala naturvärden. Det
finns 965 objekt angivna som sumpskogar helt eller delvis inom utredningsområdet
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(Skogsstyrelsen, 2019). Sumpskogarna är relativt väl fördelade över utredningsområdet men
områden med lite högre täthet av sumpskogar, eller större sumpskogar, kan förekomma i
skogsområden mellan Landvetter och Bollebygd och nordväst om Borås.

3.7.3. Lövskogar

Lövskogsinventeringen utfördes i Västra Götalands län främst under 1980-talet (då
Göteborgs och Bohus län respektive Älvsborgs län). Totalt ligger det 258 objekt
dokumenterade i Lövskogsinventeringen helt eller delvis inom utredningsområdet. Objekt
med naturvärdesklass 1 och 2 (de två högsta kategorierna) återfinns främst i
utredningsområdets västra (mellan Mölnlycke och Mölndal) respektive östra delar (runt
Borås) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b).

3.7.4. Värdefulla vatten

Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla ytvatten har utpekats av Naturvårdsverket
respektive dåvarande Fiskeriverket i syfte att öka skyddet av sjöar och vattendrag
(Naturvårdsverket, 2007). Utpekandena har gjorts från naturvårdssynpunkt av
Naturvårdsverket och med avseende på betydelse för fisk av Fiskeriverket (Havs- och
vattenmyndigheten, 2020). Inom utredningsområdet finns även regionalt värdefulla vatten
utpekade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Se figur 5 i Bilaga 1.

Finnebäcken och Nordån

Lindomeån med biflöden utgör reproduktionslokal för lax och havsöring och är utpekade
som nationellt värdefulla vattendrag av Fiskeriverket. De två biflödena Finnebäcken och
Nordån är belägna öster om Kållered och innanför utredningsområdets gräns.

Storån, Nolån, Sörån och Gisslebäcken

Storån, Nolån, Sörån och Gisslebäcken (Lygnern och Storån med biflöden) är utpekade som
nationellt värdefulla vattendrag av Naturvårdsverket för förekomsterna av flodpärlmussla
och akvatiska nyckelbiotoper. Storån (Lygnern och Storån med biflöden) är även utpekad
som nationellt värdefullt vattendrag av Fiskeriverket för den storvuxna insjölevande
öringstammen i Lygnern. Nolån utgör även ett regionalt särskilt värdefullt vatten för sina
strömbiotoper och beståndet av flodpärlmussla (EN).

Lindåsabäcken och Rosendalsbäcken

Lindåsabäcken och Rosendalsbäcken (Häggån med källflöden) har en strömlevande
öringstam och är utpekade som nationellt värdefulla vattendrag av Fiskeriverket.
Lindåsabäcken (Lillån-Lindåsabäcken) är även utpekad som nationellt värdefullt vattendrag
av Naturvårdsverket för sina strömvatten och nyckelbiotoper samt stora bestånd av
flodpärlmussla (EN).
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Surtan

Surtan (Viskans dalgång med biflöden) är utpekad som nationellt värdefullt vattendrag av
Naturvårdsverket, bland annat för sina reproduktionsområden för lax. Lax reproducerar sig
i Surtan upp till sammanflödet mellan Surtans norra och östra gren, cirka 4 kilometer
uppströms Hyssna. Inom utredningsområdet saknas sannolikt reproduktionslokaler för lax.

Nedsjöarna

Östra och Västra Nedsjön är utpekade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som regionalt
värdefulla vatten. Sjöarna ligger i anslutning till Hindås och har en total yta om cirka 1042
hektar, varav ungefär 390 hektar ligger inom utredningsområdet. Området har bedömts
som regionalt värdefullt då det består av näringsfattiga klippbäckensjöar omgivna av
kuperad barrskogsterräng med inslag av odlad mark. I sjöarna (åtminstone Östra Nedsjön)
förekommer en ursprunglig stam av röding samt sjölevande öring. Bestånden är svaga men
uppgifter från de senaste årens provfisken i Östra Nedsjön med tillflöden visar på fortsatt
förekomst (NORS, 2020) (SERS, 2020).

3.7.5. Reproduktionsområden för lax och havsöring

Enligt uppgifter från elfiskeregistret (SERS, 2020) finns förekomster av lax och öring i
Finnebäcken och Nordån, två biflöden till Lindomeån, i Mölndalsån och dess biflöde
Kålleredsbäcken samt i Storån/Sörån och Surtan.

I Finnebäcken förekommer lax och öring i den nedersta delen av vattendraget, upp till första
vandringshindret ca 600 meter uppströms mynningen. På den provfiskade lokalen är
tätheterna av öring höga medan tätheterna av lax är låga. I Nordån förekommer relativt
höga tätheter av lax och öring vid Klev, ca 500 meter uppströms mynningen.

I Mölndalsån söder om Mölndals centrum finns reproduktionslokaler för lax och öring. I
Mölndalsån har lax- och öringungar påträffats vid två lokaler i anslutning till och strax
uppströms väg E6. Vid de provfisken som utförts har lax fångats i måttligt höga tätheter
medan öring förekommit i låga tätheter. Vid provfisken i Kålleredsbäcken har lax och öring
påträffats vid den nedersta stationen, belägen ca 1 kilometer uppströms mynningen i
Mölndalsån. Tätheterna av lax- och öringungar var låga vid de tre tillfällen som provfisken
utförts sedan 2003.

I Rolfsån och Storån har sedan slutet av 00-talet flera fiskvägar anlagts. Detta har medfört
att Storån och Sörån numera är tillgängliga för lax och havsvandrande öring. Ännu är
emellertid tätheterna av laxungar låga vid de strömsträckor som provfiskats. Under senare
år har lax regelbundet fångats vid två lokaler i Storån, vid väg 156 och Bosgårdens kraftverk,
belägna i anslutning till utredningsområdets gräns i söder. I Sörån har lax endast påträffats
vid ett tillfälle. På lokalen ”nedan sågen”, belägen strax uppströms väg 40, fångades sju
laxungar vid provfisket 2013. Vid provfisken under senare år har ingen lax påträffats på
lokalen. Den öring som förekommer i Storån-Sörån med biflöden utgörs troligen av samtliga
tre öringformer: insjölevande öring (Lygnernöring) och strömlevande öring samt numera
även havsvandrande öring. I Nolån förekommer endast strömlevande öring. I den nedre
delen av ån förekommer ett vandringshinder (Forsa kraftstation).
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Lax och havsöring förekommer i Surtan upp till sammanflödet mellan Surtans norra och
östra gren, cirka 4 kilometer uppströms Hyssna. Tätheterna av lax har genomgående varit
låga på de provfiskade lokalerna uppströms Hyssna. I Surtan inom utredningsområdet finns
inga dokumenterade förekomster av lax.

3.7.6. Våtmarker

Utredningsområdet hyser stora arealer myr och i särskilt stor koncentration i anslutning till
skogsmark mellan Bollebygd och Borås (se figur 6 i Bilaga 1). Våtmarker har en hög
artrikedom av insekter, kärlväxter, mossor och fåglar och är viktiga komponenter för den
totala artrikedomen i ett landskapsperspektiv (Naturvårdsverket, 2017). En liten del av
våtmarkerna är av typen fuktängar och strandängar. Det finns också enstaka mycket små
rikkärr. Dessa våtmarkstyper är exempel på miljöer som ofta har höga naturvärden.
Våtmarker är viktiga ut ett ekosystemtjänsteperspektiv, då de till exempel i hög grad bidrar
till reglerande ekosystemtjänster som flödesreglering, vattenrening och
översvämningsskydd.

I utredningsområdet finns 103 objekt registrerade i Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, 2019b). Av dessa har 9 objekt särskilt höga värden, vilket innebär att
de är lite eller måttligt påverkade av dikning, skogsbruk eller annan störande påverkan.
Inom utredningsområdet är 40 objekt klassade med högt eller mycket högt naturvärde, där
det minsta området är 6,1 hektar och det största 203 hektar (medelstorlek på 59 hektar).
Den geografiska fördelningen är relativt jämn över området. De senaste 100 åren har sjuttio
procent av länets våtmarker försvunnit till följd av mänskliga aktiviteter (Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, 2019b).

3.7.7. Ängs- och betesmarker samt skyddsvärda träd

Artrika ängs- och betesmarker finns i relativt liten omfattning i utredningsområdet, men
kring Storåns dalgång och vid Östra och Västra Hunghult förekommer de mer koncentrerat
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b). Detsamma gäller skyddsvärda träd som ofta
är knutna till värdefulla ängs- och betesmarker, alternativt park- och trädgårdsmiljöer.
Större koncentrationer av dem finns kring Mölnlycke tätort, i Storåns dalgång och i Borås
tätort.

3.7.8. Regionalt värdefulla odlingslandskap

Värdefulla odlingslandskap har inventerats och bedömts utifrån natur- och kulturvärden av
Länsstyrelsen på 1990-talet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b). Dessa har
använts som underlag för fältinventeringar och miljöbedömning. Trots sin ålder hyser de
flesta av dessa landskapsavsnitt fortfarande betydligt förhöjda värden med avseende på
biologisk mångfald.

3.8. Skyddade arter

I 8 kap. miljöbalken samt i artskyddsförordningen (2007:845) finns bestämmelser om
fridlysning av arter. Syftet är att skydda växt- eller djurarter som riskerar att försvinna eller
utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella åtaganden,
däribland art- och habitatdirektivet.
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För skyddade djurarter innebär fridlysningen generellt att man inte avsiktligt får döda,
skada eller fånga skyddade djurarter. För vissa arter är skyddet starkare och det är då även
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Vid jakt
och fiske gäller inte 4 § artskyddsförordningen. Då är det istället jaktlagstiftning och
fiskeregler som ska tillämpas.

För växtarter innebär fridlysningen normalt att man inte får plocka, gräva upp eller på annat
sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna, men huruvida järnvägsprojektet kommer att
aktualisera ett sådant förbud får utredas vidare.

Följande arter har valts ut på grund av att de är känsliga för påverkan och/eller är skyddade
enligt artskyddsförordningen (2007:845) eller annan lagstiftning. Detaljer om observationer
som är skyddade i artportalen redovisas inte i detta PM, varför en del information medvetet
utelämnats här. Sådana uppgifter kommer alltså högst sannolikt att skyddas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 20 kap. 1 §: ”Sekretess gäller för
uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att
bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom
landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs.”

3.8.1. Kärlväxter

Ett antal kärlväxter skyddade enligt artskyddsförordningen har uppmärksammats i
naturvärdesinventeringen (Trafikverket 2021). Det gäller bland annat ett stort antal
observationer av revlummer Lycopodium annotinum, och lopplummer Huperzia selago,
samt ett mindre antal förekomster av grönvit nattviol Platanthera chlorantha, och knärot
Goodyera repens.

3.8.2. Stormusslor

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) är fredad enligt förordning (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt rödlistad som EN (starkt hotad). Arten är
beroende av strömmande vattendrag med sten- och grusbottnar. Den är även beroende av
förekomst av öring eller lax då musslan under sin första tid lever parasitiskt som larv på
dessa arters gälar. Det största hotet mot den svenska stammen av flodpärlmussla är
igenslamning och igenväxning av de, för både musslan och värdfiskarna, viktiga grus- och
stenbottnarna. Inom utredningsområdet finns uppgifter om förekomster av flodpärlmussla
från Mölndalsån, Gisslebäcken, Storån, Sörån, Nolån, Lindåsabäcken och Bålån (Sveriges
Lantbruksuniversitet, 2020) (se Figur 5 i Bilaga 1). Uppgifter om förekomster finns även
från Kovraån och Ringsbäcken, belägna strax utanför utredningsområdet söder om Borås
(Sveriges Lantbruksuniversitet, 2020).

I Viskan nedströms Öresjö finns ett talrikt bestånd av äkta målarmussla (Sveriges
Lantbruksuniversitet, 2020). Arten är rödlistad som nära hotad (NT).

3.8.3. Groddjur

Större vattensalamander (Triturus cristatus) är fridlyst och strikt skyddad enligt
artskyddsförordningens §4. Inom utredningsområdet förekommer arten på ett flertal lokaler
i Mölnlycke samt mellan Mölnlycke och Mölndal. I övrigt finns den på enstaka lokaler vid
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Härryda, runt Bollebygd, norr om Hyssna, söder om Hultafors samt på ett flertal ställen
strax söder om Borås (ArtDatabanken, 2020) (se karta i Bilaga 1).

Groddjur, utöver större vattensalamander, har hittats inom järnvägskorridorerna i
begränsad omfattning. Observationer av groddjur har gjorts inom ramen för
naturvärdesinventeringen, och genom tidigare observationer som rapporterats till
Artportalen (Trafikverket, 2021a). Förekomster av groddjur kan förväntas inom samtliga
korridorer. I anslutning till flera av korridorerna finns dock begränsad tillgång till fiskfria
småvatten. Groddjur kan också förväntas vara missgynnade i de landskapsavsnitt som
domineras av ensartade barrskogar.

Utöver ovanstående, har det inom korridor Mölnlycke, Bollebygd Syd och korridor mot
Osdal gjorts en riktad och översiktlig inventering av groddjur under 2021. Ett mindre antal
lokaler hittades med ett fåtal förekomster av padda, Bufo bufo och vanlig groda, Rana
temporaria.

Under 2021 gjordes en särskild utredning för groddjur främst inom korridorerna
Mölnlycke/Raka vägen, Bollebygd Syd och kring stationsläge B11A. Efter identifiering av
lämpliga områden för groddjur fältbesöktes ett större område översiktligt. Fyra områden
inventerades mer ingående. Vid Låddekärrsbu noterades inga lämpliga groddjursmiljöer.
Vid Vanna kvarndamm noterades ett 30-tal lekande individer av vanlig padda. Vid
Tränningstorp besöktes tre lokaler. I Tränningstorpasjön fanns gott om vanlig padda i lek,
vid en myrgöl söder om väg 27 observerades inga groddjur, och i en tjärn väster om Liden
påträffades gott om vanlig padda samt två individer av vanlig groda. I området Osdal
hittades en lokal med vanlig padda och enstaka vanlig groda. En hypotes är att vissa
småvatten kan ha påverkats av Chytridsvampar, vilket är skadligt för groddjur. Överlag
bedöms korridorer i föredragna alternativ hysa få miljöer lämpliga för groddjur.

3.8.4. Fladdermöss

Inom utredningsområdet har tio arter av fladdermöss rapporterats på Artportalen mellan år
2000–2019. Dessa är brunlångöra, Plecotus auritus, dvärgpipistrell, Pipistrellus pygmaeus,
fransfladdermus, Myotis nattereri, gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus, mindre
brunfladdermus, Nyctalus leisleri, nordfladdermus, Eptesicus nilssonii, större
brunfladdermus, Nyctalus noctula, sydpipistrell, Pipistrellus pipistrellus, trollpipistrell,
Pipistrellus nathusii och vattenfladdermus, Myotis daubentonii. Fransfladdermus är
rödlistad som VU (sårbar) och mindre brunfladdermus respektive sydpipistrell är rödlistade
som CR (akut hotade) (ArtDatabanken, 2020). Alla arter av fladdermöss är strikt skyddade
enligt artskyddsförordningens §4.

Sydpipistrell (VU) är observerad på en lokal i utredningsområdets västra del, på Kyrkvägen i
nordvästra delen av Mölnlycke i september år 2017. Mindre brunfladdermus (VU) är
observerad strax österut under sommaren år 2012, och även strax väster om Hindås under
sommaren 2013. Fransfladdermus, som är rödlistad som nära hotad (NT), är observerad
runt om Mölnlycke samt vid Rävlanda strax väster om Bollebygd. När det gäller övriga arter
är förekomsten spridd över i princip hela utredningsområdet (se Figur 11 i Bilaga 1).

Fladdermöss har utretts särskilt för korridorerna Mölnlycke/Raka vägen, Bollebygd Syd
samt områden kring stationsläge B11A. Fladdermöss inventerades vid Låddekärrsbu i
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Bollebygds kommun och vid Eningsnäs och Osdal i Borås kommun. Inventeringen gjordes
både manuellt och med hjälp av autoboxar. Vid Osdal påträffades fem arter och lokalen
bedömdes som en bra fladdermuslokal, även om inga ovanliga arter hittades. Vid
Låddekärrsbu hittades fyra arter, och ytterligare två fanns noterade sedan tidigare. Vid
Eningsnäs påträffades tre arter och lokalen bedömdes som mindre lämplig för fladdermöss.

3.8.5. Hasselmus

Hasselmus, Muscardinus avellanarius, har observerats på ett flertal lokaler i
utredningsområdet, bland annat vid Risbohult i Härryda kommun och Pickesjön i Borås
kommun. Hasselmus trivs bland annat i vissa kraftledningsgator och kräver en variationsrik
miljö med mycket buskar.

3.8.6. Hasselsnok

Hasselsnok (Coronella austriaca) är rödlistad som VU och fridlyst enligt
artskyddsförordningens §4. Den kräver noggrant skydd enligt Art- och habitatdirektivet och
finns upptagen i bilaga 4 i nämnda direktiv. Inom utredningsområdet finns den rapporterad
från de västra delarna mellan Mölndal, Mölnlycke och Lindome. Ytterligare en känd
förekomst finns väster om Viaredssjön vid Hultafors (ArtDatabanken, 2020).

3.8.7. Fåglar

Studier av relevanta fågelarter har gjorts för att identifiera behov av fortsatt utredning och få
en indikation av förutsättningar för fågellivet under lokaliseringsutredningen. Målet är att
fånga upp de arter som kan vara känsliga för den framtida exploateringen och som
observeras någorlunda regelbundet inom utredningsområdet.

Inom utredningsområdet finns inga områden skyddade enligt fågeldirektivet. Alla vilda
fåglar som förekommer regelbundet i Sverige är skyddade enligt artskyddsförordningen.
Naturvårdsverkets vägledning innebär att rödlistade fågelarter, fågelarter med vikande
populationstrend och fågelarter märkta med ”B” i bilaga 1 till förordningen ska prioriteras i
arbetet med skydd. Sådana arter kan betraktas som känsligare eller viktigare än andra.
Totalt har cirka 65 sådana fågelarter observerats i området mer än tillfälligt. Bland dessa
arter finns bland annat berguv, fiskgjuse, nattskärra, smålom, storlom, pilgrimsfalk,
backsvala, rördrom och tjäder.

Praxis och vägledning i artskyddsfrågor kan komma att ändras och medföra krav på
bedömningar av fler arter. Därför har ytterligare ett 40-tal fågelarter inkluderats i
bedömningarna, se tabell bedömda fågelarter i Bilaga 1. Av totalt 117 arter har de som listas
nedan bedömts ha potential att ta skada av järnvägen. Deras häckningsplatser eller andra
betydelsefulla platser där de söker vila eller föda finns inom eller nära
utredningskorridorerna. Dessutom är de arter som har lite högre krav på sin livsmiljö, som
är relativt ovanlig. Om sådana miljöer försvinner skulle det kunna ha en påverkan på den
lokala populationen.

För de arter som inte beskrivs utförligare i detta avsnitt nedan, hänvisas till tabell bedömda
fågelarter i bilaga. Dessa arter har delats in i en av två kategorier, vilket syns i tabellen:
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Ej geografiskt relevant

Arter som inte har någon betydande del av sin livsmiljö i anslutning till
utredningskorridorer för ny järnväg. Det gäller exempelvis häckningsplatser och viktiga
platser för födosök. Platser där arten uppehåller sig tillfälligt, exempelvis vid flyttning, kan
påverkas. I de fallen bedöms livsmiljön vara så vanlig i landskapet att arten ändå inte utsätts
för betydande påverkan. Flera av arterna har sina häckningsplatser i andra delar av landet,
exempelvis i fjällen.

Opåverkade livsmiljöer

Hit räknas arter där livsmiljön bedöms få mycket liten negativ påverkan på grund av ny
järnväg, samt arter som har lågt ställda krav på sin livsmiljö. Det senare innebär att då en ny
järnväg påverkar berörd livsmiljö, kommer fortfarande en rik tillgång att finnas på
livsmiljöer av lika god kvalitet. Arten bedöms då också vara anpassningsbar så att den kan
flytta till den jämförbara miljön.

I gruppen räknas också in de arter som kan gynnas av att järnväg byggs, då byggnationen
ger upphov till ökade förekomster av exempelvis brynmiljöer och solexponerade slänter.

Backsvala, Riparia riparia, är rödlistad som VU och det pågår eller förväntas ske en
minskning av den svenska populationen. Backsvalan bosätter sig framförallt i branta
skärningar med finmo-grovmo-finsand. Naturliga bosättningar är klitter och strandvallar
medan människoskapade kan förläggas i grustäkter eller liknande. Det är direkta intrång i
häckningsplatsen som är det huvudsakliga problemet för arten. Övrig störning bedöms ha
marginell betydelse. Arten finns noterad som häckande i kolonier på ett dussin ställen väl
spridda inom utredningsområdet, men aktuella (<10 år) häckningsfynd inom korridorer
förekommer endast vid Hestra och Nässlehult, norr om Bollebygd.

Berguv, Bubo bubo, finns på enstaka lokaler inom utredningsområdet. Arten är rödlistad
som VU, är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och den svenska populationen minskar eller
förväntas minska. Utbredningen är väl spridd över landet förutom i fjällkedjan. Berguv
häckar oftast i branter, gärna 20 meter höga. I vissa fall kan den häcka i grustag eller intill
stenblock eller rotvälta. Samtal har hållits med lokal rapportmottagare inom den nationella
berguvsinventeringen som utfördes under 2019–2020 av Birdlife Sverige.

Bivråk, Pernis apivorius, förekommer i begränsad utsträckning i utredningsområdet. Artens
utbredning i Sverige har minskat kraftigt senaste 30 åren men populationen ser ut att ha
stabiliserats. För södra Sverige gäller att bona byggs högt upp i lövträd eller gran i områden
med mycket lövträd och i närhet av sjöar. Bivråken övervintrar i Afrika och återvänder till
Sverige mellan senare hälften av maj till tidigt i juni. Landskapstyper: jordbrukslandskap,
skog, våtmark.

Brun kärrhök, Circus aeruginosus, är känd från ett flertal lokaler i utredningsområdet.
Arten anses hänsynskrävande men populationen i Sverige är ökande. Habitat är
huvudsakligen i slättsjöar och vassvikar. Landskapstyper: jordbrukslandskap, våtmark.
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Duvhök, Accipiter gentilis, är rödlistad som NT, och den svenska populationen är på
nedåtgående. Den är känd från ett flertal lokaler i utredningsområdet. Häckning och jakt
sker i skog, framförallt inom större arealer av gammal skog.

Entita, Poecile palustris, är rödlistad som NT. Arten förekommer i löv- och blandskog i
södra Sverige upp till ungefär mitten av Dalarna och man tror att arten minskar på grund av
storskalig fragmentering och av konkurrens om bohål (blåmesen, som är dominant
gentemot entita, har ökat). Entita är ortstrogen och har korta spridningslängder.

Fiskgjuse, Pandion haliaetus, är väl spridd i utredningsområdet och arten är inte rödlistad i
Sverige och populationen verkar stabil inom landet. Fiskgjuse är upptagen i fågeldirektivets
bilaga 1. Artens utbredning sträcker sig över hela landet, men med mindre täthet i
nordligaste delen. Känsligheten för ny järnväg bedöms främst röra exploatering i närheten
av häckningsplats.

Gröngöling, Picus viridis, förekommer på många platser i utredningsområdet. Den har
tidigare varit rödlistad och misstanke finns om en tillbakagång av den svenska populationen.
Det främsta hotet mot arten bedöms vara ett igenväxande jordbrukslandskap. Gröngöling
lever i omväxlande halvöppna kulturlandskap med åkrar, lövdungar och alléer.

Järpe, Tetrastes bonasia, är rödlistad som NT, och det svenska beståndet har
uppskattningsvis minskat med cirka 25% de senaste tolv åren. Arten förekommer i större
delen av landet i lövblandad barrskog, gärna med närhet till skogsbäckar och surdråg.
Järpen är mycket stationär och undviker större öppna ytor och är därför känslig för
fragmentering. Den är känd från ett fåtal platser i utredningsområdet.

Ljungpipare, Pluvialis apricaria, är inte rödlistad och det finns inga tecken på betydande
populationsförändring. Arten häckar på större myrar från Småland upp till hedmarker i
fjälltrakterna. På Gotland och Öland förekommer de häckande på alvarmark. Den är känd
från ett fåtal platser i utredningsområdet.

Mindre hackspett, Dryobates minor, är rödlistad som NT, och finns utbrett som häckande i
utredningsområdet, i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd. Arten behöver
tillgång på död lövved, och missgynnas av avverkning av lövträd samt röjning av
strandskogar och andra lövmiljöer.

Nattskärra, Caprimulgus europaeus, finns fläckvis representerad i större delen av
utredningsområdet, med en lite högre koncentration i de västra delarna. Nattskärra är inte
rödlistad och populationen är ökande. Arten är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1.
Nattskärra finns i Sverige främst i Götaland, Svealand och längs norrlandskusten. Arten är
en sådan art som potentiellt kan påverkas av buller (Rydell, 2017). Inom utredningsområdet
finns rapporter om spelande fåglar på många platser. Några särskilt starka delområden för
nattskärra kan urskiljas och dessa områden ligger främst väster om Landvetter flygplats
samt norr om Hårssjön.

Orre, Lyrurus tetrix, finns representerad över stora delar av utredningsområdet men av
stora spelplatser om minst tio tuppar finns det troligen endast enstaka. Orre förekommer i
hela landet förutom i jordbruksbygd och kalfjäll. Den lever i öppna områden samt tidiga
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successionsstadier, d.v.s. igenväxande skog. Området ska ha inslag av ris eller buskar, gärna
ett hygge. Tät skog undviks.

Pilgrimsfalk, Falco peregrinus, är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och är rödlistad som
nära hotad (NT) i Sverige. Populationen, som är spridd över större delen av landet, är
ökande men i utredningsområdet finns det endast enstaka  fynd med häckningskriterier.

Pärluggla, Aegolius funereus, finns i begränsad omfattning i utredningsområdet. Misstanke
finns att den svenska populationen minskar. Pärluggla lever i varierad, äldre skog med
tillgång till trädhål för boplats. Området ska ha goda jaktmöjligheter. Framförallt
förekommer pärluggla i äldre skog med inslag av äldre lövträd, mindre hyggen,
jordbruksmark eller andra luckor i landskapet.

Rördrom, Botaurus stellaris, är rödlistad som NT och den svenska populationen anses
stabil. Arten är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Buller bedöms vara en potentiellt
betydande störningsfaktor för rördrom. Rördrom lever i kulturslättsjöar med bladvass-
bestånd som är stora och täta. Födosök sker i glesare vegetation men lever annars i tätare
delen av vass. Samtliga fynd av spelande individer är från utredningsområdets västra delar,
främst vid Hårssjön men det finns även äldre fynd (år 2002) från Vällsjön söder om Pixbo.

Smålom, Gavia stellata, är rödlistad som nära hotad (NT) men det finns inga tecken på
betydande populationsförändring. Smålom finns representerad i större delen av Sverige.
Häckning sker i skogstjärnar och myrgölar utan fisk, medan födosök görs i näringsfattiga
klarvattensjöar vilka kan ligga 10 km från häckningsplatsen. Vattnet behöver vara öppet
minst 40 m för start och landning. Smålom är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och finns
häckande i en handfull sjöar i utredningsområdet.

Storlom, Gavia arctica, är inte rödlistad men är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1.
Storlommen har tidigare ansetts hotad i Sverige men har nu en relativt stabil population och
finns i princip över hela landet. Storlom häckar i näringsfattiga klarvattensjöar i hela
Sverige, där boet placeras på öar eller skär. I vissa fall kan den häcka i urban miljö. Den
förekommer i ett stort antal sjöar inom utredningsområdet.

Större korsnäbb, Loxia pytyopsittacus, och mindre korsnäbb, Loxia curvirostrata, är inte
rödlistade och det finns inga tecken på några betydande populationsförändringar. Båda
arterna lever i barr- och blandskog, där den större korsnäbben oftare återfinns i tallmiljöer
och den mindre korsnäbben i granmiljöer. Korsnäbbarna finns i princip i hela landet. De är
opportunistiska och skogens struktur eller ålder verkar inte ha så stor betydelse. Arterna är
mycket rörliga och totalantalen som observeras i Sverige varje år varierar kraftigt.

Talltita, Poecile montanus, är rödlistad som NT och finns väl spridd i utredningsområdet.
Den föredrar större sammanhängande barrskogar med inslag av murkna högstubbar.

Tjocknäbbad nötkråka, Nucifraga caryocatactes caryocatactes, är rödlistad som nära hotad
(NT) då denna sydsvenska underarts population är på nedåtgående. Arten finns utbrett i
utredningsområdet. Den lever i bland- eller barrskog med hassel inom 5-6 kilometers
avstånd och med inslag av mossig och våt mark.
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Tjäder, Tetrao urogallus, är inte rödlistad men upptagen i fågeldirektivets bilaga 1.
Nationellt är populationen stabil, men den verkar över tid ha minskat i Götaland. Det finns
observationer av tjäder över större delen av utredningsområdet, men viktiga spelplatser
finns det endast ett mindre antal. Tjädern förekommer främst i glest uppvuxna
barrskogsbestånd större än 300 hektar. Det är då oftast områden med stor andel uppvuxen,
relativt gles tallskog som är minst 30 år, och gärna minst 60−70 år gammal. Den undviker
större hyggen och andra öppna områden.

Områden med höga värden för tjäder är i utredningsområdet oftast en mosaik av öppna
myrmarker, sumpskogar och gles, äldre hällmarkstallskog. Skogen är varierad, flerskiktad
och rik på blåbärsris som är mycket viktigt för tjädrar. Myrmarkernas tallar och tuvull är
viktiga födoresurser i området.

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus, är rödlistad som NT och en minskning av
populationen pågår eller förväntas ske. Arten förekom i utbredningsområdet främst efter
stormarna Gudrun och Per i mitten av 00-talet då tillgången på färsk död granved var stor,
inte minst i naturreservatet Klippan. Den svenska populationen anses ha sin sydgräns i
Dalsland. Arten lever främst i barrskogsmiljöer med riklig förekomst av döende och döda
träd.

3.9. Barriäreffekter och grön infrastruktur

Grön infrastruktur kallas i denna utredning ekologiska samband och utgörs här av
naturmiljöer som antas ha förhöjda värden som livsmiljöer för känsliga arter, och utgör ofta
förstärkta möjligheter för sådana arter att spridas.

Barriäreffekter brukar i infrastruktursammanhang främst beskrivas avseende människor
och större däggdjur, men järnvägsanläggningen kommer att ha betydande barriäreffekter
för en stor del av faunan längs sträckningen.

Befintliga barriärer i utredningsområdet för vilt och annat växt- och djurliv är främst väg
27/40 (se karta i Bilaga 1). Vägen skär bland annat av de skogsområden som delvis är
naturreservat i området mellan Lackarebäck och Delsjöarna i västra delen av
utredningsområdet.

Barriäreffekter blir i ett järnvägsplaneskede viktig att analysera tillsammans med andra
befintliga anläggningar. Resultatet av den analysen kommer att utgöra underlag för var
skyddsåtgärder kan bli mest effektiva.

3.9.1. Vilt

Landskapet mellan Göteborg och Borås domineras av produktiv skogsmark. Landskapets
förutsättningar för samband för vilt är goda. Vissa storskaliga strukturer i landskapet som
Storåns dalgång präglad av jordbruk, väg 27/40, Kust till kustbanan och bebyggelse
påverkar sambanden (se karta i bilaga 1). Vägen har viltstängsel men passagemöjligheter för
vilt (och människor) förekommer på ett flertal platser mellan Göteborg och Borås, i
samband med trafikplatser, lokalvägar på broar eller där väg 27/40 går som landskapsbro.
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Längs väg 27/40 mellan Göteborg och Borås finns en betydande faunaport för stora
däggdjur och 25 passager som kan ha passagefunktion för stora däggdjur (21 portar, 3
landskapsbroar och 1 vägbro). Längs väg 27 söder om Borås finns två större faunapassager
för däggdjur, en faunabro kombinerad med enskild väg öster om Pickesjön och en större
faunaport väster om trafikplats Kråkered (Trafikverket, 2018b). Utöver dessa tillkommer
ytterligare tre passagemöjligheter som kan ha funktion för stora däggdjur, varav två portar
och en landskapsbro över Lindåsabäcken. Strax öster om Borås längs väg 40 finns
ytterligare ett faunaport som saknar viltanpassning.

Passagemöjligheter för mindre och medelstora däggdjur (djur mindre än rådjur) finns längs
väg 27 söder om Borås. Tre broar vid Viared väster om Borås, fyra broar och en
hasselmuspassage kring Osdal sydväst om Borås. En vägtrumma för medelstora däggdjur är
anlagd vid Grönered söder om utredningsområdet (se karta i bilaga 1).

Inom utredningsområdet finns även två faunapassager genom vattendragen Tollesjöbäcken
strax väster om Rydboholm och Finnebäcken öster om Tulebo.

Längs väg 27 vid Tränningstorpasjön väster om Osdal finns en dubbelsidig passage för grod-
och kräldjur som ger dem spridningsmöjligheter.

Olycksdata från Trafikverket visar att bland annat i områden utan viltstängsel kring väg
27/40, och vid trafikplatser längs den vägen, förekommer viltolyckor med högre frekvens än
längs andra vägar inom utredningsområdet. Det gäller också i viss utsträckning längs Kust
till kustbanan som är inte stängslad. Särskilt hög är viltolycksfrekvensen omkring
Landvetter, vilket indikerar att älg vandrar frekvent söderut och norrut vid väg 27/40
(Trafikverket, 2015).  I skogslandskapet söder om Landvetter följer ett mindre viltstråk
dalgångens öst-västliga riktning (Trafikverket, 2020c). Ett starkt viltstråk är sedan tidigare
avgränsat väster om Rävlanda. Viltstråket är förstärkt av den öppna landskapsbron över
Rävlandavägen (Trafikverket, 2015). Viltstråket fortsätter norrut mot Hindås öster om
befintlig järnväg (se karta i bilaga 1).

Kust till kustbanan bedöms inte utgöra någon kraftfull barriär för känsliga arter idag. Den
utgör en måttlig barriär för klövviltet då banvallen utgörs av grov krossad sten som har viss
avskräckande effekt för klövvilt (Olsson, 2020). Ingen viltpassage finns längs järnvägen
(Trafikverket, 2020b).

3.9.2. Ekologiska samband

3.9.2.1. Manuell kartläggning av värdefulla miljöer

Områden av betydelse för ekologiska samband har karterats manuellt (se karta i Bilaga 1). I
projektet har utretts hur vissa arter och deras respektive betydelsefulla livsmiljö fördelar sig
i landskapet, och om vi kan identifiera områden där sådana samband är särskilt starka
respektive känsliga. Det är områden som pekats ut av ett eller flera av nedanstående skäl:

1. Särskild betydelse genom stor artrikedom.

2. Särskild betydelse för känsliga arter.

3. Särskild betydelse för känsliga arters spridning till och från omgivande landskap.
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Områdena är generellt stora eftersom de utgör mer än enstaka naturvärdesobjekt enligt
kriterierna för projektets naturvärdesinventering. Källa till värderingen har varit PM
Naturvärdesinventering, artdata från Artdatabanken (ArtDatabanken, 2020), och
kännedom om landskapet i utredningsområdet och regionen.

Ett flertal av de identifierade områdena bygger helt eller delvis på artuppgifter där
information om observationsplatser kräver sekretess till skydd för arterna. Därför blir
beskrivningen i MKB och detta PM relativt ytlig.

Tabell 1 Områden med ekologiska samband med tillhörande siffra i Figur 10, Bilaga 1.

Område Beskrivning av värde

1 Kulturpräglade äldre ädellövskogar, främst ek och bok, med
värden för bland annat fågelliv och insektsliv.

2-6,
8-9

Stort sammanhängande skogs- och våtmarksområde med höga
värden för känsliga arter.

7, 14, 16 Artrika odlingslandskap med höga värden knutna till äldre
former av jordbrukshävd.

10 Sjö- och våtmarksområde med höga värden knutna till känsliga
fågelarter.

11 Sjö med omgivande lövskogar, med värden för känsliga arter.

12 Långsträckt sammanhang av artrika äldre lövskogar.

13 Långsträckt sammanhang av artrika hävdpräglade marker
längs Viskan.

15 Odlingslandskap med höga värden knutna till lövskogar.

17 Viktiga samband för lax och havsörings reproduktion eftersom
area av lek- och uppväxtområden är mycket begränsade.

18 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då
föryngring sker i området.

19 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då delar av
området är kärnområde för population.

20 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då delar av
det utgör ett kärnområde med föryngring.

3.9.2.2. Kartläggning av habitat

GIS-analysen över habitatkartläggning och korrelation med inrapporterade artobservationer
för fladdermöss, groddjur och nattskärra inom utredningsområdet presenteras i kartor i
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bilaga 1, Figur 11–13. De inrapporterade artobservationerna finns främst inom korridorerna
eftersom det är här som fältarbete har gjorts. GIS-analyserna kan komplettera denna
information genom att visa på potentiella habitat även utanför korridorerna. De potentiella
habitaten är också viktiga för att identifiera ekologiska samband.

Habitat med hög kvalitet kan finnas även utanför korridorerna, även om detta inte är tydligt
i resultaten. Det beror på att stora delar av dataunderlaget är inventerat särskilt för
korridorerna, varför de flesta lämpliga habitat i raster 1 (se avsnitt 2.4) också de är
lokaliserade inom korridorerna. Utanför korridorerna består dataunderlaget av
marktäckedata eller grön infrastruktur och dessa raster har inte samma detaljeringsgrad
som exempelvis data över generella biotopskydd.

Korrelationen mellan artobservationer och miljöer med bedömda starka samband i kartorna
är ganska låg. Det kan ha att göra med att fladdermöss respektive groddjur slogs samman till
hela artgrupper och att deras föredragna livsmiljö var svår att definiera. En högre
upplösning i kvalitet samt tydligare avgränsning av naturtyper behövs för att fördjupa
analysen. Sådant underlag finns inte på den här översiktliga nivån. Artobservationer saknas
helt i vissa delområden vilket gör att det blir svårare att bekräfta att analysen fungerar.
Korrelationen mellan artobservation och lämpliga livsmiljöer för tjäder var hög men kan
inte redovisas då den bygger på sekretesskyddade observationer.

3.10. Invasiva arter

Invasiva arter är arter som har tagits in i landet med hjälp av människan. De saknar ofta
naturliga konkurrenter vilket leder till att de kan spridas kraftigt. Dessa arter påverkar den
biologiska mångfalden negativt då de tränger ut den naturliga floran och faunan. De kan
skada arter och ekosystem och ha negativ effekt på jord- och skogsbruk. Invasiva arter kan
även orsaka ekonomisk skada samt påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Enligt EU-förordning nr 1143/2014 får arterna inte avsiktligt:

· Föras in på unionens territorium

· Hållas och födas upp

· Transporteras, förutom i samband med utrotning

· Släppas på marknaden

· Användas eller bytas

· Tillåtas reproducera sig, växa eller odlas

· Släppas ut i miljön

Det är alltså förbjudet att transportera jordmassor och växtavfall som kan sprida invasiva
arter. Förbudet gäller både små och stora mängder jordmassor, det vill säga allt från
trädgårdsavfall till större byggentreprenader. Det omfattar vidare alla delar av växten såsom
frön och rotdelar som kan överleva och föröka sig.
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Enligt sökning på Artportalen under åren 1980–2020 har 222 observationer av invasiva
arter registrerats för utredningsområdet för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och
Borås. Observationerna gäller sju olika arter varav växterna jättebalsamin, jätteloka, gul
skunkkalla och smal vattenpest riskerar att spridas oavsiktligt vid transport av jord och
massor i samband med entreprenad. Parkslide, som ännu inte är upptagen på listan över
invasiva arter i Sverige, har observerats inom utredningsområdet. Parkslide förekommer
som invasiv art i de flesta europeiska länder samt i större delen av USA och Kanada.

Jättebalsamin
Jättebalsamin kan bli upp mot 2,5 meter hög växer ofta i stora bestånd. Blommorna är rosa
och ibland vita och hänger i fåblommiga knippen. Jättebalsamin förekommer i fuktiga till
blöta mycket näringsrika miljöer som exempelvis näringsrika stränder, rika sumpskogar,
skogsbäckar, högörtsängar, fuktiga ruderatmarker, hyggen och parker.

Från utredningsområdet finns 152 observationer av jättebalsamin. De flesta observationerna
har skett kring tätorterna Mölnlycke, Landvetter och Borås men växten är geografiskt
utbredd över stora delar av utredningsområdet. Vid naturvärdesinventering observerades
växten vid Kvarnsjön.

Jätteloka
Jätteloka är en mycket stor och vitblommig, flockblommig växt som kan bli upp mot fem
meter hög. Jättelokan har en enkel stam, ihålig och mellan fem och tio centimeter tjock.
Stammens nedre del är ofta rödfläckig. Jättelokan trivs bäst i relativt öppen, näringsrik och
gärna fuktig mark. I Sverige förekommer den främst i anslutning till tätorter, längs vägar, på
ruderatmarker och ohävdade gräsmarker, i parker och trädgårdar samt fuktängar och
stränder.

Jätteloka är vanligt förekommande i stora delar av södra Sverige och har noterats i nästan
hela landet. Inom utredningsområdet har 34 observationer gjorts, främst i anslutning till
tätorterna Mölnlycke och Borås.

Gul skunkkalla
Gul skunkkalla är en storvuxen kallaväxt från Nordamerika som växer i stora bestånd och
trivs i våtmarker, sumpskogar och längs med vattendrag. Gul skunkkalla har 30–150 cm
avlånga, blanka blad med korta skaft i rosetter från jordstammen.

Gul skunkkalla bedöms vara etablerad i de flesta landskap i södra Sverige. I Västergötland
har totalt 266 observationer rapporterats till Artportalen varav cirka 23 observationer
återfinns inom utredningsområdet. Under den naturvärdesinventering som gjorts
observerades växten längs Sandaredsån.

Smal vattenpest
Smal vattenpest är en ljusgrön dybladsväxt som har långa slingor med stjälkar som kan bli
ett par meter långa. Blommorna är små och vita. Smal vattenpest är en sötvattensart som
växer i sjöar, dammar och lugna vattendrag och våtmarker. Den fäster med trådlika rötter i
bottnar på mellan tre och fem meters djup men lever också ofta i grundare vatten.

Smal vattenpest har enligt Artportalen observerats vid fyra tillfällen inom
utredningsområdet varav de flesta observationer skett kring Rådasjön.
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Parkslide
Parkslide är inte med på den nationella förteckningen över invasiva arter idag men är under
utvärdering. Parkslide är en flerårig, storväxt, bambuliknande ört som kan bli 50–250
centimeter hög. I Sverige förekommer parkslide på ängsmark, i skogsbryn och miljöer
störda av människan, såsom vägbankar, diken, ödetomter, skogsmarker och runt bostäder.
Den trivs i solöppna miljöer där marken frilagts.

Parkslide har observerats 403 gånger inom utredningsområdet. Observationerna är flest
kring tätorterna Mölnlycke (östra Göteborg) och Borås men växten förekommer över hela
området med större koncentrationer även kring Landvetter och kust till kust-banan.
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4. Utredningsalternativ projekteringsskede
De kvarstående utredningsalternativen i projekteringsskedet framgår av figur 4. En karta i
större format finns i bilaga 1.

Figur 4. Utredningsalternativ i projekteringsskedet.

Nedan följer en kort allmän beskrivning av respektive alternativ.

4.1. Delen Almedal-Landvetter flygplats

4.1.1. Stationsalternativ Mölndal

M1 Mölndal C

Nuvarande Mölndal station byggs ut med fler spår för att klara planerad trafik på den nya
stambanan och Västkustbanan. Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver
utökas till sex spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet behöver breddas
från nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in under den
befintliga bron (Mölndals bro). Plattformarna, som dimensioneras för 250 meter långa tåg,
kan placeras norr och/eller söder om Mölndals bro. Plattformarna ska kunna nås med
rulltrappor och hissar från bron.

4.1.2. Stationsalternativ Landvetter flygplats

L1 Station i tunnel under flygterminalen

Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under flygterminalen på Landvetter flygplats
med rulltrappor och hissar direkt upp till flygterminalen. Stationen utformas med två
genomgående huvudspår och två plattformsspår för 250 meter långa tåg. Bergtunneln under
terminalen bedöms bli 2,5–3 kilometer lång.

L3 Parallell med flygplatsen

Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig
landningsbana och flygterminal. Stationen placeras i nära anslutning till flygterminalen.
Stationen ska utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår med
plattformar för 250 meter långa tåg.  Järnvägen behöver överdäckas med ett betongtak inom
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cirka 350 meters avstånd från flygledartornet eftersom elektriska störningar från tågtrafiken
i annat fall kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning.

L7 Öster om flygplatsen
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig landningsbana
och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 1,2 kilometer öster om befintlig
terminalbyggnad. Huvuddelen av stationen med spår och växlar bedöms komma att ligga i
skärning eller tråg utanför bergtunneln. Kringutrustning som servicetunnlar, tvärtunnlar
och tryckutjämningsschakt kommer att behövas.

4.1.3. Korridorer Almedal – Landvetter flygplats

Korridor Mölnlycke

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station i
centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från Västkustbanan
och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. Med hänsyn till topografi samt befintlig
miljö och bebyggelse behöver järnvägen gå i bergtunnel mellan sträckan Sandbäck och öster
om Mölnlycke tätort. Tunneln bedöms bli cirka 132 kilometer lång. Öster om Mölnlycke kan
järnvägen till stor del gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen.
Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen
och L7 Öster om flygplatsen.

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, vilket innebär att
både angränsande fastigheter, E6/E20 och Mölndalsån kommer att påverkas. Mölndals
station behöver byggas ut med fler spår och plattformar, vilket påverkar både befintlig och
planerad bebyggelse öster om stationen.

Vid Rävekärr söder om stationen ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan.
De nya spåren korsar Västkustbanan och Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel.
Därefter fortsätter den nya järnvägen på bro alternativt i betongtunnel fram till
Kungsbackavägen där den går in i bergtunnel. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga
skäl är huvudalternativet en bro. Vid Rävekärr söder om stationen krävs också en planskild
anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen.

Korridor Tulebo

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt som
alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning i Mölndal. Dalgången vid
Tulebo kan passeras i markplan i den södra delen av korridoren medan en nordlig
sträckning inom korridoren behöver gå i tunnel med hänsyn till riksintressen för både
naturvård och friluftsliv vid Hårssjön. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 5–6
kilometer. Järnvägen kommer att korsa Gravsjön på bro och passera genom Benareby i
ytläge. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter
flygplats. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel under
flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

Korridor Landvetter öst

Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att stationen vid Landvetter
flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan (L3 Parallellt med
flygplatsen). Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt
som alternativen Mölnlycke och Alternativ Tulebo. Norr omFinnsjön och genom Benareby
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kanjärnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som
väljs. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng söder och öster om
Landvetter flygplats. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 6–10 kilometer.

Korridor Raka vägen

Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt till Landvetter
flygplats utan att passera Mölndal. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och
bebyggelse behöver järnvägen gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke tätort.
Tunneln bedöms bli cirka 9 kilometer lång. Öster om Mölnlycke kan järnvägen till stor del
gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till
stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och Västlänken, vilket
kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintligt dubbelspår kommer att breddas
till fem spår mellan Sankt Sigfridsgatan och Flöjelbergsgatan där spåren delar sig mot Borås
respektive Mölndal. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva
byggas om i nytt läge och intrånget på angränsande fastigheter väster om nuvarande spår
blir betydande. I delningspunkten korsar spåren varandra i tre olika plan, vilket innebär att
det undre spåret kommer att ligga 15–18 meter under markytan. I det smalaste avsnittet
söder om Flöjelbergsgatan kommer Mölndalsån och/eller E6/E20 att behöva flyttas. Då
E6/E20 ändå måste flyttas till ett östligare läge under byggnadstiden bör en omläggning av
vägen vara att föredra framför en omgrävning av ån. Spåren mot Borås kommer att fortsätta
i betongtunnel fram till korsningen med Kust till kustbanan där de går in i bergtunnel.

Korridor Raka vägen öst

Korridor Raka vägen öst utgör en kombination av Korridor Raka vägen och Korridor
Landvetter öst. Järnvägen kommer att gå i tunnel tills den har passerat Finnsjön. Vid
Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom
korridoren som väljs. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 9-12 kilometer.

4.2. Delen Landvetter flygplats - Borås

4.2.1. Korridorer Landvetter flygplats – Borås

Korridor Hindås

Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och Borås.
Korridoren kan anslutas till stationslägena B1 Borås C och B2 Knalleland.

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning mot
Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult norr om Klippans
naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen gå i en kort tunnel eller i ytläge beroende
på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 3,5
kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde.
Därefter sträcker sig korridoren över ett höglänt skogsområde norr om Gesebols sjö där
järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på bank. Vid Pålsbo går den norra delen av
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korridoren genom ett planerat naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen att gå in
i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Hestra

Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och Borås.
Korridoren kan anslutas till stationslägena B1 Borås C och B2 Knalleland.

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning på
samma sätt som korridor Hindås. Efter Sundshults by strax sydost om Hindås tätort
fortsätter korridoren i östlig riktning mot Nissaråsen där det, med hänsyn till topografin,
bedöms vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. Vid
Hestra passerar järnvägen Nolåns dalgång på en lång bro. Korridoren viker sedan av i
nordostlig riktning där järnvägen kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder
om Gesebols sjö och norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo går järnvägen
in i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Bollebygd Nord

Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till stationslägena B1 Borås C och B2 Knalleland.
Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen varefter den fortsätter norr om väg 27/40.
Den passerar över Kust till kustbanan och tangerar därefter södra delen av Klippans
naturreservat.

Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att
anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på
en lång bro norr om Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd kommer järnvägen att gå i en
cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den högre terrängen söder om Gesebols sjö.
Korridoren fortsätter därefter på samma sätt som korridor Hestra till Bäckabo och vidare i
en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Olsfors

Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till stationslägena B1 Borås
C, B4 Lusharpan på bibanabana och B11 Osdal. Korridoren följer Bollebygd Nord fram till
Bollebygd. Öster om Bollebygd viker korridoren av mot sydost där järnvägen behöver
anläggas i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den passerar Söråns dalgång på bro.
Därefter följer korridoren väg 27/40 mot Borås.

Korridor Bollebygd Syd

Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors anslutas till stationslägena
B1 Borås C, B4 Lusharpan på bibana och B11 Osdal. Korridoren följer alternativen Bollebygd
Nord och Olsfors fram till Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera kust till
kustbanan på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi
Bollebygd där den passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster om dalgången kan
järnvägen, beroende på läge i korridoren, antingen gå in i en cirka två kilometer lång tunnel
eller ytläge i anslutning till skidbacken innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd
och Borås. Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors fram till Viared och
vidare mot något av de tre möjliga stationslägena i Borås.
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4.3. Delen genom Borås

4.3.1. Korridorer och stationslägen i Borås

Korridor Borås C med stationsläge B1A och B1C i tunnel

För stationsalternativet Borås central finns det två möjliga lösningar, B1A och B1C. Det som
i huvudsak skiljer de båda alternativen åt är vilka korridorer som kan ansluta alternativen.
B1A kan kopplas till de södra korridoralternativen medan B1C ansluter mot de norra
korridorerna. Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli
tillräcklig behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan. Plattformarna som ska
kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att kunna nås med hissar. Öster om stationen
kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel.

Korridor Knalleland med stationsläge B2

Stationen placeras sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet och i nära anslutning
till Älvsborgsbanan. Stationen, som utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av
tre dubbelspåriga broar med mellanliggande plattformar i mellan. Broarna, som kommer att
sträcka sig över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa
och 10–15 meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel som övergår i
en kort betongtunnel och skärning i den östra kanten av naturreservat Rya Åsar. Öster om
stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta betongtunnel under området
Norrmalm innan den övergår i en lång bergtunnel.

Korridor Lusharpan med stationsläge B4 på bibana

Stationsalternativ Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en
station placeras vid Lusharpan på en bibana. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda
kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om stationen går bibanan väster
eller öster om Pickesjön och ansluter till huvudbanan sydväst om väg 27. Öster om stationen
fortsätter nästa del av bibanan utmed kust till kustbanans sträckning genom Göta, vilket
kommer att medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse, och därefter i bergtunnel under
områdena Kristineberg och Hedvigsborg. Bibanan bedöms bli cirka 10 kilometer lång.
Stationen vid Lusharpan, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 500–
600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan.

Korridor Osdal/Borås C med stationsläge B11A

Stationsalternativ B11A innebär en station på huvudbana i Osdal samt en säckstation vid
nuvarande Borås C. Stationen på huvudbanan, som ingår i nästa del av stambanan, kommer
att ha fyra spår och utformas för 400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på en
35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer nästa del
av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.

Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till Borås C.
Bibanan, som kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås, ansluter till
Viskadalsbanan och följer denna i befintlig eller ny sträckning fram till Borås C.  Tåg som
trafikerar sträckan öster om Borås kommer att stanna vid stationen på huvudbanan istället
för Borås C.
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Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och  plattformar för regionaltåg till/från
Göteborg. Tillsammans med nya plattformsförbindelser och breddning av befintliga
plattformar innebär detta en omfattande ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet
behöver också utökas mot väster.

Korridor Osdal med stationsläge B11B

Stationsalternativ B11B innebär en station på huvudbana i Osdal där samtliga tåg kommer
att stanna. Behovet att kunna vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas
med sex spår, likt station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter
hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa del av
stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.
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5. Miljöeffekter som förväntas uppstå av
projektet

En ny järnväg kommer att påverka arter, livsmiljöer och ekosystemtjänster inom och
omkring järnvägskorridoren. Det intrång en ny järnväg medför ger upphov till direkta och
indirekta effekter på naturmiljön från bland annat buller, barriärer samt fragmentering och
förluster av biotoper.  Dessa effekter kan skada skyddade och hotade arter samt värdefulla
livsmiljöer.

Bygg- och driftskeden av järnvägsanläggning, stationer, anläggningsytor och arbetsvägar
kan förväntas ge påtaglig negativ påverkan på naturmiljön. Utöver direkt påverkan bör
sekundäreffekter av projektet bedömas. Sådana kan innefatta behov av massupplag,
deponier, påverkan på skogs- och jordbruksdrift, omläggningsbehov av befintliga vägar,
diken, med mera. Utifrån direkta och indirekta effekter behöver utredningsbehovet för
skydds- och kompensationsåtgärder bedömas.

Stora områden av skogsmark kommer att påverkas av järnvägsprojektet. Mycket av
skogsmarken är starkt påverkad av skogsbruk men kan i många fall ändå hysa höga värden
för biologisk mångfald. En stor del av landmiljöerna mellan Göteborg och Borås hyser också
värdefulla våtmarker. Dessa skogs- och våtmarksmiljöer kan förväntas hysa flera
populationer av känsliga fågelarter. Dagens karaktär av tysthet och ostördhet kommer att
påverkas både i anläggnings- och driftskeden och järnvägen kommer att utgöra en ekologisk
barriär. Barriäreffekten blir också viktig att analysera tillsammans med barriäreffekterna av
andra befintliga anläggningar.

Projektet kommer att passera den dalgång som genomflyts av Nolån/Storån. Dessa åar
tillsammans med Sörån hyser många värdefulla biotoper för fisklek, musslor och ett i övrigt
artrikt växt- och djurliv. Exempelvis kan negativa effekter på den fredade flodpärlmusslan
uppkomma om järnvägen anläggs över Nolån och Sörån vid Bollebygd. Här blir det viktigt
att hitta sätt att reducera påverkan av järnvägen, framförallt i byggskedet.

Ett flertal känsliga och skyddade arter förekommer inom utredningsområdet. Dessa
kommer liksom särskilt värdefulla livsmiljöer och skyddade områden, att ha betydelse för
bedömning av hur järnvägen bör lokaliseras. Det blir då viktigt att bedöma effekten för
dessa arter av just en järnvägsanläggning, som i flera fall inte är en lika betydande barriär
som exempelvis en motorväg. Järnvägsanläggningen för däremot med sig andra risker med
exempelvis kontaktledningar som kan vara farliga för fågellivet.

I byggskedet kan järnvägen ge upphov till utsläpp av föroreningar och andra störningar i
ytvatten vilket kan medföra negativa konsekvenser för växt- och djurliv i sjöar och
vattendrag. Även permanenta hydrologiska och morfologiska förändringar kan uppkomma i
sjöar, vattendrag och våtmarker.
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5.1. Förutsättningar för bedömningar

I föreliggande PM Naturmiljö har respektive korridor bedömts i sin helhet utifrån
förekommande naturvärden. Bedömning av i vilken omfattning järnvägsanläggningen
innebär fysiska ingrepp i enskilda naturobjekt förenas med en viss grad av osäkerhet.
Bedömningarna utgör därigenom till viss del riskbedömningar och baseras på typeffekter för
de olika anläggningstyperna.

Vid bedömningen av vilka konsekvenser järnvägen har på naturobjekt har både drift- och
byggskede beaktats. Vid bedömning av effekter som uppstår under byggskedet och fortsätter
under driftskedet har konsekvenserna huvudsakligen bedömts för driftskedet. Permanenta
effekter eller effekter som är långvariga har givits större vikt vid konsekvensbedömningen
än kortvariga effekter.

I de fall de negativa effekterna kan mildras genom vanligt förekommande skyddsåtgärder,
till exempel behandling av byggdagvatten och länshållningsvatten, har bedömningen av
konsekvenserna utgått från att dessa tillämpas. I de fall effekterna kan variera beroende på
vilken typ av teknisk lösning som väljs t. ex. när mindre vattendrag ska ledas genom bank,
har bedömningen av konsekvenserna utgått från att en lösning som är gynnsam för
naturmiljön väljs.

Passage i bergtunnel har bedömts innebära försumbara effekter och konsekvenser för
naturmiljön. Servicetunnelmynningar, brandgasschakt och andra delar som krävs för
tunnelns byggnation, drift och underhåll har förutsatts lokaliseras i första hand till områden
utan förhöjda naturvärden eftersom byggtekniken i regel tillåter sådana marginaler.

5.2. Barriärer

Barriäreffekter brukar i infrastruktursammanhang främst beskrivas för människor och
större däggdjur, men järnvägsanläggningen kommer även att ha barriäreffekter för annan
fauna längs sträckningen. Barriäreffekter kan leda till försämrad grön eller blå infrastruktur
inom området vilket leder till försämrade samband och spridningsmöjligheter för arter.

Barriäreffekter kan bli särskilt påtagliga för små och stora däggdjur genom att landskapet
blir mindre tillgängligt, djurens rörelsemönster påverkas, möjlighet till födosök kan
påverkas och tillgänglighet till attraktiva livsmiljöer kan komma att förhindras. Järnvägen
kan genom barriäreffekter försvåra långsiktig överlevnad för populationer som har svårt att
sprida sig, som exempelvis flera arter av kryptogamer och groddjur. Populationer kan
komma att isoleras och möjligheter till parning kan försämras. Två arter som särskilt
behöver studeras i det fortsatta arbetet är tjäder och smålom, vars livsmiljöer med stor
sannolikhet kan påverkas negativt då ny järnväg byggs. Detta gäller i flertalet korridorer.

Barriäreffekter kan också leda till en ökning av viltolyckor genom att tvinga vilt mot
stadsmiljöer eller vägar. Tätare förekomst av viltolyckor kan ses i utredningsområdet,
särskilt omkring väg 27/40 (Trafikverket, 2020a).

En ny järnväg genom värdefulla odlingslandskap riskerar att försvåra ett rationellt brukande
av ängs- och betesmarkerna. En upphörd hävd som kan ge negativ påverkan på biologisk
mångfald.
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En järnväg kan även orsaka barriäreffekter för vattenlevande fauna. Där järnvägen passerar
vattendrag på bank kan vandringshinder skapas. Bland annat kan vandrande bestånd av lax
och öring, och därmed även förekomster av flodpärlmussla, påverkas negativt.

Barriäreffekterna uppkommer huvudsakligen i driftskedet när järnvägen är anlagd.
Barriäreffekterna varierar beroende på anläggningstyp. De blir små av tunnel och bro men
betydligt större där järnvägen anläggs på bank eller skärning. En tunnel medför inga
barriärer utom i anslutning till tunnelmynningarna där en skärning krävs. Där järnvägen
anläggs på bro bedöms endast små effekter uppkomma. Ett exempel på barriäreffekt som
kan uppstå är undvikandebeteenden till följd av buller. En järnväg på bank eller i skärning
ger däremot upphov till en anlagd och trädfri korridor med viltstängsel på ömse sidor, vilket
tillsammans med undvikandebeteenden kan medföra betydande effekter.

5.3. Vilt och övrig fauna

Enligt Trafikverkets riktlinjer (Trafikverket, 2019a) kommer den nya järnvägen att vara
stängslad utanför tätorter. Det kommer att finnas passagemöjligheter för stora däggdjur
med ett avstånd som varierar från riktvärdet 4 km till gränsvärdet 6 km. Det kommer också
att finnas passager för stora däggdjur där järnvägen skär av tydligt framträdande dalgångar.
(Trafikverket, 2019a).

De direkta, primära, effekterna av den framtida järnvägen är barriäreffekter samt
fragmentering och förlust av livsmiljöer, vilket kommer att förändra vandringsstråken för
vilt och annan fauna (se Figur 7 i bilaga 1). Sammantaget bedöms det medföra en medelstor
påverkan på landskap och en betydande barriärverkan för vilt.

Samtliga framtagna alternativa korridorer kan till viss grad påverka befintliga särskilt
värdefulla skogsbestånd, vilka är små och spridda inom utredningsområdet. Det kommer i
sin tur att påverka rörelsemönster för vilt och innebär därmed en sekundär effekt.

I korridorerna Raka vägen, Bollebygd syd och vid stationsalternativ B11A, föreslås järnvägen
gå nära befintlig infrastruktur, som redan i dagsläget utgör en barriär i landskapet
(Landvetters flygplats, Kust till kustbanan och väg 27/40). Dessa korridorer är att föredra
för att minska barriärverkan i nord-sydlig riktning samt bevara stor andel av befintligt
skogsbestånd som i dagsläget inte är påverkat av infrastruktur. Dessa korridorer kan mildra
barriäreffekter om tunnlar och broar används i känsliga områden (Trafikverket, 2016) och
särskilda skyddszoner för värdefulla skogsbestånd avgränsas i tidigt skede (Trafikverket,
2020d).

Övriga korridoralternativ långt ifrån befintlig infrastruktur kan vara mindre lämpliga med
avseende på naturmiljö på grund av direkta intrång, vilka kan leda till förlust av livsmiljöer i
en större omfattning. Dessa korridorer kan dock vara lämpliga om tunnlar och broar
används i känsliga områden.

Samtliga korridoralternativ väster om Landvetters flygplats (Raka vägen, Mölnlycke, Tulebo,
Landvetter öst och Raka vägen- öst) projekteras genom kontinuerlig bankning och skärning
(mellan 4 och 7 km). Det innebär att oavsett korridoralternativ väster om flygplasten,
kommer järnvägen att korsa skogslandskap som saknar tätorter. Konnektivitet i
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skogslandskapet och flertalet naturvärdesobjekt med högt naturvärde väster om flygplatsen
gör sträckan särskilt lämplig för möjligheten att anlägga ekodukt eller faunaport.

Korridoralternativen mellan Landvetters flygplats och Rävlandavägen (Hindås, Hestra,
Olsfors, Bollebygd Nord och Bollebygd Syd) projekteras med flertal kilometer av bankning
och skärning som bryter konnektiviteten i landskapet. Inom korridorerna projekteras broar
som kan vara lämpliga för övrig fauna om relevanta anpassningar tillämpas.

Särskilt intressant utifrån barriärsynpunkt är korsningen mellan korridor och väg 27/40
strax nordväst om Stora Bugärde. Här projekteras järnvägen med över 2 km tunnelsektion
under väg 27/40 vilket förutsätter särskilt behov av översyn av passagemöjligheter för övrig
fauna mellan vägen och järnvägen.

Barriärverkan från den nya järnvägen kan leda till en ökning av viltolyckor inom
utredningsområdet eftersom vilt kan tvingas mot tätorter eller vägar. Den höga andel
viltolyckor som syns vid hotspots tyder på att det finns flera möjligheter för vilt att passera
väg 27/40 då vägen är relativt genomsläpplig för vilt (Trafikverket, 2020d). Det finns en stor
risk att den barriär som järnvägen utgör leder till att området mellan järnvägen och väg
27/40 kommer att isoleras från resten av landskapet, med följden att känsliga områden och
sjöar inte att nyttjas av vilt.

5.4. Fragmentering och förlust av livsmiljöer

Inom utredningsområdet är de värdefulla äldre naturskogarna och bestånden av ädellövträd
generellt små och glest förekommande. Järnvägen riskerar att förvärra fragmenteringen
eller medföra förluster av dessa miljöer. Generellt är det gamla ädellövbestånd som är både
artrikast och svårast att ersätta om de försvinner. Arter i skogslandskapet som är känsliga
för fragmentering och störningar, exempelvis tjäder och nattskärra, kan komma att påverkas
negativt.

Av de olika skogstyperna är det de slutna gamla granbestånden på fuktig mark som är mest
känsliga för påverkan från en ny järnväg. Lokalklimatet kommer att förändras och
fuktighetskrävande arter kan försvinna.

Stränder vid sjöar och vattendrag är generellt artrika miljöer. Värdefulla biotoper är
exempelvis betade stränder, svämskogar, bäckraviner och lövsumpskogar. Längs vattendrag
förekommer också viktiga element som blottade strandbrinkar, källor, sandbrinkar,
kvillområden med mera Fysiska intrång, trädavverkning och dränering kan medföra att
dessa miljöer försvinner eller förlorar sina värden.

En järnväg genom odlingsbygder riskerar att medföra förlust och fragmentering av artrika
ängs- och betesmarker. Många rödlistade arter är knutna till dessa marker och intrång samt
försvårad hävd kan leda till negativa konsekvenser för biologisk mångfald.

Utredningsområdet är rikt på våtmarker, framför allt myr. Bredaremossen och
Uttermossen, belägna sydost om Bollebygd, är exempel på stora orörda myrområden med
särskilt höga naturvärden. En ny järnväg medför risk för fysiska ingrepp i våtmarkerna och
därmed kan livsmiljöer gå förlorade eller fragmenteras.

Våtmarker är beroende av lokala hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden.
Järnvägsanläggningen kan medföra förändrade avrinningsmönster och
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dräneringsförhållanden i eller i anslutning till våtmarker, vilket i sin tur kan ge upphov till
permanenta skador på öppna vattenytor och våtmarkernas vegetation. Uttorkning leder till
att de vattenberoende växterna försvinner samtidigt som träd och buskar vandrar in.

Grundvattensänkning, vattenavledning och dränering kan också leda till att temporära
vatten och små dammar torkar ut. Sådana småvatten kan vara betydelsefulla som
reproduktionslokaler för groddjur.

Utsläpp av grumlande ämnen till vattendrag kan sätta igen lekbottnar nedströms
arbetsområdet, vilket kan ge stora konsekvenser för fiskreproduktionen, framförallt för lax
och öring. Konsekvenserna kan bli bestående om bottnarna inte återställs efter byggskedet.

Effekterna av fragmentering och förlust av livsmiljöer uppkommer under byggskedet för att
därefter permanentas under driftskedet. Under byggskedet kan även temporära effekter
uppkomma i anslutning till bygg- och upplagsplatser samt transportvägar.

Av de olika anläggningstyperna bedöms bank och skärning medföra avsevärt större effekter
än bro och bergtunnel.

Där järnvägen anläggs på bank eller i skärning försvinner eller fragmenteras de befintliga
naturmiljöerna. Om bank anläggs genom sjöar uppstår förlust av bottenmiljöer, försämrad
vattenomsättning i den avskurna delen av sjön och försämrad rörlighet för fisk och andra
organismer. Vid skärningar i jord eller torv uppstår dräneringseffekter och dessutom kan
breda slänter behöva anläggas utmed järnvägen. I myrmarker kan avsänkta
grundvattennivåer påverka den naturliga vegetationen på stora avstånd från skärningen.
Höga bankar på sanka marker kan kräva tryckbankar anläggs på ömse sidor av järnvägen.
Detta ger förluster av livsmiljöer längs en betydligt bredare korridor. Anläggning av
betongtunnel i skogs- och våtmarker ger likartade effekter som bank och skärning. Vid
vattendrag medför betongtunnel omläggning av vattenfåror och förluster av botten-, strand-
och närmiljöer.

Där järnvägen anläggs på bro uppkommer permanenta förluster av strand- och närmiljöer
vid brostöden. Bergtunnel ger minst effekter men tunnelpåslagen ger upphov till
förändringar som är likartade med de som uppstår för skärningar i berg och jord.

5.5. Buller

Buller kan komma att påverka känsliga arter och naturområden. Arter som kommunicerar
med ljud bedöms vara särskilt känsliga, däribland fåglar och fladdermöss. Inom
utredningsområdet finns skogsmiljöer med förekomst av tjäder och nattskärra samt sjöar
med häckande storlom och fiskgjuse. Dessa arter är känsliga för störningar.

Bullerstörningar kan uppkomma såväl i byggskedet som i driftskedet. I byggskedet är de
tillfälliga och härrör främst från byggplatser och byggtrafik. I driftskedet blir effekterna
permanenta och mer omfattande.

De anläggningstyper som främst ger upphov till buller är bro och bank. När järnvägen höjs
över den omgivande terrängen ökar bullernivåerna i omgivningen. Där järnvägen anläggs i
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skärning kommer 0mgivande berg- eller jordslänter i större eller mindre utsträckning att
reducera bullerstörningarna. Minst bullereffekter på naturmiljön uppstår där järnvägen
anläggs i tunnel.

5.6. Föroreningar

Vattenmiljöer kan tillföras föroreningar från arbetsområdet i byggskede och från
järnvägsanläggningen i driftskede.

I byggskedet kan föroreningar och grumlande ämnen tillföras vattenmiljön genom
byggdagvatten från arbetsområdet eller länshållningsvatten från tunnelbyggen.
Föroreningarna utgörs vanligen av partiklar, metaller, PAH:er och olja. Grumlande ämnen
kan sätta igen lekbottnar nedströms arbetsområdet, vilket kan ge stora konsekvenser för
fiskreproduktionen. Även flodpärlmusslor är känsliga för grumling, framförallt om det pågår
under längre perioder eller i höga koncentrationer. Länshållningsvatten från tunnelbygge
kan innehålla höga halter kväve, vilket är svårbehandlat och under vissa förutsättningar
toxiskt för vattenlevande organismer. Vid betonggjutning kan dag- eller länshållningsvattnet
ha högt pH-värde och innehålla sexvärt krom, vilket kan vara skadligt för vattenmiljön.
Även i driftskedet kan dagvatten från järnvägsanläggningen tillföra föroreningar till
vattenmiljön.
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6. Konsekvensbedömning

6.1. Påverkan på vattendrag

6.1.1. Bro

Passage på bro kan innebära permanenta förluster av livsmiljöer i vattendraget om brostöd
placeras i eller intill vattenmiljön. Vid bedömning av effekterna på vattenmiljön har det
antagits att en sådan placering kan undvikas. De bestående effekterna har då bedömts vara
små eller försumbara.

Under byggskedet kan vattendragets närområde påverkas av etableringsytor. Effekterna kan
vara minskad beskuggning på grund av avverkning av vegetation inom arbetsområdet,
grumling eller utsläpp av föroreningar via byggdagvatten till vattendraget, i större
vattendrag kan påldäck anläggas i vattenmiljön. Effekterna kan vara påtagliga under
byggskedet men vanligt förekommande skyddsåtgärder kan minska den negativa påverkan
avsevärt. Effekterna under byggskedet har bedömts vara relativt kortvariga och övergående.
Vid värdefulla vattendrag med låga flöden kan fåran och dess kanter täckas över under
byggskedet för att skydda värdefulla bottenmiljöer, till exempel lekbottnar. Vegetationen
bedöms kunna återetablera sig på naturlig väg på kort till medellång sikt. Vid värdefulla
vattendrag kan plantering utföras för att påskynda etableringen av skuggande vegetation.
Konsekvenserna för vattenmiljön och vattenlevande organismer har generellt bedömts vara
kortvariga och övergående.

I de fall lekbottnar förekommer inom eller strax nedströms arbetsområdet kan grumling
medföra en igensättning av dessa. Om bottnarna inte återställs blir konsekvensen en
bestående försämring av berörda arters reproduktion, vanligen lax och/eller öring.

6.1.2. Bank

Passage på bank förekommer vanligen vid korsande av mindre vattendrag. Olika tekniska
lösningar kan väljas för passagen genom banken: kulvert, rörbro, trumma eller dylikt
Passagen kan innebära permanenta effekter i form av förlust av vattendragets strand och
närområde, uträtning och/eller flytt av fåra, laminärt flöde, höjd vattenhastighet och
uppkomst av vandringshinder för vattenlevande fauna.

Effekterna kan lindras genom att välja ett alternativ som medger naturlig botten och är
bredare än själva vattendragsfåran, så en del av vattendragets närområde kan bevaras. En
naturlig botten motverkar laminärt flöde och sänker vattenhastigheten och minskar därmed
risken för att vandringshinder uppstår. En passage som är bredare än bäckfåran innebär att
vattendragets kanter kan behålla en viss naturlig variation i bredd och strukturer på
bäckfårans kanter. Det minskar även vattenhastigheten vid höga flöden.

De permanenta och långsiktigt bestående konsekvenserna för vattenmiljön och
vattenlevande organismer i vattendragen har generellt bedömts vara små, under
förutsättning att vanligt förekommande skyddsåtgärder vidtas för att minska ovan nämnda
effekter.
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Vid anläggande av bank uppstår under byggskedet effekter som liknar de som uppstår vid
anläggande av bro, det vill säga grumling och utsläpp av föroreningar via byggdagvatten.
Vanligt förekommande skyddsåtgärder som till exempel behandling av byggdagvatten och
anpassade arbetstider vid arbete i vatten kan minska den negativa påverkan avsevärt. De
permanenta och långsiktigt bestående konsekvenserna för vattenmiljön i vattendrag och
vattenlevande organismer har generellt bedömts vara små, under förutsättning att
vedertagna skyddsåtgärder vidtas för att minska ovan nämnda effekter.

6.1.3. Skärning

Vid skärning av vattendrag kommer vattendraget permanent ledas om till ett avsnitt där
järnvägsanläggningen utförts med annan anläggningstyp (bank, bro eller eventuellt tunnel).
Ingreppets omfattning och effekter på vattendraget är till stor del beroende på lokala
topografiska förutsättningar i förhållande till skärningens läge i terrängen och längden på
skärningen. En effekt av omledningen kan vara biotopförlust då delar av den ursprungliga
vattenfåran nedströms kan komma att torrläggas. Beroende på topografiska förhållanden
kan ett vattendrag komma att ledas över till en annan recipient än det ursprungliga
vattendraget nedströms anläggningen. Detta medför ökade vattenflöden i recipienten och
kan även innebära ändrad vattenkvalitet om skillnaden i vattenkvalitet och flöde är stor.

Under byggskedet medför anläggning i skärning generellt att vattendrag som passeras måste
ledas om. Ingreppets omfattning och effekter på både vattendraget och hydrologin i området
är därför till stor del beroende av lokala topografiska förutsättningar i förhållande till
skärningens läge i terrängen samt dess längd. Omledningen kan ge negativa effekter på
vattenkvaliteten genom ökad grumling och skapa tillfälliga vandringshinder.

De bestående effekterna bedöms vara måttliga till stora, men effekterna under byggskedet
kan lindras något genom att skyddsåtgärder vidtas. Konsekvenserna för vattenmiljön är
svårbedömda då omfattningen av omledningen avgörs av den lokala topografin och den
enskilda skärningens omfattning. Generellt bedöms konsekvenserna för vattenmiljön bli
stor vid anläggning i skärning.

6.1.4. Betongtunnel

Passage av vattendrag med betongtunnel kan innebära betydande fysiska ingrepp som ger
bestående förändringar av vattendragets fåra, botten, närområde och svämplan. Det kan
innebära att en ny artificiell fåra behöver anläggas, eventuellt med ny sträckning. De
bestående effekterna har bedömts vara stora. Konsekvenserna för vattenmiljön och berörda
arter kan också bli stora, beroende på vilka strukturer och värden som är kopplade till
platsen och i vilken grad de kan återskapas vid anläggande av en ny vattendragsfåra.
Eventuellt kan ingreppen kombineras med förbättringsåtgärder för att minska
konsekvenserna för naturvärdet, till exempel återskapa större ytor med lek- och
uppväxtområde för fisk i den anlagda fåran, förbättra närmiljön genom plantering av träd
och buskar med mera.

Under byggskedet kan förbiledning av vattendraget krävas, tillfälligt eller direkt till en
permanent fåra i nytt läge. Förbiledningen kan innebära att ett tillfälligt vandringshinder
uppstår under byggskedet, beroende på val av metod och utförande. Vattendraget kan
tillföras föroreningar och grumlas på samma sätt som vid passage med bro eller bank.
Effekterna kan vara påtagliga under byggskedet men vanligt förekommande skyddsåtgärder
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kan minska den negativa påverkan avsevärt. Effekterna har bedömt vara övergående men
varaktigheten avgörs av utförandetiden för betongtunneln.

6.2. Påverkan på sjöar

6.2.1. Bro

Passage på bro innebär permanenta förluster av livsmiljöer i sjön på grund av brostöd.
Ytorna som ianspråktas är dock begränsade och konsekvenserna för vattenmiljön bedöms
generellt vara små.

Under byggskedet kan sjön och dess närområde påverkas av etableringsytor. Effekterna kan
vara ökad beskuggning på grund av anlagd arbetsplattform, undervattensbuller, grumling
och utsläpp av föroreningar via länshållningsvatten. Effekterna kan vara påtagliga under
byggskedet men vanligt förekommande skyddsåtgärder kan minska den negativa påverkan
avsevärt. Effekterna har bedömts vara relativt kortvariga och övergående.

6.2.2. Bank

Passage på bank innebär permanenta förluster av bottenmiljöer och livsmiljöer i sjöns
närområde. Andra permanenta effekter kan vara försämrad vattenomsättning i sjön,
fragmentering och försämrad rörlighet för fisk och andra organismer. Effekternas storlek
avgörs till stor del av lokaliseringen i sjön och utförandet av passager genom banken.

Effekter och skyddsåtgärder under byggskedet motsvarar i princip de vid anläggning av bro.
Effekterna har bedömts vara relativt kortvariga och övergående.

6.2.3. Betongtunnel och skärning

Betongtunnel eller skärning är inte aktuellt vid passage av sjöar inom utredningsområdet.

6.3. Påverkan på akvatiska naturobjekt

6.3.1. Mölndalsån-Kålleredsbäcken

Mölndalsån kan komma att påverkas av fysiska ingrepp i åfåran i Mölndalsåns dalgång vid
Lackarebäck i alla fem korridoralternativen. I området finns begränsat med utrymme för
anläggande av nya järnvägsspår på grund av omfattande infrastruktur. Åfåran kan behöva
flyttas eller justeras i sidled, tillfälligt under byggskedet eller permanent. Mölndalsåns
naturvärden på platsen är begränsade. Det huvudsakliga värdet bedöms vara som
spridningskorridor, framför allt för lax och örings lekvandringar till och från lek- och
uppväxtområden uppströms.

I tre korridoralternativ tillkommer även en passage på bro vid Forsåker. I området
förekommer lek- och uppväxtområde för lax och öring och området utgör en mer naturlig
sträcka av Mölndalsåns nedre lopp.
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Kålleredsbäcken kan komma att påverkas av betongtunnel eller bro på en sträcka av ca 500
meter i tre av korridoralternativen. Vid anläggande av betongtunnel kan bäckfåran komma
att ledas om tillfälligt under byggskedet eller permanent, eventuellt i nytt läge. I området
finns lek- och uppväxtområden för lax och öring som kommer att påverkas. Reproduktionen
av lax och öring riskerar att påverkas negativt.

Vid anläggande av bro kan effekterna begränsas genom att undvika placering av brostöd i
vattenmiljön eller i det omedelbara närområdet. Effekterna under byggskedet kan dock vara
påtagliga, men övergående.

Konsekvenserna för den akvatiska miljön i Kålleredsbäcken är svårbedömd då de till stor del
avgörs av vilken teknisk lösning som väljs för passagen, se Figur 5.

Figur 5. Passage av Mölndalsån och Kålleredsbäcken.

6.3.2. Björrödsbäcken

Björrödsbäcken berörs av två korridorer, se Figur 6. Bäcken löper diagonalt från nordost
mot sydväst genom en del av korridoren med anläggningstypen bank. Söder om korridoren
vänder bäcken mot norr och strömmar tillbaka genom en del av korridoren med
anläggningstypen bro. Järnvägen kommer att passera bäcken två gånger, men påverkan på
de delar av bäcken med de högsta naturvärdena kan begränsas till en passage på bro.
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Vid placering av brostöd i vattenmiljön finns risk för förlust av livsmiljöer. Under
förutsättning att brostöd inte placeras i vattenmiljön så bedöms de bestående effekterna
vara små.

Passagen på bank kan innebära permanenta effekter i form av förlust av vattendragets
strand och närområde, uträtning av fåran, laminärt flöde, förhöjd vattenhastighet och
skapande av vandringshinder. Vilka bestående negativa effekter som påverkar bäcken beror
till stor del på vilken teknisk lösning som väljs för passagen genom banken.

Vid en eventuell anläggning av tunnel under Landvetter flygplats riskerar Björrödsbäcken
bli recipient för länshållningsvatten från tunnelarbeten. Under byggskedet kan vattendraget
även påverkas av brostöd och/eller byggställning i vattenmiljön, grumling eller utsläpp av
föroreningar via byggdagvatten till vattendraget. Vattendragets närområde kan påverkas av
etableringsytor. Effekterna kan vara påtagliga under byggskedet men vanligt förekommande
skyddsåtgärder kan minska den negativa påverkan avsevärt.

Konsekvenserna för den akvatiska miljön avgörs till stor av utförandet under byggskedet
men också av lokaliseringen inom korridoren. Under förutsättning att lämpliga
skyddsåtgärder vidtas bedöms konsekvenserna bli måttliga.

Figur 6. Passage av Björrödsbäcken.

668



Sida 58 (112)

6.3.3. Nolån

Nolån passeras på bro i fyra av korridoralternativen, varav tre är inom en sträcka av ån som
hyser den starkt hotade flodpärlmusslan (se Figur 7). Vid placering av brostöd i vattenmiljön
finns risk för förlust av livsmiljöer för bland annat flodpärlmussla. Risken för permanenta
effekter på bestånden av flodpärlmussla bedöms vara liten om brostöd inte placeras i
vattenmiljön.

I de tre korridorerna som kan beröra bestånd av flodpärlmusslor anläggs järnvägen i långa
tunnlar väster om Nolån och i en korridor anläggs en lång tunnel även på Nolåns östra sida.
Trolig recipient för länshållningsvatten från tunnlarna ovan är Nolån, i vissa korridorer kan
länshållningsvattnet även släppas till en recipient i tunnelns andra ände. Under byggskedet
kan vattendraget påverkas av brostöd och/eller byggställning i vattenmiljön, grumling eller
utsläpp av föroreningar via byggdagvatten eller länshållningsvatten från tunnelarbeten till
vattendraget. Vattendragets närområde kan påverkas av etableringsytor. Effekterna kan
vara påtagliga under byggskedet men vanligt förekommande skyddsåtgärder kan minska
den negativa påverkan avsevärt. Försämring av vattenkvaliteten kan skada bestånden av
flodpärlmusslor, framförallt om det pågår under längre perioder. Konsekvenserna för den
akvatiska miljön och flodpärlmusslor bedöms dock bli små om skyddsåtgärder vidtas.

6.3.4. Sörån

Två korridorer passerar Sörån på bro, se Figur 7. I Sörån söder om Bollebygd finns talrika
bestånd av flodpärlmussla inom korridoren, varav ett område klassas som kärnområde av
Länsstyrelsen. I Sörån väster om Bollebygd förekommer fåtaliga bestånd. Effekterna på
Sörån är liknande som för Nolån, men Sörån bedöms inte motta länshållningsvatten från
tunnelarbeten i samma omfattning. Konsekvenserna för den akvatiska miljön och
flodpärlmusslor bedöms bli små om skyddsåtgärder vidtas.
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Figur 7. Passage av Nolån och Sörån.

6.3.5. Lindåsabäcken

Lindåsabäcken kan beröras av fyra korridorer öster om Borås, se Figur 8. Tre av
korridorerna löper ungefär i samma riktning som bäckfåran och naturreservatet på del av
sträckan. Passage på bank kan påverka en större yta av reservatet och längre sträcka av
bäcken. Konsekvenserna för Lindåsabäcken är svårbedömda då korridorerna breder ut sig i
östra delen av utredningsområdet. Möjligheterna att undvika påverkan vattendraget och
naturreservatet bedöms som goda då sträckningen i nästa etapp mot Jönköping ännu inte är
fastställd.

Passagen på bank kan innebära permanenta effekter i form av förlust av vattendragets
strand och närområde, uträtning av fåran, laminärt flöde, höjd vattenhastighet och
skapande av vandringshinder. Det kan också innebära skada på beståndet av
flodpärlmussla, försvåra den föryngring som konstaterats inom reservatet samt förlust av
livsmiljöer för flodpärlmussla och andra skyddsvärda arter som förekommer i reservatet. De
bestående effekterna bedöms vara stora och negativa.

Under byggskedet kan vattendraget utsättas för grumling och utsläpp av föroreningar via
byggdagvatten. Vanligt förekommande skyddsåtgärder som till exempel behandling av
byggdagvatten och anpassade arbetstider vid arbete i vatten, kan minska den negativa
påverkan avsevärt. Försämring av vattenkvaliteten kan skada bestånden av flodpärlmusslor,
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framförallt om det pågår under längre perioder. Vid en eventuell olycka kan konsekvenserna
för beståndet av flodpärlmusslor bli stora.

De bestående konsekvenserna för den akvatiska miljön och flodpärlmusslor bedöms bli
måttliga till stora, även om skyddsåtgärder vidtas.

Figur 8. Passage av Lindåsabäcken.

6.3.6. Skärsjön

Sjöns nordligaste eller sydligaste del kan påverkas av två korridorer genom anläggande av
bank på sjöbotten, se Figur 9. Passage på bank innebär permanenta förluster av
bottenmiljöer och livsmiljöer i sjöns närområde. Andra permanenta effekter kan vara
försämrad vattenomsättning i sjön, fragmentering och försämrad rörlighet för fisk och andra
organismer. Utloppet från sjön ligger i södra änden vilket innebär att dämning kan bli
ytterligare en effekt i berörd korridor. Effekternas storlek avgörs till stor del av
lokaliseringen och utformningen av banken. Om järnvägen lokaliseras vid sidan av sjön så
bedöms effekterna på vattenmiljöer bli försumbara.

Under byggskedet kan effekterna vara undervattensbuller, grumling och utsläpp av
föroreningar via länshållningsvatten. Effekterna kan vara påtagliga under byggskedet men
vanligt förekommande skyddsåtgärder kan minska den negativa påverkan avsevärt.
Effekterna har bedömts vara relativt kortvariga och övergående.

Konsekvenserna för den akvatiska miljön i sjön har bedömts bli måttliga om skyddsåtgärder
vidtas.
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Figur 9. Passage av Skärsjön.

6.4. Påverkan på Natura 2000-områden

6.4.1. Labbera

Labbera ligger på ett avstånd av cirka 800 meter från närmaste korridor. I närområdet är
anläggningstyp tunnel. Eventuella behov av anläggningar ovan mark för byggnation, drift
och underhåll av järnväg, har förutsatts kunna lokaliseras och byggas utan risk för
störningar på naturmiljöerna i Labbera. Konsekvens för området har bedömts som
obetydlig.

6.4.2. Risbohult

Risbohult ligger på ett avstånd av 100 meter från närmaste korridor (se Figur 10).
Korridoren är cirka 1 kilometer bred på platsen, vilket ger utrymme för alternativ
lokalisering. Närområden som kan beröras består av granskog, sumpskog, öppna våtmarker,
produktionsinriktad ungskog, och hyser vissa förutsättningar för känsliga arter av
skogsfågel. Spillkråka är en typisk art som förekommer här, och är knuten till naturtypen
taiga som måste bevaras i området. Risken bedöms som låg för att bullerstörning och
hydrologisk påverkan från ny järnväg ska kunna påverka arter eller naturtyper negativt i
Natura 2000-området.

Sammantaget har ny järnväg bedömts få måttlig konsekvens för Natura 2000-området till
följd av risk för bullerstörning, medan påverkan på värdefulla områden söder om Risbohult
bedömts medföra stor konsekvens.
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Figur 10. Naturtypskarta för Natura 2000-området Risbohult. Närmaste järnvägskorridor, Hindås och Hestra,
passerar cirka 100 meter söder om Natura 2000-området.

6.4.3. Klippan

På norra sidan av Natura 2000-området Klippan (Figur 11) berörs området av Hindås- och
Hestrakorridorerna på en mindre yta. Korridorerna löper i huvudsak längs med Natura
2000-områdets norra kant. Korridoren är cirka 800 meter bred på platsen vilket kan
möjliggöra en lokalisering som reducerar risk för negativ påverkan. Övriga korridorer vilka
passerar söder om Klippan har var och en minst 500 meters marginal till Natura 2000-
området.

Skulle ny järnväg byggas här behöver hydrologisk påverkan utredas, den kan inte uteslutas
och är mer trolig ju närmare en exploatering görs intill områdets gräns. Viss risk finns för
störning av fågelarter som regelbundet observerats i området. Typiska arter som hör till
berörda Natura 2000-naturtyper, och som också observerats i området är mindre hackspett
och spillkråka.

Naturreservatet Klippan sträcker sig längre söderut än Natura 2000-området Klippan.
Sydspetsen består främst av ett smalt skogsområde i en slänt, med relativt artfattig
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granplantering, cirka 70–90 år gammal. Intrång här bör undvikas då området på längre sikt
har potential att utveckla höga naturvärden.

För bullerpåverkan, se avsnitt 6.5.3 om riksintresset för naturvård Klippan.

Sammantaget har järnvägen i norra delen av området bedömts kunna ge stor negativ
konsekvens för Klippan. För korridorerna Bollebygd nord och Olsfors som berör sydspetsen
av naturreservatet, bedöms påverkan kunna ge måttlig konsekvens. För Bollebygd Syd –
försumbar konsekvens, då korridoren ligger söder om och några hundra meter ifrån.

Figur 11. Naturtypskarta för Natura 2000-området Klippan. Hindås- och Hestrakorridorerna löper i huvudsak
längs med Natura 2000-områdets norra kant.
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6.5. Påverkan på riksintressen för naturvård

6.5.1. Hålsjön (annat namn på Hårssjön)

Enligt värdebeskrivningen för riksintresset kräver bevarandet av våtmarkernas värde att
områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Området
berörs fysiskt av korridorerna Tulebo och Landvetter Öst. För Tulebokorridoren finns
möjlighet att gå antingen i tunnel eller i markplan beroende på exakt lokalisering. Vid
lokalisering i tunnel bedöms riksintresset inte påverkas. Om järnvägen istället förläggs i
markplan finns risk för skada på riksintresset då det är risk för att hydrologin påverkas.
Dessutom kan buller från Tulebokorridoren påverka känsliga häckande fågelarter vid
Hårssjön.

Landvetter Öst-korridoren passerar omedelbart norr om riksintresseområdet, se Figur 12.
Inom korridoren finns möjlighet både att gå i tunnel och i markläge. Om järnvägen förläggs i
markläge är det viktigt att inte Hårskerödsmossens hydrologi påverkas, då sådan påverkan
innebär skada på riksintresset.

NVI-objektet (klass 2) som innefattar Hårssjön och Tulebomossen är preliminärklassat och
har sin grund i VMI-objektet (klass 1). VMI-objektet är ca 128 hektar stort och omfattar
Tulebomossen, Hårssjön, Hökekärrsmossen och Hårskerödsmossen. Betydande delar av
Tulebomossen i sin södra del är idag inte våtmark utan byggnader, upplag och blottad jord.

Ytan av VMI-objektet som kan beröras av projektet kan uppskattas till mindre än 5,5 hektar.
Men av den ytan finns idag troligen mindre än 2,2 hektar våtmark kvar.

Tulebomossen (bedömd kvarvarande yta mellan bebyggelse och Hårssjöns vassar ca 16,5
hektar) är idag en relativt torr tallmosse där björk börjat få fäste. Mossen är påverkad av
torvbrytning framförallt i de centrala till västliga delarna. Runt mossen finns små laggkärr
med albestånd och blandlövskog. Inga kända förekomster av känsliga arter är knutna till
Tulebomossen. Mossen utnyttjas som närrekreationsområde. Vid en preliminär bedömning
kan Tulebomossen anses ha naturvärdesklass 4 enligt NVI-standard. NVI är inte utförd
enligt standard för denna specifika bedömning men kända artförekomster har studerats och
området är fältbesökt. Tulebomossen kan också ha ett visst värde i att skärma av Hårssjön
och häckningsmiljöer för rördrom och andra arter från störningar i omgivningen.

Vi bedömer att endast det direkta fysiska intrånget i Tulebomossen skulle kunna anses
medföra en skada på riksintresset för naturvård. Tulebomossens arter och naturtyper är
dock inte tydligt omnämnda eller värderade i registerbladet för riksintresset.

Den sammanfattande bedömning vi gör är att fysiskt intrång i Tulebomossen inte skulle ge
påtaglig skada på riksintresset för naturvård.
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Figur 12. Passage av Hålsjön/Hårssjön.

6.5.1.1. Bedömning hydrologi
Föreslaget nytt naturreservat för Hårssjön-Rambo mosse berörs av korridorerna Mölnlycke
och Tulebo och passeras huvudsakligen av spårdragning i tunnelläge. I driftskedet bedöms
tunnellägena generellt ha försumbar påverkan på ytvatten i området. Inläckage av
grundvatten till tunnel kan innebära förändring av grundvattennivåer i jordlager och
berggrund i tunnelanläggningens närhet, vilket i sin tur potentiellt kan påverka våtmarker
som är extra känsliga för dränerande effekter.

Däremot bör det genom lämpliga åtgärder inte innebära någon större risk. Under byggskede
är möjlig påverkan på ytvatten framförallt kopplad till risk för föroreningsspridning och
påverkan på vattenkvalitet från process- och byggdagvatten och det är därför viktigt med
effektiva skyddsåtgärder.

6.5.1.2. Bedömning buller
Buller har sammanfattningsvis bedömts inte medföra någon betydande påverkan på
naturmiljö i riksintresset för naturvård förutsatt att bullerdämpande åtgärder utförs.

En särskild fördjupad utredning har gjorts kring påverkan på fågellivet av järnväg vid
Hårssjön och Rambo mosse: Under 2000-talet har 20 säkert och troligt häckande rödlistade
arter samt arter upptagna i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, rapporterats i och kring Hårssjön.
Den enskilt största störningen på fågellivet från en järnväg utanför själva häckningsområdet
bör vara buller, såväl i anläggningsfasen som i driftsfasen. Utöver bullerstörningar kan
andra typer av påverkan av en järnväg vara exempelvis fragmentering av häckningshabitat,
hydrologiska förändringar som påverkar häckningshabitat, barriäreffekter för fåglars
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rörelser och spridning, kollisionsrisk med tåg och kontaktledningar samt ljus-och synintryck
från passerande tåg.

Vid Hårssjön – Rambo mosse beräknas exponeringstiden av buller från den nya järnvägen
vara ca 8 min/h vid beräkningar av maxnivå (momentanvärde). I Figur 13 visas
bullerpåverkan för ekvivalentnivå (till vänster) jämfört med bullerpåverkan för
ekvivalentnivå med fem meter vall (till höger). För alternativet Mölnlycke blir
bullerpåverkan obefintlig då anläggningen passerar norr om Hårssjön i tunnel. För
korridoralternativet Tulebo beräknas ytan som påverkas av buller på 50–60 dBA bli över 30
ha för riksintresset samt över 15 ha för det planerade naturreservatet. Det
bullerpåverkade området beräknas sträcka sig drygt 300 meter norrut från
järnvägsanläggningen. Det finns alltså en stor sannolikhet för att framförallt rördrom, som
häckar i vassbältena kring sjön, ska störas.

En hög bullervall eller kombinerad vall och skärm bedöms reducera bullernivåerna med
minst tio dBA. Detta skulle innebära att ytan påverkad av buller skulle minska så att
vassbältena söder om Hårssjön endast under mycket korta stunder påverkas av maximala
bullernivåer över 50 dBA.

Figur 13. Bullerberäkning för ekvivalentnivå. Ekvivalentnivå till vänster, ekvivalentnivå med 5 meter vall till
höger.

Maxnivå buller

Vassbältet inklusive öppen våtmark kring Hårssjön är till ytan ca 17 hektar stort, varav ca 13
hektar bedöms påverkas av bullernivåer på 50 dBA eller högre (maxnivå). Det innebär att ca
80 procent av vassbälte och öppen våtmark bedöms påverkas utan åtgärd. Se Figur 14.

Hårssjön är till ytan ca 54 hektar stor (öppet vatten) och ca 189 hektar av sjön bedöms
påverkas bullernivåer på 50 dBA eller högre (maxnivå). Det innebär att ca 35 procent av sjön
bedöms påverkas utan åtgärd.
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Till följd av den stora risken med bullerstörning på fågellivet har påverkan av järnvägen
bedömts få stor konsekvens för Hårssjön. Men med bullerskydd bedöms det vara möjligt att
bygga järnväg i markläge vid södra Tulebomossen utan att påtagligt skada riksintresset för
naturvård. Då bedöms inte heller några känsliga fågelarter påverkas.

Figur 14. Bullerberäkning för maxnivå. Maxnivå till vänster, maxnivå med bullervall till höger.

6.5.2. Risbohult

Enligt värdebeskrivningen för riksintresset kräver bevarandet av våtmarkernas värde att
områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Korridorerna Hindås och Hestra går strax söder om Risbohult, se Figur 10. Naturtypskarta
för Natura 2000-området Risbohult. Närmaste järnvägskorridor, Hindås och Hestra,
passerar cirka 100 meter söder om Natura 2000-området.. En översiktlig bedömning ger att
hydrologin inte kommer att skadas av ny järnväg.

6.5.3. Klippan

Enligt värdebeskrivningen kräver bevarandet av våtmarkernas värde att områdets hydrologi
skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Korridorerna Hindås och
Hestra går strax norr om Klippan. Korridor Bollebygd Nord och Olsfors går strax söder om
området, se Figur 11. Naturtypskarta för Natura 2000-området Klippan. Hindås- och
Hestrakorridorerna löper i huvudsak längs med Natura 2000-områdets norra kant..

Det går inte att utesluta skada på värden knutna till områdets hydrologi avseende de norra
korridorerna. För de södra korridorerna bedöms att riksintresset inte kommer att skadas av
ny järnväg.

Klippan är, utan ny stambana, utsatt för buller från väg 27/40, kust-till-kustbanan och
Rävlandavägen. Skulle nya stambana lokaliseras norr om väg 27/40 kan en viss ökad
påverkan förväntas i den södra delen av Klippans naturreservat. Riksintresset för naturvård
och Natura 2000-området förväntas inte påverkas av någon nämnvärd ökad bullerstörning.
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Ekvivalentnivå buller

Figur 15. Bullerberäkning för ekvivalentnivå. Ekvivalentnivå till vänster med dagens buller från 27/40 och Kust
till kustbanan tillsammans med tillskottet från ny stambana. Ekvivalentnivå med enbart buller från ny stambana
till höger.

Maxnivå buller

I Figur 16 visas bullerpåverkan för maxnivå med ny stambana samt dagens bullernivåer (till
vänster) jämfört med bullerpåverkan för maxnivå med enbart den nya stambanan (till
höger).

Figur 16. Bullerberäkning för maxnivå. Maxnivå till vänster, maxnivå med enbart ny stambana till höger.

6.5.4. Lygnern och Storåns dalgång

I värdebeskrivningen framgår att vattensystemet inte tål några ytterligare näringstillskott.
En förutsättning för bevarande är fortsatt jordbruk med åkerbruk och naturvårdsinriktad
betesdrift. Områdets värden kan påverkas negativt av minskad eller upphörd jordbruks-
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/betesdrift. Korridor Bollebygd Syd är den korridor som är närmast riksintresseområdet, en
knapp kilometer norr om området. Bollebygd Syd tar jordbruksmark i anspråk, men bedöms
inte påverka möjligheten till fortsatt jordbruk inom riksintresseområdet. Inga kända särskilt
värdefulla hagmarker eller liknande berörs heller här. Bedömningen är att värdena i
riksintresset inte kommer skadas.

6.6. Påverkan på övriga landmiljöer där korridorer bedömts medföra stor
konsekvens.

Se också kartan med ekologiska samband, Figur 10 i bilaga 1.

6.6.1. Yxsjöområdet

Yxsjöområdet hyser viktiga ekologiska samband och är ett stort sammanhängande skogs-
och våtmarksområde med höga värden för känsliga arter. Områdets storlek, relativa
mångformighet, och de många inventeringsinsatser som genomförts här, bidrar till att en
stor mängd artobservationer gjorts inom flera organismgrupper. Flera känsliga arter har
livsmiljöer här, men flera detaljer kan inte redovisas i detta PM av sekretesskäl till skydd för
arterna.

Stora arealer av skog och våtmarker som endast brukats med måttlig intensitet bidrar till
artrikedomen och området är därför också en viktig länk för arters spridning till och från
omgivande landskap. Därför bedöms området som särskilt känsligt för barriäreffekter och
fragmentering, men också känsligt för intrång i orörda miljöer, bland annat eftersom den
nya anläggningen kan påverka hydrologi och mikroklimat. Det innebär negativa effekter för
arter som kräver hög mark- och luftfuktighet.

6.6.1.1. Naturreservatet Yxsjön

Norr om Yxsjön finns ett naturreservat som i sin norra del berörs av korridorerna Raka
vägen och Mölnlycke. I reservatets norra del finns ett undantag i skyddsföreskrifterna för
järnvägsbyggnation. Reservatet har höga värden för naturvård och friluftsliv.

6.6.1.2. Hydrologi
En del av korridor Mölnlycke berör ett relativt litet område i norra delen av Yxsjöns
naturreservat och eventuell påverkan beror på anläggningens läge inom korridoren. Om
anläggningen placeras i norra delen av korridoren passerar den utanför Yxsjöns
naturreservat och avrinningsområde och bedöms då inte innebära någon betydande
påverkan på hydrologin i naturreservatet. Om anläggningen passerar i den södra delen av
korridoren innebär det att passagen sker högt upp i avrinningsområdet och i
naturreservatets yttre avgränsning. För att minimera risken för effekter på avrinnings- och
tillrinningsförhållanden genom dämningseffekter och kanalisering av vattenflöden är det
viktigt att behålla befintliga avrinningsvägar i så stor mån som möjligt.  Våtmarker som
passeras i markläge kan påverkas lokalt. Risk för påverkan på vattenkvalitet genom
grumling eller annan förorening, vilket kan påverka recipient nedströms, är störst under
byggskede och det är därför viktigt med effektiva skyddsåtgärder.

6.6.1.3. Buller

Vid korridor Mölnlycke påverkar korridoren Naturreservatet Yxsjön och kringliggande
skogs- och våtmarksmiljöer med höga naturvärden, se Figur 17. Bullerberäkningen kan ses
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som något av ett värstascenario eftersom det finns betydande utrymme att bygga järnvägen
längre norrut i korridoren, där färre värdefulla miljöer skulle drabbas. Bullrets utbredning
kan grovt skattas till att förskjutas norrut lika långt som linjen förskjuts norrut.

Figur 17 Bullerberäkning för ekvivalentnivå till vänster. Bullerberäkning för maxnivå till höger.

6.6.1.4. Södra Yxsjön

Förslaget till nytt naturreservat för Södra Yxsjön berörs i södra delen av korridoren Tulebo.
Eftersom det endast är den norra delen av korridoren som korsar föreslaget område för nytt
naturreservat, beror eventuell påverkan på var i korridoren som anläggningen förläggs.
Passage i markplan sker huvudsakligen nedströms föreslaget nytt naturreservat och risken
för påverkan på hydrologin i området bedöms vara liten. För att minimera risken för effekter
på avrinnings- och tillrinningsförhållanden genom dämningseffekter och kanalisering av
vattenflöden, är det viktigt att behålla befintliga avrinningsvägar i så stor mån som möjligt.
Risk för påverkan på vattenkvalitet genom grumling eller annan förorening från
byggdagvatten eller processvatten från tunneldrivning, vilket kan påverka recipient
nedströms, är störst under byggskede och det är därför viktigt med effektiva skyddsåtgärder.

För korridorerna som berör Yxsjöområdet har påverkan bedömts ge stor konsekvens, men
hänsyn tagen till rätt lokalisering inom korridorerna kan göra stor skillnad för de mest
värdefulla livsmiljöerna (se Figur 18).
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Figur 18. Passage av Yxsjöområdet.

6.6.2. Fäsjön-Risbohult

Området har i likhet med Yxsjöområdet relativt stora arealer sammanhängande skogs- och
våtmarksområden med höga värden. Livsmiljöer för känsliga arter bedöms även här riskera
påverkas av störd hydrologi, barriäreffekt och fragmentering. Här finns också en
kraftledningsgata som fungerar som en spridningskorridor för hasselmus, se avsnitt 5.5.5.

För korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord bedöms påverkan på området ge stor
konsekvens, se Figur 19.
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Figur 19. Passage av Risboult-Fäsjön.

6.6.3. Gesebol

Här finns för regionen ovanligt stora och sammanhängande våtmarksområden med höga
värden för känsliga arter. Det gör att fragmentering och barriäreffekter bedöms medföra
särskilt stora konsekvenser om en ny anläggning skär igenom dessa. Om anläggningstypen
inte är bergtunnel kommer konsekvensen bland annat bli att våtmarker påverkas
hydrologiskt och risken för igenväxning ökar. Det drabbar arter som är beroende av de
öppna och solexponerade våtmarkerna.

För Hindåskorridoren bedöms påverkan på området medföra stor konsekvens, se Figur 20.
Passage av Gesebol och Pålsbo.

6.6.4. Pålsbo

Pålsbo är namnet på ett blivande naturreservat vilket tillsammans med omgivningarna
utgör ett stort sammanhängande skogs- och våtmarkskomplex med höga värden för känsliga
arter. Här finns bland annat en för södra Sverige ovanligt stark population av tjäder. Det gör
att barriäreffekter och fragmentering bedömts som särskilt allvarliga risker. Påverkan på
hydrologi, och framför allt visuell störning och bullerstörning bedöms ge negativa
konsekvenser för bland annat tjäderpopulationen.
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För Hindåskorridoren bedöms påverkan på området medföra stor konsekvens, se Figur 20.

Figur 20. Passage av Gesebol och Pålsbo.

6.6.5. Rya åsar

Naturreservatet Rya åsar är del i ett samband av värdefulla lövskogar och igenväxande
kulturmarker i norr-sydlig utsträckning, som utgör en artrik miljö där känsliga arter kan
sprida sig. Intrånget bedöms bli stort och mycket svårt att lindra med skyddsåtgärder. Krav
kopplade till säkerhet medför ytterligare intrång utöver volymkrav för betongtunnel och
spår.

För stationsläge B2 har påverkan på området bedömts medföra stor konsekvens, se Figur 21.
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Figur 21. Passage av Rya åsar.

6.6.6. Osdal

En stor artrikedom av kulturpräglad hedflora och insektsrika sandiga marker präglar en del
av Viskans omgivningar vid Osdal och Bråt. Vid byggnation av väg 27 konstaterades att en
del av dessa värden kunde flyttas och därigenom bevaras, dock med kraftigt reducerad
kvantitet och kvalitet. Vissa arter har inte återfunnits efter färdigställandet av vägen. En ny
bro förväntas beskugga delar av området vilket kommer att försvaga möjligheterna för
flertalet av de arter som kräver mycket värme och ljus och förekommer här idag.
Barriäreffekter och fragmentering riskerar även att ytterligare försvaga möjligheter till
återkommande hävd av olika slag (slåtter, bete och bränning) vilket är ett krav för en stor
del av dessa livsmiljöer.

Värdefulla miljöer förekommer utbrett i en stor del av området kring Osdal. Vissa miljöer är
mer värdefulla än andra och vissa delområden kräver restaurering och hävd för att få
tillbaka goda förutsättningar för den artrikedom som tidigare präglat området. Inom alla de
platser som nu bedöms kunna bli aktuella för byggnation av järnväg, finns delområden med
höga naturvärden. Det bedöms utmanande att dels lokalisera järnvägen rätt, dels utforma
skyddsåtgärder för både bygg- och driftskede samt dels planera för skötsel, så att värdena
kan bevaras långsiktigt.

Stationsalternativen B4, B11A och B11B bedöms alla ge en påverkan på livsmiljöer vid Osdal
som medför stora konsekvenser, se Figur 22.
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Figur 22. Passage av Osdal.

6.7. Skyddade arter

Praxis och vägledning i artskyddsfrågor kan komma att ändras och medföra krav på
bedömningar av fler arter. Vi bedömer att en sådan förändring inte skulle påverka utfallet av
effektbedömningen för skyddade arter på ett betydande sätt, för denna
lokaliseringsutredning.

För fladdermöss och hasselsnok bedöms inte arterna påverka valet av korridor men behov
finns att i järnvägsplaneskedet utreda placering inom korridor med avseende på dessa arter.

Ett fåtal lokaler av hög kvalitet för groddjur har hittats inom korridorerna. I samband med
framtagande av järnvägsplan kommer en mer detaljerad naturvärdesinventering att göras.
Om det på enskilda platser inte helt går att undvika påverkan på groddjur kommer
skyddsåtgärder att tas fram för att reducera påverkan. Det är då också troligt att dispens kan
krävas från förbuden enligt 4 eller 6 § artskyddsförordningen. Det bedöms mindre sannolikt
att större vattensalamander ska påverkas av projektet.

För hasselmus har uppgifter om arten legat till grund för bedömningen av de olika
korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Livsmiljöer för hasselmus förväntas kunna
påverkas av korridor Hestra och Hindås söder om Risbohult och av korridor mot
stationsalternativ Lusharpan vid Pickesjön. Preciserad lokalisering och skyddsåtgärder kan
behöva tas fram i ett senare skede.

Backsvala kan med förekomster nära Nolån vid korridor Hindås och Bollebygd
Nord/Olsfors, beroende på järnvägens placering inom korridoren, påverkas av projektet.
Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas
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konsekvenser på naturmiljö. Hänsyn behövs främst vid lokaliseringen då järnväg och övriga
anläggningsytor behöver ha ett visst skyddsavstånd till boplatser så de inte förstörs eller
skakar sönder. Arten bedöms inte särskilt störningskänslig.

Berguv kan beroende  av järnvägens exakta placering inom korridor möjligen påverkas av
projektet. Bedömningen bygger på studier samt samtal med lokal rapportmottagare inom
den nationella berguvsinventeringen som utfördes under 2019–2020 av Birdlife Sverige.
Uppgifter finns om en möjlig boplats mellan Mölndal och Landvetter flygplats, som kan
kräva hänsyn genom preciserad lokalisering inom korridor. Påverkan bedöms främst gälla
risk för förstörelse av boplats. Ytterligare detaljer om förekomst av berguv redovisas inte av
sekretesskäl.

Bivråk, kan beroende av järnvägens placering inom korridoren möjligen påverkas av
projektet. Arten är känd från en plats norr om korridor Tulebo. Det är mindre sannolikt att
boplatsen finns nära korridoren, men preciserad lokalisering och skyddsåtgärder kan
behöva tas fram för att undvika påverkan. Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse
av boplats. Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de olika
korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Ytterligare detaljer om förekomst av bivråk
redovisas inte av sekretesskäl.

Brun kärrhök, kan beroende på järnvägens placering inom korridoren påverkas av projektet,
gällande korridor Tulebo. Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse av boplats.
Potentiella alternativa boplatser bedöms finnas i god omfattning i närområdet.  Vidare
skyddsåtgärder kan behöva utredas beroende av lokalisering, för att undvika påverkan.
Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas
konsekvenser på naturmiljö. Ytterligare detaljer om förekomst av brun kärrhök redovisas
inte av sekretesskäl.

Duvhök, kan beroende på järnvägens placering inom korridor Mölnlycke påverkas av
projektet. Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse av boplats. Potentiella
alternativa boplatser bedöms finnas i god omfattning i närområdet. Uppgifter om arten har
legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö.
Ytterligare detaljer om förekomst av duvhök redovisas inte av sekretesskäl.

Entita är en vanlig art och förekommer i hela utredningsområdet. En ny järnväg bedöms
inte bidra till en betydande fragmentering eller annan större negativ påverkan för arten och
dess bestånd inom utredningsområdet.

För fiskgjuse bedöms känsligheten för ny järnväg främst röra exploatering i närheten av
häckningsplats. Korridor Mölnlycke, Tulebo, Hindås och Hestra har närhet till kända
boplatser. Potentiella alternativa boplatser bedöms finnas i god omfattning i närområdet.
Som skyddsåtgärd kan en möjlighet vara att förstärka potentiella boplatser. Fiskgjusen kan
beroende av järnvägens placering inom korridoren komma att påverkas av projektet.
Ytterligare detaljer om fynd av fiskgjuse redovisas inte av sekretesskäl. Arten bedöms inte
vara avgörande för korridorsval men kommer sannolikt aktualiseras i ett
järnvägsplaneskede.

Gröngöling kan beroende av järnvägens placering inom korridoren påverkas av projektet då
den finns relativt väl utbrett i utredningsområdet. Påverkan bedöms främst gälla risk för
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förstörelse av boplats. Men ett huvudsakligt hot mot arten är snarare igenväxande
jordbrukslandskap.

Järpe är mycket fåtalig i utredningsområdet men kan komma att påverkas i anslutning till
korridorerna Hestra och Hindås. Påverkan bedöms främst gälla fragmentering genom
barriäreffekt, och förstörelse av sammanhängande lämpliga habitat.

Ljungpipare finns mycket sparsamt häckande i östra halvan av utredningsområdet och
korridorerna Hestra och Hindås kan eventuellt beröra häckningsområden. Arten är inte
känd för att vara känslig för trafikstörning. Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse
av häckningsmiljöer.

Mindre hackspett kan beroende av järnvägens placering inom korridorerna, påverkas av
projektet, främst genom risk för förstörelse av lämpliga häckningshabitat. Tillgången till
alternativa boplatser bedöms som god. Arten bedöms inte vara avgörande för korridorsval
men kan aktualiseras i ett järnvägsplaneskede.

Nattskärra. Inom utredningsområdet finns rapporter om spelande nattskärra på många
platser. Några särskilt starka delområden kan urskiljas:. kring Rambo mosse, ovanför
tunnlarna Mölnlycke och Landvetter Öst, samt i de nordostliga delarna av
utredningsområdet som berörs av korridorerna Hindås och Hestra. Påverkan bedöms
främst gälla förstörelse av livsmiljöer där det finns särskilt höga tätheter av häckande
nattskärra. Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de olika
korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Arten bedöms inte vara avgörande för
korridorsval men kan aktualiseras i ett järnvägsplaneskede.

Orre förekommer relativt väl utbrett i utredningsområdet och kan därför komma att
påverkas av projektet. Större spelplatser har legat till grund för bedömningar av de olika
korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Dessa kan beröras av korridorerna Hestra och
Hindås. Påverkan bedöms främst gälla fragmentering och förstörelse av häckningsplatser
med hög täthet av orre, och då framförallt i projektets byggskede.

Pilgrimsfalk finns endast på enstaka ställen inom utredningsområdet och kan beroende av
järnvägens placering inom korridoren komma att påverkas av projektet. Arten påverkar inte
val av korridor. Påverkan bedöms gälla risk för förstörelse av boplats, och då framförallt i
byggskedet. Beroende av lokalisering kan skyddsåtgärder behöva tas fram. Ytterligare
detaljer om förekomst av pilgrimsfalk redovisas inte av sekretesskäl.

Pärluggla förekommer glest men spritt i utredningsområdet. Den är känd vid korridor
Tulebo. Den kan beroende av järnvägens placering inom korridoren komma att påverkas av
projektet. Påverkan bedöms främst gälla förstörelse av häckningsplats. Potentiella
alternativa boplatser bedöms finnas i god omfattning i närområdet.

Rördrom förekommer inom utredningsområdet. Samtliga fynd av spelande individer är från
utredningsområdets västra delar och den enda lokalen som kan få påverkan på projektet är
Hårssjön. Påverkan bedöms gälla bullerstörning. Förslag på skyddsåtgärder har tagits fram
och bedöms tillräckliga för att inte påverka arten negativt. Uppgifter om arten har legat till
grund för bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö.
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Smålom finns häckande i en handfull sjöar i utredningsområdet, men bedöms inte påverkas
inom föredraget alternativ 1. Det är oklart hur en ny järnväg kan påverka häckande
smålomspar, men enligt Sveriges lantbruksuniversitet (Sveriges Lantbruksuniversitet,
2020c) kan arten vänja sig vid regelbundna störningar från trafikerade vägar. Påverkan
bedöms främst gälla störning av boplats, om järnvägen anläggs i dess närhet. Detaljerad
lokalisering och skyddsåtgärder kommer behöva tas fram. Uppgifter om arten har legat till
grund för bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Detaljer om
häckande smålomspar redovisas inte av sekretesskäl.

Spillkråka finns spridd i hela utredningsområdet och en ny järnvägsanläggning bedöms inte
påverka beståndet negativt på någon nivå. Främsta risken bedöms vara avverkning av
lämpliga boträd, men tillgången av dem bedöms som god i utredningsområdet.

Storlom förekommer i ett stort antal sjöar inom utredningsområdet. Den häckar norr om
korridor Bollebygd syd och i anslutning till korridor mot stationsalternativ Lusharpan.
Påverkan bedöms främst utgöra risk för förstörd häckning i projektets byggskede, genom
mänsklig närvaro. Detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder kommer behöva tas fram.
Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas
konsekvenser på naturmiljö.

Större och mindre korsnäbb finns utbrett i hela utredningsområdet, men mindre korsnäbb
framstår som lite mer talrik. Arterna är opportunistiska i sin livsmiljö och kan röra sig över
enorma områden (mellan länder) från år till år, och är inte bundna till någon specifik
häckningsplats. Arterna bedöms inte påverkas av en ny järnvägsanläggning på någon nivå.

Talltita förekommer utbrett i utredningsområdet och kan möjligen påverkas av projektet.
Påverkan bedöms främst utgöras av risk för förstörelse av boplats. Tillgången på alternativa
boplatser bedöms som god. Talltita missgynnas främst av ensartat skogsbruk. I ett
järnvägsplaneskede kan det bli aktuellt att ta fram skyddsåtgärder för arten.

Tjocknäbbad nötkråka finns spritt i utredningsområdet och kan beroende av järnvägens
placering inom korridoren påverkas av projektet. Påverkan bedöms främst utgöras av risk
för förstörelse av boplats. Beroende av detaljerad lokalisering kan skyddsåtgärder behöva tas
fram för att undvika påverkan.

Det finns fynd av tjäder över större delen av utredningsområdet, men det finns endast ett
mindre antal viktiga spelplatser. Arten bedöms påverka projektet och fördjupade studier har
genomförts. Påverkan på arten kommer att ske för samtliga korridorer väster om Landvetter
flygplats, samt för korridorer öster om Landvetter flygplats som byggs norr om riksväg 40.
Påverkan bedöms kunna bli både störning av spelplats i bygg- och driftskede, samt
förstörelse av föredragna livsmiljöer. Med rätt preciserad lokalisering bedöms korridor
Mölnlycke vara det alternativ väster om Landvetter flygplats som minst skadar arten.
Betydande skyddsåtgärder förväntas behövas för att reducera projektets påverkan på arten.
Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas
konsekvenser på naturmiljö. Ytterligare detaljer om förekomst av tjäder redovisas inte av
sekretesskäl.
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Det är mindre sannolikt att Tretåig hackspett häckar i utredningsområdet. Hänsyn till arten
kan tas genom att undvika skador på barrskogsmiljöer med god tillgång på död ved. Arten
bedöms inte påverkas av projektet.

Tre av fyra alternativ med bro över Nolåns dalgång passerar ån på en sträcka som hyser den
starkt hotade flodpärlmusslan. Risken för permanenta effekter på bestånden av
flodpärlmussla bedöms vara liten om brostöd inte placeras i vattenmiljön. Brolägena är
förbundna med långa tunnlar, där Nolån är trolig recipient för länshållningsvatten i
samband med tunnelbygge. Försämring av vattenkvaliteten kan skada bestånden av
flodpärlmusslor, framförallt om det pågår under längre perioder. Konsekvenserna för den
akvatiska miljön och flodpärlmusslor bedöms dock bli små om skyddsåtgärder avseende
vattenkvalitet under byggtiden vidtas.

I Bollebygd Syd och Olsfors passeras Sörån på bro. I Sörån söder om Bollebygd finns ett
kärnområde för flodpärlmussla som gör det extra känsligt för försämring av vattenkvalitet.
Då Sörån inte bedöms ta emot länshållningsvatten från tunnelarbeten på samma sätt som
Nolån, bedöms konsekvenserna för flodpärlmusslorna i Sörån sammantaget bli små med
vidtagna skyddsåtgärder. Med tillräckliga skyddsåtgärder för flodpärlmussla bedöms alla
korridorer möjliga utan att skada artens bevarandestatus.

Kärlväxter som är skyddade och kan betraktas som känsliga, bedöms förekomma i
begränsad omfattning i anslutning till järnvägskorridorerna (Naturvärdesinventering,
Trafikverket 2021). De har inte särskilt påverkat val av korridor, men har bidragit till
värderingen av naturmiljöerna. I samband med framtagande av järnvägsplan kommer en
mer detaljerad naturvärdesinventering att göras. Om det på enskilda platser inte helt går att
undvika påverkan på skyddade kärlväxter kommer skyddsåtgärder att tas fram för att
reducera påverkan.

Samtliga korridorer på sträckan Almedal – Landvetter flygplats berör skyddade fågelarter
och bedöms medföra krav på dispens från artskyddsbestämmelserna. Korridor Mölnlycke
bedöms möjliggöra mindre påverkan på livsmiljöer och ekologiska samband för känsliga
arter än övriga korridorer, varför en artskyddsdispens bedöms möjlig att tillåta.

14 § Artskyddsförordningen (2007:845) lyder:

”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser
länet eller en del av länet.

En dispens får ges endast om

   1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

   2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos
artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och

   3. dispensen behövs
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      a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller
växter,

      b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller
annan egendom,

      c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse,

      d) för forsknings- eller utbildningsändamål,

      e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart
eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller

      f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta
insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd.”

Första punkten om alternativa lösningar bedöms uppfylld då ett flertal järnvägskorridorer
studerats i utredningsområdet. Dessutom har alternativa utformningar av korridorer tagits
fram, bland annat för att minimera påverkan på livsmiljöer för tjäder och andra skyddade
arter.

Andra punkten om bevarandestatus för tjäder bör kunna uppfyllas då ny järnväg bedöms
påverka en mycket liten andel av de lokala tjäderpopulationerna längs berörda korridorerna.
Bedömningen bygger dels på andelen lämplig livsmiljö för tjäder i areal räknat, men också
på att flera relativt mer starka tjäderpopulationer inte berörs. Ur ett nationellt perspektiv är
tjäder inte en hotad art,

Tredje punkten bedöms kunna uppfyllas i punkten c) då järnvägen behövs som ett mycket
stort samhällsintresse.

Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom korridor Bollebygd syd utan att
artskyddsdispens kommer att krävas, givet att anpassningar utförs genom detaljerad
lokalisering och skyddsåtgärder. För övriga korridorer bedöms artskyddsdispens och olika
skyddsåtgärder krävas i ökande grad från minst till störst: Olsfors, Bollebygd Nord, Hestra,
Hindås

6.8. Kumulativa effekter

En anläggning av järnväg kan tillsammans med andra pågående eller planerade
infrastruktur- eller bebyggelseprojekt medföra kumulativa effekter. Järnvägen kan generera
obetydliga effekter, men i kombination med ytterligare projekt kan effekterna bli mer
betydande. Ett exempel är planerad utbyggnad av Landvetter Södra, en ny stadsdel i
Härryda kommun där en fördjupad översiktsplan tagits fram (Härryda kommun, 2019).
Stadsdelen planeras i ett naturområde där tidigare ingen annan exploatering skett utöver
skogsbrukets påverkan. Samverkande (förstärkta) barriäreffekter och ökad fragmentisering
av livsmiljöer för känsliga arter är risker om båda projekten genomförs.
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Ett annat exempel är planerade uppställningsspår och tågdepå vid Sandbäck/Pilekrogen
samt Mölndals Stads planerade åtgärder mot översvämning i Kålleredsbäcken, vilket kan
innebära kumulativa effekter för den akvatiska miljön i vattendraget. I Mölndalsån kan det
uppstå kumulativa effekter vid Forsåker, genom Mölndals stads planerade stadsomvandling
i området och tillhörande arbeten i Mölndalsån.

En byggnation av station på huvudbana vid Osdal söder om Borås kommer att medföra
större krav på kringliggande infrastruktur, planer och anläggningar i anslutning till de
värdefulla naturmiljöerna vid Osdal, än om stationen ligger mer centralt i Borås, ansluten
via bibana. Bibanan i sig medför inte nödvändigtvis stora ingrepp i områden med högt
naturvärde.
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7. Möjliga åtgärder

7.1. Vilt

Eftersom ett flertal värdefulla skogsbestånd och livsmiljöer är svåra att ersätta om de
försvinner kan det bli aktuellt att planera in skyddszoner för dessa skogsbestånd
(Trafikverket, 2020d).  Genom att bevara så mycket som möjligt av befintliga värdefulla
skogsbestånd och andra viktiga livsmiljöer, bedöms viltet på sikt anpassa sina
migrationsstråk till den framtida järnvägen.

Viltanpassning av järnvägen genom anläggning av faunapassager innebär utökade
möjligheter för viltets vandringsmöjligheter i ett landskap som annars skulle påverkas av
framförallt de två kraftiga barriärer som ny järnväg och väg 27/40 skulle innebära. Särskilt
viktigt blir att planera för passagemöjligheter längs järnvägen med beaktande till väg 27/40
och dess befintliga eller planerade passagemöjligheter (Trafikverket, 2020d). Om nya
viltpassager samplaneras med befintliga viltstråk kan sannolikt viltolyckorna reduceras på
sikt. Samplanering är viktig för att förbättra viltets vandringsmöjligheter i nord-sydlig
riktning samt undvika att viltet isoleras i områden mellan väg 27/40 och den nya järnvägen.
Viltanpassning av befintliga broar och vägportar är också tänkbara åtgärder.

Ett stort antal alternativa korridorer har utvärderats. Varje korridor innebär olika andel
bank, skärning, tunnlar och broar. Av denna anledning bedöms det inte resurseffektivt att
närmare utreda viltåtgärder under lokaliseringsutredningen. Lokalisering av lämpliga lägen
för faunapassager bör istället identifieras i ett senare skede. Då blir det även möjligt att peka
ut portar i järnvägsanläggningen som naturligt kan ha tillräckligt goda förutsättningar för
att fungera som faunapassage.

7.2. Landmiljöer

Rätt lokalisering av ny järnväg är den mest effektiva metoden för att reducera skador på
naturmiljön. På vissa delsträckor är korridorerna mer breda och möjligheten större att
bygga på rätt plats. För vissa aspekter, som bullerstörning på känsliga fågelarter, kan
lokaliseringen ha mer begränsad betydelse då buller över öppna ytor kan spridas långt. Då
blir vallar eller andra konstruktioner för bullerskydd viktiga åtgärder.

I värdefulla och känsliga miljöer krävs planering av hänsynstaganden i byggskedet. Det
gäller bland annat bästa lokalisering av etableringsytor, upplagsplatser, vägar med mera
som kan krävas för projektet. Dessutom behöver planeringen vara förebyggande i känsliga
miljöer för omläggning av befintliga vägar eller annan flytt av befintlig verksamhet som ny
järnväg kan medföra.

Byggskedet behöver också planeras utifrån artskydd. Det finns många aspekter av det som
kan kräva noggranna utredningar. Exempelvis är det förbjudet att störa häckande fåglar
vilket kan ge behov av uppehåll i byggtid eller begränsningar av arbetsområden. Tidsperiod
för häckning varierar från art till art. Grod- och kräldjur som leker i småvatten kan kräva
särskilt skydd för vattenkvalitet men också anordningar som hindrar djur att ta sig in till
arbetsområden. I fall då artskyddsförordningens förbud om att skada livsmiljöer inträder,
kan det krävas att skyddsåtgärder förbereds lång tid innan byggstart för att en ny och
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funktionell livsmiljö ska hinna etableras innan det är möjligt att påverka en befintlig
livsmiljö.

I skogsmiljö och vid våtmarker kan bevarande av en intakt hydrologi vara en betydande
faktor, både att undvika ökad avrinning och att bibehålla tillrinning. Det handlar dels om
långsiktigt bevarande av värdefulla träd och annan växtlighet. Det kan ta flera år innan
torkstress från ett närbeläget arbetsföretag märks på vitaliteten hos gamla träd. Bevarad
hydrologi kan göra att igenväxning av artrika våtmarker delvis undviks. I vissa miljöer,
framförallt i äldre slutna sumpskogsmiljöer, är ett lokalklimat med hög fuktighet både i
mark och luft en viktig bevarandefaktor.

Särskild hänsyn vid trädsäkring av järnvägen på platser med gamla värdefulla träd kan
utgöra en viktig del i bevarandet av träden i sig samt även bidra till att bevara mångfalden av
arter knutna till träden. Extra insatser med beskärning kan göras med hjälp av arborist för
att inte tvingas avverka träd som har höga värden.

7.3. Vattenmiljöer

Järnvägen kommer att påverka en mängd vattenmiljöer inom de olika korridorerna. En del
sjöar kan undvikas genom lokaliseringen av järnvägen i korridoren. För sjöar skulle en
passage på bro innebära mindre påverkan och mindre konsekvenser för vattenmiljön
jämfört med passage på bank.

Vid arbete i vatten kan arbetsområdet skärmas av för att begränsa utbredningen av
grumlande ämnen. Avskärmningen kan utföras med exempelvis bubbelridå, siltgardin eller
spont. I strömmande vatten är avskärmning med spont i allmänhet mer effektivt. I
vattendrag som utgör vandringsleder för lekvandrande fisk bör grumlande arbeten i vatten
undvikas under lekvandringen. I anslutning till lekområden för fisk bör grumlande arbeten
undvikas även mellan lekperioden och kläckning av rommen, för att undvika skada på
rommen.

Skyddsåtgärder i byggskedet kan också innefatta renings- och fördröjningsanläggningar i
syfte att avskilja och reducera partiklar och föroreningar från länshållnings- och
processvatten samt utjämna flöden innan utsläpp till vattendrag. Detta gäller bland annat
det länshållningsvatten som uppkommer vid anläggning av bergtunnel. Skyddsåtgärder för
att möjliggöra sanering vid tillbud kan också komma att krävas. Åtgärder behöver utformas
för erforderlig rening och flödesreducering i förhållande till den belastning som är
acceptabel med hänsyn till recipientens känslighet, samt för att uppnå miljökvalitetsnormer.

Negativa effekter på vattenmiljön i byggskedet kan minskas ytterligare genom att eventuella
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget. Detta minskar påverkan på
den viktiga skuggande vegetationen närmast vattendraget och bibehåller en översilningszon
som minskar risken för tillförsel av grumligt byggdagvatten till vattendraget vid häftig
nederbörd. Genom att brostöd inte placeras i vattenmiljön eller intill vattendragets kant kan
biotopförluster undvikas. Ovanstående är särskilt angeläget i vattendrag med bekräftade
bestånd av flodpärlmusslor
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Mindre vattendrag kan ledas förbi arbetsområdet i byggskedet för att minska risken för
negativa effekter på vattenkvaliteten. Förbiledning kan vara ett sätt att undvika att skapa ett
vandringshinder under byggskedet. Beroende på vilken metod som används för detta kan
det dock istället orsaka ett tillfälligt vandringshinder, exempelvis vid pumpning förbi
arbetsområdet.

I det fall en etableringsyta behöver anläggas vid ett värdefullt vattendrag med viktiga
strukturer på platsen kan alternativet överdäckning beaktas. Vattendraget täcks då över och
tätas inom arbets- eller etableringsområdet för att skydda de akvatiska värdena under
byggskedet.

Konsekvenserna för mindre vattendrag som passeras på bank beror till stor del av vilken
teknisk lösning som väljs för passagen. En lösning som bibehåller en del av vattendragets
hydrologiska och ekologiska funktioner minskar de negativa effekter som följer av
vattendragets passage genom banken. En lösning som medger bibehållande av en naturlig
botten och en del av strandmiljön längs bäcken motverkar risken för laminärt flöde med
höga vattenhastigheter genom passagen och minskar risken för vandringshinder för både
fisk och mindre landdjur. En bredare passage än bredden på bäckfåran minskar risken för
dämning vid höga flöden och skapar samtidigt en passage för småvilt vid lägre vattenstånd.
Lösningar som medger naturlig botten är till exempel halvtrumma, rörbro och eventuellt
kulvert. I trummor kan naturligt bottenmaterial tillföras vid anläggandet.

Skyddsåtgärder i driftskede kan innefatta renings- och fördröjningsanläggningar i syfte att
avskilja och reducera partiklar och föroreningar i avrinningsvattnet från anläggningen, samt
utjämna flöden innan utsläpp till vattendrag. Åtgärder behöver utformas för erforderlig
rening och flödesreducering i förhållande till den belastning som är acceptabel med hänsyn
till recipientens känslighet, samt för att uppnå miljökvalitetsnormer.
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7.4. Kompensationsåtgärder

Nödvändiga miljöanpassningar och lagstadgade kompensationsåtgärder som Trafikverket
åtar sig ses i Tabell 2.

Tabell 2 Platser där Trafikverket åtar sig miljöanpassningar och kompensationsåtgärder.

Plats Miljöanpassning och kompensation som Trafikverket åtar
sig

Mölndalsån -
sträckan Almedal
till
Kålleredsbäckens
utflöde

Förbättra närområde genom plantering/ekologiskt funktionella
kantzoner på samma plats alternativt annan närliggande plats där
återplantering på ursprungsplatsen inte är möjlig. Anpassning till
markavvattningsföretaget måste också göras. Exakt plats för åtgärder
studeras vidare i järnvägsplaneskedet. Åtgärden vidtas för att inte
äventyra uppnående av MKN Vatten.

Forsåker,
Mölndalsån

Skapa ekologiskt funktionella kantzoner vid återställning efter
rivning av befintliga järnvägsbroar i området mellan E6/E20 och den
sydligaste av de nya järnvägsbroarna. Alla genomförbara åtgärder för
att mildra de negativa konsekvenserna ska genomföras när undantag
från MKN Vatten krävs.

Rävekärr,
Kålleredsbäcken

Vid anläggande av ny bäckfåra bör slänter och kanter förses med
skuggande vegetation. Ianspråktagna lek- och uppväxtområden
behöver återskapas. Den nya fårans utformning behöver anpassas till
kapacitetskraven i markavvattningsföretaget. Åtgärderna måste
utföras för att undvika undantag från MKN.

Hårssjön Möjlig järnvägslinje i markplan inom korridor Tulebo vid Hårssjön
med en bullerskyddsåtgärd i form av vall och bullerplank med
sammanlagda höjden 5 meter. Åtgärden utförs för att undvika
påtaglig skada på riksintresse naturvård.

7.4.1. Metoder och arbetssätt för att arbeta med ekologisk kompensation

· Omfattningen på det som ska göras behöver preciseras, vad ingår och inte. Det kan
exempelvis ta många år från att en dispens söks till att kompensationsåtgärden görs
i praktiken. Bra att ta fram avtal som reglerar vad som ska göras, när och hur. Gäller
främst större åtgärder där det anlitas en entreprenör.

· Skilj på skyddsåtgärder och kompensation. I skadelindringshierarkin kommer först
frågan om verksamheten eller åtgärden behövs överhuvudtaget. Därefter rätt
lokalisering. Sedan skyddsåtgärder för att reducera eventuella skador. Till sist, för
skador som ändå uppstår, kan kompensation bli aktuellt. Krav på kompensation
ställs i regel alltid då myndigheter ger tillstånd enligt 7 kap 29 § miljöbalken då ett
Natura 2000-område kan skadas, samt vid dispenser enligt Artskyddsförordningens
14 § som berör strikt skyddade arter och deras livsmiljöer.

· Rådighet och markåtkomst kan vara hinder i genomförandet. Det underlättar om
marken ägs av exempelvis en kommun eller annan myndighet. Det kan försvåra om
marken ägs av flera olika, samt privata markägare. Det är då i regel svårare att
säkerställa om åtgärden blir omhändertagen efter att den är utförd. Naturvårdsavtal
är dock ett sätt att hantera rådighet som kan vara acceptabelt för flera parter.
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· Så mycket som möjligt av kompensationsåtgärder bör regleras i domstol eller på
annat sätt, redan från början. Om behovet av kompensation upptäcks senare
(planskede eller byggskede) finns risk för att åtgärderna inte ryms inom planområde
eller områden för tillfälligt nyttjande. Processen löper då stor risk att bli dyr och
tidskrävande. Så långt som möjligt bör hänsyn tas i planeringen så att den mark
som behövs för åtgärderna är säkerställd.

· Föreslagna kompensationsåtgärder behöver ofta vägas mot den skada som kan ske.
Det ska vara en rimlig åtgärd. Lokala aktörer känner sina värdefulla områden väl
och är pålästa. Det kan exempelvis bli så att en aktör skriver en ”önskelista” som de
anser vara en ”inköpslista”, då är det mycket viktigt att vi står på oss och värderar
den faktiska skadan så att kompensationen blir rimlig.

· Håll koll på alléer! De är formellt skyddade och kan hysa såväl höga naturvärden
som kulturella och estetiska värden. Även fem träd på rad bakom en busshållplats
kan vara en allé. Dessutom, träd som är yngre nu och inte klassas som en allé
kanske är det om ett antal år när ett byggskede inleds.

· Trafikverket får inte idag ta mark i anspråk eller förvalta mark för
naturvårdsändamål. Det är ju dock en förutsättning för verksamheten att leva upp
till miljömålen och om det innebär att lägga resurser på det så går det att göra en
överenskommelse med till exempel en kommun, där Trafikverket finansierar
skötseln och kommunen förvaltar. Skötseln kan också tas upp av en annan aktör
men den långsiktiga finansieringen är svår då det går utanför hur Trafikverket
normalt hanterar interna medel. Det finns en fungerande kedja som testats en del
nu där en dedikerad summa med pengar går till Trafikverket verksamhetsområde
planering som sen gör en beställning till Trafikverket verksamhetsområde
underhåll att sköta avtalet med aktören.

· Trafikverket kan utanför fastställt planområde bekosta engångsåtgärder såsom
byggnation av livsmiljöer eller utredningar om naturskydd, om det finns krav på
skyddsåtgärderna/kompensationen, men då måste en annan myndighet involveras.
Naturvårdsavtal kan skrivas med länsstyrelser, Skogsstyrelsen (SKS),
Naturvårdsverket och kommuner. Länsstyrelser, SKS, Naturvårdsverket kan ha
mark av nytta då den ofta redan är skyddad och sköts. Kommuner äger ibland
mycket mark och kan ibland bistå, skriva avtal och besluta om skydd. Läggs nya
stenrösen, stenmurar, småvatten med mera på privat jordbruksmark så omfattas
dom av det generella biotopskyddet. För Trafikverket ska den tvångsvisa
markåtkomsten enligt väglag och lagen om byggande av järnväg (LBJ) begränsas
och kan bara motiveras utifrån ett allmänt intresse, i detta fall byggande av väg och
järnväg. Planinstituten i väglag och LBJ är inte tänkta att möjliggöra markåtkomst
för ekologisk kompensation.

· Trafikverket får inte utanför planområde äga och förvalta mark enbart för att gynna
biologisk mångfald eller värdefulla livsmiljöer.

· Dagvattendammar som behövs av andra skäl, kan vara möjliga att anpassa till
förmån för biologisk mångfald. Den generella möjligheten till åläggande av
kompensationsåtgärder enl MB 16:9 gäller inte fastställande av en väg- eller
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järnvägsplan. Åläggande kan endast ske vid dispenser och tillstånd enligt MB.
Sådana kompensationslösningar bör i så fall ske frivilligt. Här kan hållbarhetsmålet
kan vara ett incitament för sådana anpassningar.

Förslag till åtgärder:

· Säkra och funktionella passagemöjligheter för djur. Dessa ska finnas i
enlighet med Trafikverkets riktlinje landskap.

· Särskild hänsyn vid trädsäkring. På platser med gamla värdefulla träd kan
naturhänsyn utgöra en viktig del i bevarandet av träden i sig samt även bidra till att
bevara mångfalden av arter knutna till träden.

· Skydd av tjäder. Bevarande och skyddande av tjäderskogar, företrädesvis i
anslutning till de populationer och livsmiljöer som påverkas, kommer med stor
sannolikhet att behövas om järnväg byggs i markplan mellan Mölndal och
Landvetter flygplats.

· Bivråk, brun kärrhök, duvhök, fiskgjuse kan komma att behöva
kompenseras, beroende av mer exakt lokalisering.

· Storlom. Känsliga för visuella och mänskliga störningar. Vi kan störa häckningssjö
för storlom, vilken är svår att kompensera. Exempel från andra projekt är att
trädbestånd sparats som en skärm mot häckningsplats för storlom för visuellt
skydd. Träden ingår sen i naturvårdsavtal för att de inte ska avverkas av något annat
skäl. Detta är dock en skyddsåtgärd och ingen kompensationsåtgärd.

· Återställning och/eller nyskapande av småvatten. Kompensation för
borttagandet av reproduktionsplatser sker genom anläggande av dammar och
småvatten på lämplig plats i närheten till det vattnet som försvinner. På vissa ställen
kan flera småvatten kompenseras med färre, större våtmarker eller liknande. En
våtmark får dock inte riktigt samma ekologiska funktion eftersom diken dels har
slänter som kan ha ett eget mikroklimat, dels fungerar som ledlinjer i landskapet.
Däremot ger en rätt utformad våtmark stora förutsättningar för en rik biologisk
mångfald såväl inom som mellan artgrupper och kan därmed ses som en fullgod
kompensation.

Anläggning av reproduktionsplatser för groddjur ska utföras innan befintliga
lekvatten tas bort. Det bör göras i så god tid att växtlighet etablerats så att det nya
vattnet har en fullgod ekologisk funktion för berörda arter. Detta för att få bästa
möjlighet till artens/arternas spridning till det nya lekvattnet. De element som
groddjur använder som vilo-/övervintringsplats men också som födosöksområde,
behöver stärkas. Placering av faunadepåer och övervintringsplatser har, förutom att
de ligger nära lekvattnet, även placerats med ett säkert avstånd från ersättningsväg
och spår för att minimera risken för individer av groddjur att bli påkörda av bilar
eller tåg.
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För diken som delvis påverkas av anläggandet kan en annan, igenväxt del
grävas/rensas ur för att motverka total igenväxning samt gynna biologisk mångfald.

· Återställning och/eller nyskapande av stenmurar och stenrösen.
Stenmurar bör i regel flyttas till andra lägen i närheten, som motsvarar befintliga
förhållanden. I vissa fall berörs endast delar av stenmurar då stenar kan tas bort och
användas för att restaurera och förlänga befintliga murar, alternativt bygga nya
rösen eller murar på andra ställen, exempelvis i anslutning till nytt grodvatten. Vid
flytt av moss- och/eller lavbeklädda stenar som ska användas i nya strukturer är det
viktigt att de hanteras varsamt och i så stor utsträckning som möjligt placeras vända
åt samma håll som tidigare. Den bevuxna sidan bör vändas utåt och rätt sida
uppåt/nedåt. Samma sak ska så långt möjligt eftersträvas när stenarna från en mur
används som röse. Ett alternativ för kompensations- och skyddsåtgärder för
biotopskyddade stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark kan vara att anlägga
nya stenrösen med till stor del samma biologiska funktion som en stenmur. Rösen
ska i regel helst placeras så att de är solbelysta under större delen av dagen.
Kulturhistoria och förhållanden i jordbruket är dock viktiga att ta hänsyn till.

· Områden inom blivande naturreservat och deras skötsel, ryms inom föreskrifterna
för naturreservatet. Det kan alltså begränsa möjligheten till skyddsåtgärder och
kompensation med hänsyn till en ny järnväg.

· Invasiva arter ska bekämpas. Skyddsåtgärd är bland annat att inte transportera
jordmassor och växtavfall som kan sprida invasiva arter

7.4.2. Exempel på åtgärder i andra projekt

7.4.2.1. Förbigångsspår Herrljunga (Trafikverket, 2018a)

Inom området för anläggningen identifierades flera generella biotopskydd, huvudsakligen
stenmurar samt ett antal fridlysta arter såsom åkergroda, vanlig groda, vattensalamander,
grönvit nattviol och revlummer. Flera biotopskyddade området och arter kommer påverkas
av byggandet. Kompensationsåtgärder som föreslås rör reproduktionsplatser, vilo- och
övervintringsplatser, samt generella biotopskydd.

Kompensation för borttagandet av reproduktionsplatser sker på lämplig plats i närheten till
det vattnet som försvinner. De nya lekvatten som anläggs bedöms ha bättre förutsättningar
att hysa arten i framtiden och kan möjliggöra fler reproduktionsplatser i närområdet.
Kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) gällande reproduktion anses med andra ord kunna
bibehållas eller till och med öka för de olika groddjursarterna och kompensationen blir
ungefär 25 procent större i area. Anläggning av reproduktionsplatser för groddjur ska
utföras innan befintliga lekvatten tas bort. Detta för att få bästa möjliga ekologiska övergång
till det nya lekvattnet.

Att kompensera en borttagen livsmiljö på annan plats är svårt. Strategin som har valts inom
detta område är att förstärka de element som groddjur använder som vilo-
/övervintringsplats men också som födosöksområde. Placering av faunadepåer och
övervintringsplatser har, förutom att de ligger nära lekvattnet även placerats med ett säkert
avstånd från ersättningsväg och spår för att minimera risken för individer av groddjur att bli
påkörda av bilar eller tåg.

699



Sida 89 (112)

Kompensationen som är tänkt att genomföras för stenmurar är 1:1 och förutsättningen för
material på platsen anses god. Anläggandet av nya stenmurar kring trummorna i området
anses särskilt viktiga eftersom murarna skall kunna fungera som ledstruktur och öka
chansen för att groddjur sprider sig genom trummorna

De alléträd som avverkas kommer kompenseras genom nyplantering i befintlig allé.

7.4.2.2. E20 Vårgårda-Vara (Trafikverket, 2019d)

Ett mål i projektet är att bevara de skyddsvärda miljöer som går att behålla och i så hög grad
som möjligt ersätta övriga med nya miljöer som har motsvarande förutsättningar.

Inom området för E20 eller nya lokalvägar påverkas ett antal biotopskyddsområden, främst
diken, dammar, stenmurar och åkerholmar. Ett antal strandskyddsområden samt övriga
värdefulla naturmiljöer (ängs- och betesmark) berörs även.

Stenmurar föreslås flyttas till andra lägen i närheten, som motsvarar befintliga förhållanden.
I vissa fall berörs endast delar av stenmurar då stenar kan tas bort och användas för att
restaurera och förlänga befintliga murar alternativ bygga nya rösen eller murar på andra
ställen, exempelvis i anslutning till nytt grodvatten. Vid flytt av moss- och/eller lavbeklädda
stenar som ska användas i nya strukturer är det viktigt att de hanteras varsamt och i så stor
utsträckning som möjligt placeras vända åt samma håll som tidigare. Den bevuxna sidan bör
vändas utåt och rätt sida uppåt/nedåt. Samma sak ska så långt möjligt eftersträvas när
stenarna från en mur används som röse.

Småvatten, dammar och diken kompenseras genom att nya dammar anläggs på lämplig
plats i närheten. Flera av de berörda dikena är svåra att kompensera på plats, men kan
kompenseras gemensamt genom en eller två lite större våtmarker. En våtmark får inte
riktigt samma ekologiska funktion eftersom diken dels har slänter som kan ha ett eget
mikroklimat, dels fungerar som ledlinjer i landskapet. Däremot ger en rätt utformad
våtmark stora förutsättningar för en rik biologisk mångfald såväl inom som mellan
artgrupper och kan därmed ses som en fullgod kompensation.

 För dike som delvis påverkas av anläggandet så grävs/rensas en annan, igenväxt del ur för
att motverka total igenväxning samt gynna biologisk mångfald.

Stort öppet dike som används av smådjur som stråk, kompenseras genom anläggande av
torrtrumma under vägen.

7.4.2.3. E20 Götene-Mariestad (Trafikverket, 2020e)

Inom delsträckan E20 Götene-Mariestad berörs ett antal miljöer som omfattas av generellt
biotopskydd samt flera ytterligare miljöer som bedöms ha ett högt naturvärde. Objekt är
åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar, öppna diken och alléer.

Möjliga kompensations- och skyddsåtgärder för biotopskyddade stenmurar och
odlingsrösen i jordbruksmark kan vara att anlägga nya stenrösen med till stor del samma
biologiska funktion som en stenmur. Rösen ska placeras så att de är solbelysta under större
delen av dagen.
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På delsträckan E20 Götene-Mariestad finns små förutsättningar för att skapa bra
vattenmiljöer som kan ersätta de diken som tas bort. Dessa kan istället kompenseras inom
något större projekt på någon annan delsträcka av E20.

Utmed sträckan Götene-Mariestad finns det flera sandiga miljöer med förutsättningar att på
motsvarande sätt skapa större kompensationsåtgärder. Det kan ge en rik mångfald av främst
insekter, men också andra artgrupper. Genom relativt begränsade åtgärder som att dra upp
träd och buskar med rötterna samt omrörning av markskiktet och därutöver komplettera
miljön med några stenrösen, kan stor naturvårdsnytta skapas. En omfattande satsning på
dessa miljöer skulle även kunna kompensera för vissa intrång i insektsmiljöer på andra
delsträckor.

I skogsområden är värdena ofta kopplade till död ved. Den döda veden kan flyttas till
närliggande marker, alternativt kan ny död ved skapas i närliggande marker. Gamla lågor
(nedfallna trädstammar) är ofta bevuxna med mossor och svampar som är beroende av en
viss typ av mikroklimat. Lågorna bör därför flyttas med försiktighet och läggas vända åt
samma håll som ursprungsläget och i motsvarande typ av miljö. Nyskapande av död ved kan
ske genom att träd fälls och får ligga hela eller i delar, att faunadepåer skapas med högar av
träddelar i soliga lägen eller att träd skadas för att sakta dö och därmed skapa värdefull miljö
för såväl svampar och insekter som fåglar.

7.4.2.4. Samexistens mellan tjäder och vindkraft (Vattenfall, 2020)

För vindkraftsprojekt Bruzaholm tog Vattenfall, tillsammans med en miljökonsult, fram en
metod som syftar till bättre samexistens mellan tjäder och vindkraft. Lösningen innebär en
avsiktsförklaring där markägarna i projektområdet ställde upp på att bedriva ett skogsbruk
som specifikt tar hänsyn till tjäderpopulationen. Det innebär att man bland annat sparar så
kallade ”kjolgranar” som skyddar tjädrar från rovdjur. Ett annat åtagande är att inte
kalavverka i området och spara större lövträd. Förhoppningen är att avsiktsförklaringen
skapar bättre förutsättningar för tjäderstammen i området jämfört med ett generellt krav
om 1 km skyddszon mellan tjäderspelplatser och vindkraftverk.

7.4.2.5. Botniabanan (Naturvårdsverket, 2018)

Kompensationsprojektet för Botniabanans intrång i Natura 2000-områdena vid Umeälvens
utlopp är det största i sitt slag som hittills genomförts i Sverige. Syftet med denna utredning
var att sammanställa de erfarenheter som gjorts i projektet, utifrån ett flertal olika
synvinklar, såsom ekologi, juridik, teknik, ekonomi och samverkan och dialog. Projektet
innebar även att utifrån exemplet Botniabanan analysera och dra slutsatser som kan ge
underlag för vägledning om hantering av andra större kompensationsprojekt i framtiden.

Kompensationsprojektet för Botniabanan har sin grund i den planerade järnvägens
påverkan på habitat, främst knutna till primära naturtyper i Natura 2000-området
Umeälvens delta, och till påverkan på landskapets ekologiska funktion för rastande och
häckande våtmarksfåglar inom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.
Kompensationsprojektet var komplext och involverade många olika aktörer. Åtgärderna
började planeras redan innan 2002, därefter fastställdes de flesta åtgärderna av domstol
2005.

Huvudåtgärden för rastande fåglar underkändes dock oväntat. Under 2006 togs därför nya
ersättningsområden hastigt fram, vilka godkändes av domstol 2007, med villkoret att
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åtgärdernas funktion följdes upp under järnvägens första fem år i drift. De åtgärder som
genomfördes var skydd av områden som annars inte skulle ha skyddats, inklusive viss
restaurering, restaurerande skötsel inom redan skyddade områden samt utplacering av
foder till rastande fåglar utanför de skyddade områdena. Åtgärderna genomfördes
huvudsakligen 2008–2009 och på våren 2010 togs de anläggningar som byggts för reglering
av vattennivåer i området i bruk. I augusti 2010 invigdes järnvägen. Sedan invigningen har
kompensationsåtgärderna förvaltats av stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven.

De kompensationsåtgärder som kom att genomföras utgjordes dels av skydd av områden
som annars inte skulle ha skyddats (till exempel nya naturreservat), varav vissa områden
dessutom restaurerades, dels av restaurerande skötsel inom områden med redan planerat
för skydd och dessutom av utplacerande av foder till de rastande fåglarna, på olika platser i
slättlandskapet.

7.4.2.6. Några slutsatser

· Att hantera påverkan på landskapsekologiska funktioner i en kompensationsprocess
är svårt. Det innebär ofta stora osäkerheter, vilket verksamhetsutövare bör ta höjd
för, både tidsmässigt och ekonomiskt.

· Det är viktigt att på ett tydligt och transparent sätt presentera och redovisa
förväntad påverkan, vilken kompensation som planeras för att uppväga den, hur
påverkan och kompensation värderas och viktas mot varandra samt hur mål och
uppföljning kopplar till den förväntade påverkan och den planerade
kompensationen. Detta gäller av flera olika anledningar och för flera olika aktörer.

· Det finns behov av vägledning kring ett flertal frågor, till exempel
kompensationsprocessen, underlag för bedömning av kompensationsåtgärders
tillräcklighet och för att avgöra vad som är rimlig kompensation i olika situationer.

· Om de planerade kompensationsåtgärderna kräver långsiktig skötsel och
uppföljning måste medel och resurser säkerställas för hela den period som
kompensationen avser.

· Att förvalta kompensationsåtgärder genom en stiftelse med en länsstyrelse som
huvudman upplevs som en bra lösning. Det är dock viktigt att tydligt reglera
ansvarsförhållanden mellan verksamhetsutövaren och stiftelsen, samt att inom
länsstyrelsen reglera den dubbla rollen som både tillsynsmyndighet (Vattenfall,
2020) och förvaltare genom stiftelsen.
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Bilaga 1 – Kartor och tabell
Tabell 1 Bedömda fågelarter.
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Fortsättning tabell 1.
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Figur 1 Skyddade områden: Naturreservat, planerade naturreservat, Natura 2000-områden, vattenskyddsområden samt landskapsbildskydd inom utredningsområdet.
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Figur 2 Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård inom utredningsområdet.

710



Figur 3 Naturvärdesobjekt inom utredningsområdet.
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Figur 4 Skogliga naturvärden samt markslag inom utredningsområdet.
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Figur 5 Naturvärden i sjöar och vattendrag inom utredningsområdet. Uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten (2020) elfiskeregistret (SERS, 2020) och musselportalen (SLU, 2020).
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Figur 6 Klassificering av våtmarkernas naturvärden inom utredningsområdet. Data från våtmarksinventeringen (VMI).
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Figur 7 Befintliga förhållande för vilt inom utredningsområdet. Kartan visar konnektivitet i landskapet, viltstängsel, faunapassage för stora- och medelstora djur samt hotspots för olyckor med
klövvilt. I bakgrunden synliggörs samtliga CORINE klasser som förekommer inom utredningsområdet, CORINE data är hämtad från Lantmäteriet (Lantmäteriet 2020).
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Figur 8 Huvudavrinningsområden och vattenförekomster inom utredningsområdet. Data från SMHI respektive Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
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Figur 9 Klassificering av status för vattenförekomster inom utredningsområdet (VISS, 2020).
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Figur 10 Ekologiska samband för land- och vattenmiljöer inom utredningsområdet.
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Figur 11 Analys över landskapets lämplighet för fladdermus där 1 är mest lämplig och 15 minst lämplig, samt inrapporterade artobservationer. Analys över landskapets lämplighet för
fladdermus där 1 är mest lämplig och 15 minst lämplig, samt inrapporterade artobservationer.
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Figur 12 Analys över landskapets lämplighet för groddjur där 1 är mest lämplig och 15 minst lämplig, samt inrapporterade artobservationer.

720



Figur 13 Analys över landskapets lämplighet för Nattskärra där 1 är mest lämplig och 15 minst lämplig, samt inrapporterade artobservationer.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm och 
omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya 
järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till 
Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm.

1.2. Syfte

Detta PM ingår i lokaliseringsutredningen för en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. 
PM:et syftar till att sammanfatta arbetet för energieffektivisering och reducerade växthusgasutsläpp 
avseende 

 byggande och driften av anläggningen,

 den förändring som sker när tåget ersätter andra typer av resor

 växthusgasutsläpp vid byggandet av anläggningen och möjligheter att minska dessa utsläpp

Resonemang förs kring det nationella arbetet med de nya stambanorna, reduktionspotentialer samt 
slutsatser.
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2. Klimatpåverkan och energieffektivitet 

2.1. Klimatpåverkan

Huvudorsaken till uppvärmningen av jordens klimat är den förändring av luftens kemiska 
sammansättning som människan orsakar genom växthusgasutsläpp, främst koldioxid men även 
exempelvis metan och lustgas.  När man uttrycker växthusgasutsläpp användes ofta 
koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Koldioxidekvivalenter för en viss växthusgas anger hur mycket 
koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Exempelvis metan bidrar 21 gånger mer 
till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton 
koldioxidekvivalenter.

Växthusgaserna förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan; den så kallade växthuseffekten 
blir starkare. Utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen världen över är den viktigaste 
orsaken till klimatets nuvarande förändring. Även markanvändning, främst skogsavverkning, bidrar. 
Växthusgasutsläppen kommer till exempel från användning av fossila bränslen, från djur som idisslar 
eller från marken när den brukas. Utsläppen kan också komma från kemiska reaktioner inom 
industrins olika processer eller nedbrytningen av avfall (Naturvårdsverket, 2021). 

All typ av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser. Det gäller såväl vägar, järnvägar, 
flygplatser, hamnar och byggnader. Alternativet till att bygga ny järnväg är att bygga nya vägar, gator 
och landningsbanor för att klara en trafikökning till följd av en växande befolkning. Även om 
vägtrafikens växthusgasutsläpp kommer att minska över tid, så ger själva byggandet av nya vägar - för 
att klara samma kapacitet som järnvägen – sannolikt och jämförelsevis minst lika stort klimatavtryck 
som byggandet av nya järnvägar (Andersson, Nelldal, & Stichel, 2020).

Transporterna står idag för cirka 30 % av Sveriges växthusgasutsläpp. Mängden växthusgasutsläpp 
från transportsektorn beror i hög grad på vilket transportslag som används. Ur klimatsynpunkt är 
järnväg och sjöfart ofta bättre än exempelvis väg- och flygtransporter då främst driften av dessa är 
mer energieffektiva och mindre klimatbelastande än resor med väg- och flyg. Att fler transporter sker 
med dessa är därför en del av lösningen för en fossilfri transportsektor.

2.1.1. Klimatmål för transportsektorn

Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning att minska sin energianvändning och 
sina växthusgasutsläpp. Enligt det transportpolitiska målet ska även transportsektorn bidra till det 
nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, se nedan. Detta är nödvändigt med tanke 
på sektorns storlek och att utsläppen inte minskar i tillräcklig takt. Växthusgasutsläpp från inrikes 
transporter, med undantag för inrikesflyg, ska minska med 70 % till år 2030. År 2045 ska 
transportsektorns utsläpp vara klimatneutrala. 
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Trafikverket ställer krav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt för att minska 
infrastrukturens klimatpåverkan. Klimatkrav från Trafikverket gäller investeringsprojekt oavsett 
storlek. För större investeringsprojekt med totalkostnad på minst 50 miljoner kronor gäller kraven en 
reduktion av klimatpåverkan utifrån ett utgångsläge beräknat med Klimatkalkyl, se avsnitt 0. 
Utgångsläget visar hur klimatpåverkan skulle ha varit om projektet hade genomförts år 2015 och 
avser årligt växthusgasutsläpp (ton CO2-ekvivalenter per år), sett ur ett livscykelperspektiv, räknat 
som summan för byggande och reinvestering samt drift och underhåll. 

Utifrån det nationella målet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser senast år 
2045 har Trafikverket tagit fram:

 det långsiktiga målet att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 2045,

 målet att utsläppen ska minska med minst 50 % till 2030, minst 30 % till 2025 och minst 15 
% till 2020, jämfört med 2015.

Kraven utgår från dessa mål och ska i snitt svara upp mot dem (Trafikverket, 2019).

För de nya stambanorna har Trafikverket även ett mål om att minskningen av utsläppen ska vara 
minst 80% år 2035, jämfört med år 2015. Se även avsnitt 2.3.

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 

hållbar utveckling inte äventyras.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås.”

-Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
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2.2. Energi- och transporteffektivitet

Omställningen för att nå klimatmålen bygger på tre åtgärdsområden:

 ett mer transporteffektivt samhälle
 energieffektivisering
 ökad andel förnybar energi

Alla dessa delar behövs för att nå klimatmålet på ett hållbart sätt. Trafikverket har som långsiktigt mål 
att bygga infrastruktur som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle. För att uppnå 
ett transporteffektivt samhälle behöver trafikarbetet med energiintensiva och ytkrävande trafikslag 
som personbil, lastbil och flyg minska. Transporter och resor med tåg är energi- och yteffektiva. Med 
yteffektiv menas hur stor plats anläggningen tar i relation till kapaciteten hur många som kan resa. 
Järnvägen utgör därför en central del av ett transporteffektivt samhälle (Trafikverket, 2021e). 

I ett transporteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som mängden trafik som krävs för 
att uppnå motsvarande tillgänglighet kan minska. Detta åstadkoms bland annat genom 
transporteffektiv samhällsplanering, tillgång till effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik, 
samordnade godstransporter, ökad fyllnadsgrad, ruttoptimering och innovativa lokala samt regionala 
transport- och mobilitetslösningar (Regeringskansliet, 2021). Det åstadkoms även genom 
överflyttning av resor från personbil, lastbil och flyg, som är mer energiintensiva trafikslag, till mer 
energieffektiva resor som exempelvis med tåg (Energimyndigheten, 2021) (Trafikverket, 2021). 
Minskad energianvändning innebär att det behöver tillföras mindre energi vilket kan ge lägre utsläpp 
av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.

2.3. Projektmål för energieffektiva transporter och klimat

I de övergripande målen för de nya stambanorna anges att den nya järnvägen ska bidra till fossilfria 
och energieffektiva resor mellan Stockholm- Göteborg och Stockholm-Malmö/Köpenhamn samt 
mellan orter längs banorna. Växthusgasutsläppen från byggandet av nya stambanor ska tydligt 
minska över tid så att delar som färdigställs år 2045 eller senare är klimatneutrala. I preciseringarna 
anges att minskningen av utsläpp ska vara minst 80 % år 2035, jämfört med 2015.  Dessa mål har 
varit utgångspunkt för projektmålen Göteborg-Borås som ses nedan.

Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilberoende 
och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg - Borås.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska uppnå 
minst 30 % reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska uppnå 
minst 50 % reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska uppnå 
minst 80 % reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.
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2.4. Energieffektivitet för olika transportslag

Även om teknikutvecklingen ger att väg- och flygtrafikens växthusgasutsläpp kommer att minska över 
tid så kommer spårtransporter fortfarande vara betydligt mer energieffektiva per person- och 
tonkilometer än transporter på väg se Figur 1 (Trafikverket, 2021c).  

En satsning på järnväg kan också bidra till begränsad användning av biodrivmedel för vägfordon och 
resurser till batterier, bränsleceller med mera. 

I Figur 1 visas skillnaderna mellan transportslagen som index. Dessa är baserade på kilowattimmar 
(kWh) per personkilometer (pkm) för persontransporterna och kilowattimmar (kWh) per 
tonkilometer (tkm) för godstransporterna. För att få fram kWh/pkm har fordonets energiåtgång tagits 
fram och sedan har detta dividerats med fordonsslagets genomsnittliga beläggningsgrad (hur många 
som i snitt åker i ett fordon). Indata om energiåtgång för fordonstyper och beläggningsgrad baseras i 
de flesta fallen på genomsnittsvärden för transportslagen i landet och ger därför bara en bild av hur 
det i stort ser ut för transportslagen. Inom transportslagen kan det skilja mellan olika fordonstyper. 
Indata som använts för Figur 1 finns i Bilaga 1-Indata till figur 1.

Figur 1. Värden för persontransporter (vänster) har jämförts mot energianvändning (kWh/pkm) för personbil på landsväg = 
index 100. Värden för godstransporter (höger) är jämförda mot energianvändning för tung lastbil, fjärrtransport = index 
100 (Trafikverket, 2021c). 
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3. Effekter av trafikförändring, nya stambanor
Trafikverket har i sitt uppdrag med nya stambanor för sträckorna Stockholm-Göteborg respektive 
Stockholm-Malmö undersökt fem olika alternativ på utformning av en ny järnväg. Alternativen är inte 
färdiga förslag utan så kallade principiella systemutformningar som ska illustrera skillnader i 
kostnader, effekter och konsekvenser mellan alternativen.  I ett första skede, under 
Sverigeförhandlingen, togs ett första förslag på systemutformning fram. Detta förslag har uppdaterats 
under 2020 och utgör ett så kallat jämförelsealternativ (JA). De fyra andra har tagits fram för att 
bedöma vad som kan rymmas inom en föreslagen budget på 205 miljarder. I följande avsnitt beskrivs 
effekter med betydelse för hållbart resande och påverkan på klimatet.

På Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/ finns mer 
information om uppdraget och målen samt de rapporter som tagits fram för utredningsalternativen 
för nya stambanor.

3.1. Effekter på kapaciteten och energianvändningen

Nya stambanor, där Göteborg-Borås ingår, bidrar till en betydande ökning av kapaciteten för både 
person- och godstrafik, vilket ger plats för fler tåg i det totala järnvägssystemet. Alla studerade 
alternativ både tillför ny kapacitet för persontrafik genom nya dubbelspår samt frigör kapacitet på de 
befintliga stambanorna. Nya stambanor möjliggör för överflyttning av resor med personbil, flyg och 
transporter med lastbil, till järnväg. Snabba personresor blir möjliga på den nya stambanan, vilket ger 
bättre förutsättningar för ökat hållbart resande. När systemet av nya stambanor är fullt utbyggt 
kommer persontrafik flyttas över från Västra respektive Södra stambanan till den nya järnvägen, 
vilket frigör utrymme att transportera en större andel gods på den befintliga järnvägen (Trafikverket, 
2021c).

De nya stambanorna leder till en överflyttning av person-och godstransporter från flyg och vägtrafik 
till järnväg. Tåg som transportmedel är både energieffektivt och yteffektivt, tar liten plats i relation till 
kapaciteten, jämfört med andra trafikslag. Minst energieffektivt är resor med flyg som kräver cirka 15 
gånger mer energi per fordonskilometer än höghastighetståg. En överflyttning av resor från flyg till 
järnväg är därför fördelaktigt ur ett energiperspektiv. Energianvändning från tågdriften kommer att 
öka med de nya stambanorna då det tillkommer nya tågresor. Samtidigt minskar antalet resor som 
görs med personbil eller flyg och transporter som sker med lastbil vilket tillsammans leder till minskat 
energianvändning i transportsystemet. Genomförda modellanalyser visar att minskningen av den 
totala energianvändningen från vägtrafik och flyg är större än den ökade energianvändningen från tåg 
som nya stambanorna leder till. De nya stambanorna ger alltså en nettominskning av 
energianvändning från trafiken i samtliga utredningsalternativ (Trafikverket, 2021d). 

3.2. Effekter på resandet

Med höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö/Köpenhamn 
kommer tågresor ersätta en stor andel av de flygresor som genomförs på dessa sträckor. På sträckan 
Stockholm-Göteborg kan överflyttningen från flyg till tåg komma att uppgå till drygt 1 miljon resor/år 
när systemet av nya stambanor tas i drift (Trafikverket, 2021b). Ett fullt utbyggt system av stambanor 
kommer vidare att resultera i en överflyttning av långväga bil-och bussresor till tåg. En bedömning är 
att överflyttningen från bil och buss till tåg på relationen Stockholm-Göteborg uppgår till cirka 
900 000 resor per år (Trafikverket, 2021b).     
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3.3. Bedömda effekter av minskat flygande

Målet om ett klimatneutralt transportsystem ska vara uppnått år 2045 vilket gör att det till exempel 
förutsätts att transporter på vägarna är fossilfria och att byggandet av infrastruktur inte heller bidrar 
till någon ökning av växthusgasutsläpp.  I Trafikverkets basprognos antas därför bil-, lastbils- och 
kollektivtrafik inte generera några växthusgasutsläpp efter år 2045. Dock är politiska beslut inte 
fattade för de antaganden som basprognosen grundas på (Trafikverket, 2020). Antagandena 
inkluderar inte klimatpåverkan som kan uppstå vid produktionen av biodrivmedel eller el eller som 
kan uppstå vid tillverkningen av fordon. Inrikesflyget och internationella flygresor omfattas inte av 
målet om klimatneutralt transportsystem vilket innebär att det idag inte finns några beslutade mål för 
att minska växthusgasutsläpp från flyg. Att flytta över resor från flyg till tåg är därför särskilt 
betydelsefullt för att minska växthusgasutsläppen.

I ett av alternativen för nya stambanor, det så kallade jämförelsealternativet (JA), har synliggjorts vad 
överflyttningen av flygresor till tågresor skulle ge för effekt på växthusgasutsläppen, se Figur 2. 
Utsläpp som sker när anläggningen byggs (svarta staplar), ställs i relation till överflyttningseffekten av 
flygtrafik och de minskade utsläpp som detta leder till, i gröna staplar. Mörkare gröna staplar visar 
överflyttning av flyg enligt prognosmodellen Sampers medan de ljusgröna staplarna visar de 
beräknade effekterna som blir om man lägger till det internationella resandet. De senare 
beräkningarna utgår från internationella erfarenheter. Jämfört med olika internationella erfarenheter 
om överflyttningar från flyg till tåg vid järnvägsutbyggnader så verkar prognosmodellen Sampers 
underskatta överflyttningen av resor (Trafikverket, 2021c), se även avsnitt 4.3 om osäkerheter.

Glappet mellan år 2040 och år 2050 i Figur 2 illustrerar att anläggningen från år 2040 byggs enligt 
målet att vara klimatneutral år 2045, det vill säga inte genererar några utsläpp av växthusgaser. De 
gröna staplarna efter år 2050 illustrerar de utsläpp som undviks, inte släpps ut, när resor från år 2050 
kan göras med tåg istället för med flyg.

Figur 2. Sammantagna växthusgasutsläpp illustrerade för jämförelsealternativet för nya stambanor. Svarta staplar visas 
med reduktion på 50–80% enligt de ställda krav som finns för nya stambanor. Från 2040 byggs den nya stambanan enligt 
målet att vara klimatneutral 2045. Detta innebär att för byggtiden mellan 2040 och 2050 genereras inga 
växthusgasutsläpp. De gröna staplarna illustrerar utsläpp som undviks då resor från år 2050 kan göras med tåg istället för 
med flyg
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4. Effekter av trafikförändring, Göteborg-Borås

4.1. Förutsättningar för regional jämförelse

För att undersöka vad den regionala trafikförändringens effekter kan innebära har ett 
exempelalternativ inom utredningsområdet med stationer i Mölndal, Landvetter och Borås, för ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås, jämförts mot ett nollalternativ. Detta nollalternativ innehåller 
beskrivningar av hur trafiken och transportsystemet antas se ut mellan Göteborg och Borås år 2040 
om den nya järnvägen inte byggts, men där övriga planerade infrastrukturåtgärder har genomförts. 
Regional trafik på den nya järnvägen, enligt exempelalternativet, jämförs mot nollalternativet där 
exempelvis befintlig kust till kustbana och trafiken på riksväg 27/40 ingår. Höghastighetståg mot 
Stockholm och regionaltåg mot Jönköping ingår då inte i trafikeringsupplägget som jämförs mot 
nollalternativet. 

4.2. Trafikförändring regionalt

Beräkningar med Trafikverkets prognosverktyg Sampers visar hur resandeutbytet mellan Göteborg 
och Borås antas öka som en konsekvens av den ökade tillgängligheten som den nya järnvägen 
erbjuder. Antalet regionala kollektivtrafikresor i exempelalternativet inom utredningskorridoren, med 
stationer i Mölndal, Landvetter och Borås, beräknas bli cirka 8000 fler per dag än i nollalternativet, 
vilket innebär en fördubbling av det regionala kollektivtrafikresandet på sträckan, se Figur 3.

I Figur 3 visas att majoriteten av kollektivtrafikresorna i exempelalternativet kommer göras med tåg 
men att majoriteten av kollektivtrafikresorna i nollalternativet kommer göras med buss. I övriga 
kollektivtrafikresor (grått i staplarna) ingår tåg som går på kust till kust-banan i den högra stapeln och 
i den vänstra stapeln ingår även bussresorna på sträckan. 

Figur 3. Ungefärliga värden beräknade för antalet kollektivtrafikresor per dygn i föreslaget lokaliseringsalternativ och i 
nollalternativet (år 2040). Beräkningarna är gjorda med Trafikverkets prognosverktyg Sampers. 
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Beräkningarna i Sampers visar vidare att den nya järnvägen medför att trafikflödena på väg 27/40 
minskar, jämfört mot nollalternativet. På sträckan öster om Landvetter flygplats beräknas antalet 
personbilar bli cirka 800 färre per dygn och närmare Göteborg beräknas antalet personbilar i 
lokaliseringsalternativet bli cirka 600 färre per dygn i än i nollalternativet, se Figur 4. 

Bussar ingår inte i beräkningar som gjorts i Sampers. Trafikflödena på väg 27/40 kan därför komma 
att minska mer. Detta till följd av att de bussar som trafikerar linje 100 mellan Göteborg och Borås 
minskar som en konsekvens av den förväntade överflyttningen av resenärer från buss till tåg.  

Figur 4. Beräkningen visar utsläppen för 800 bilresor med dagens utsläppsnivåer. Källa till beräkning: 
https://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/berakning-av-utslapp-fran-bilar/

4.2.1. Erfarenheter av tidigare järnvägsförbättringar

Tågets marknadsandel av det totala resandet kan förmodas komma öka mest på sträckor där det idag 
saknas tågförbindelser eller där tågets konkurrenskraft idag är svag på grund av låg turtäthet eller 
långa restider jämfört mot andra trafikslag. Till dessa sträckor hör Göteborg-Borås. Det finns några 
exempel från tidigare projekt som belyser några olika effekter som ny eller förbättrad järnvägstrafik 
fått. 

Under 1990-talet byggdes Svealandsbanan Stockholm – Eskilstuna om till en snabb järnväg 
huvudsakligen för regionaltåg. Före ombyggnaden var restiden mellan Stockholm och Eskilstuna 1 
timma och 40 min och det gick sju dubbelturer/dygn. När banan öppnades 1997 var restiden 60 min 
och antalet avgångar ökade till 18 dubbelturer/dygn. Tågresandet blev sju gånger större än på den 
gamla banan och 70 % av de nya resenärerna kom från bil och buss (Trafikverket, 2021b). 

Ett annat exempel är utbyggnaden från enkelspår till dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan 
som var klar 2012. Utbyggnaden innebar mycket större kapacitet på banan samt att restiden Göteborg 
– Trollhättan blev cirka 35 minuter. Tågtrafiken Tvåstad–Göteborg fick en stor ökning från 2013 med 
30-minuterstrafik under högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid. Den nya järnvägen genom 
Götaälvdalen är ett stort utvecklingssteg för att knyta samman de två lokala 
arbetsmarknadsregionerna Trollhättan och Göteborg. Idag går 30 dubbelturer per dygn (2018) och i 
högtrafik trafikeras sträckan numera även med 15-minuterstrafik (Västra götalandsregionen, 2013) 
(Trivector, 2020).

Ett tredje exempel är från Skåne där den mellankommunala pendlingen ökade med 65 000 resor eller 
49 % mellan 1997 och 2007. Där var 67 % av den totala ökningen på stråk med järnvägskopplingar 
och där resenären kunnat åka utan tågbyte. Exemplen från Skåne visar att det skiljer sig mellan olika 
stråk, i de längre relationerna har tågets marknadsandel ökat mest och är i vissa fall högre än för bil. I 
relationer där pendlaren varit hänvisad till buss eller bil, har utvecklingen inte varit lika stor 
(Trafikverket, 2021b). 
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4.3. Reflektioner kring osäkerheter och prognoser 

I projekt Göteborg-Borås, liksom i andra Trafikverksprojekt, används beräkningsverktyget Sampers 
för modellering av trafikprognoser och överflyttning av trafik från andra transportslag till tåg. Det är 
viktigt att ha med sig att det finns osäkerheter i de modellberäknade effekterna i Sampers. Vid 
Trafikverkets egna utvärderingar av prognoserna så visade det sig att resultaten kan visa relativt hög 
resandeefterfrågan för tåg men samtidigt verkar överflyttning av resor till tåg underskattas. Den 
sammanvägda bedömningen är att det beräknade resandet med tåg, när hela systemet av nya 
stambanor är utbyggt, underskattas i beräkningarna med Sampers ( (Trafikverket, 2021a) och 
(Trafikverket, 2021b)). 

I modellen i Sampers finns inte heller internationella erfarenheter om överflyttningar från flyg eller 
erfarenheter från tidigare järnvägsförbättringar med, som dem i avsnitt 4.2.1, eller parametrar som 
har att göra med vad kommuner eller regioner har i sina prognoser. Modellen för beräkningarna i 
Sampers tar inte hänsyn till exempelvis regionala prognoser eller planer som Målbild Koll 2035. 

Målbild Koll2035, som antogs 2018, är ett kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille som tagits fram av Västra Götalandsregionen. Målbilden utgår från att storstadsområdet 
växer med 200 000 invånare och 100 000 arbetsplatser fram till år 2035, vilket bedöms medföra att 
kollektivresandet ökar med 60 till 75 %. Utan förbättrad tågtrafik mellan Göteborg och Borås kommer 
huvuddelen av arbets- och studiependlingen i stråket även i fortsättningen att göras med bil och buss. 
Detta medför att trafiken på väg 27/40 kommer öka, vilket innebär ökad trängsel på det redan hårt 
belastade vägsystemet i och kring Göteborg. 
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5. Göteborg - Borås växthusgasutsläpp från 
anläggningen

5.1. Förutsättningar och val som inverkar på växthusgasutsläppen

För järnväg ligger den största delen av dess totala växthusgasutsläpp under själva byggskedet. De 
samlade anläggningarna som behövs för en ny stambana bidrar till växthusgasutsläpp bland annat 
genom användning av material, särskilt stål och betong eftersom de ger stora växthusgasutsläpp. De 
topografiska förhållandena i landskapet spelar en roll för anläggningens totala 
växthusgasutsläppgenom att de i stor utsträckning är styrande för vilka anläggningstyper som blir 
aktuella. En omväxlande och framförallt kuperad terräng innebär att anläggningstyper som tunnel 
och bro, vilka båda kräver mycket betong och stål, behöver byggas i större utsträckning jämfört med i 
områden som är flacka och byggandet kräver mindre mängder material och arbete. Även val som 
behöver göras utifrån hänsyn till omgivningen eller brist på utrymme spelar roll för valet av 
anläggningstyp. Exempelvis ett stationsläge i tunnel eller på bro tar visserligen mindre markutrymme 
i anspråk men innebär generellt mer materialkrävande konstruktioner för anläggningen och mer 
arbete än när man bygger i markläge. 

Skog och våtmarker binder mycket kol och utgör så kallade kolsänkor. När dessa marker exploateras 
och omvandlas, som när skog avverkas eller våtmarker grävs ur eller torrläggs, så frigörs kolet i luften 
i form av koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Därför medför en lokalisering som huvudsakligen 
innebär förluster av skog och våtmark större växthusgasutsläpp än en lokalisering som innebär 
förluster av uppodlade marker. Både lokalisering och utformning av anläggningen spelar således roll 
för i vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande.

För att reducera utsläppen från anläggningen krävs optimeringar. Detta gäller bland annat det som är 
kopplat till byggnadsverk och masshantering, ökad materialeffektivitet, samt hitta alternativa material 
och göra mer klimatsmarka val avseende stål, asfalt, betong och armering. När det gäller 
masshantering under byggnationen då stora mängder jord, berg och torv schaktas och flyttas, så är 
det viktigt att den effektiviseras och transporterna minimeras för att energianvändningen och 
växthusgasutsläppen ska bli så små som möjligt. Även val av bränsle påverkar klimatutsläppen.

För att nå minst 80% reduktion som projektmålen anger krävs transformativa åtgärder i stål- och 
cementindustrins tillverkningsprocesser så dessa blir mycket mindre klimatbelastande. Det behövs 
även en övergång till biobränslen och elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner 
(Trafikverket, 2021d). 
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5.2. Beräkning av anläggningens växthusgasutsläpp

I samlad effektbedömning (SEB) ingår samhällsekonomiska beräkningar, där Sampers används för att 
beräkna den ändrade trafikeringen och överflyttningen mellan olika trafikslag (se avsnitt 3.2, 3.3 och 
4.2). Men för att beräkna växthusgasutsläppen från anläggningen, som innefattar byggandet, driften 
och underhållet av järnvägsanläggningen, så görs så kallade klimatkalkyler. Klimatkalkyler har till 
skillnad från SEB ett livscykelanalysperspektiv (LCA). Detta ger en helhetsbild av totala 
växthusgasutsläppen från de olika komponenter som ingår i åtgärden för anläggningens byggande. I 
LCA ingår vanligtvis råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, avfallshantering och varutransporter.

5.2.1. Klimatkalkylens syfte och omfattning

Klimatkalkylberäkningar har gjorts för de olika lokaliseringsalternativen Göteborg - Borås för att 
uppskatta den energianvändning och de växthusgasutsläpp som de olika alternativen ger upphov till. 
Förutom att utgöra underlag för val av lokaliseringsalternativ används klimatkalkylen även i arbetet 
med klimat- och energieffektivisering under kommande skeden i projektet, som i nästa skede då 
järnvägsplaner ska tas fram. 

Det som kräver energi och genererar växthusgasutsläpp beskrivs i klimatkalkylen med 
koldioxidekvivalenter. Kalkylen inkluderar byggande och underhåll av infrastruktur vilket innebär 
användande av arbetsmaskiner och fordon, samt användning av material som vid tillverkning ger 
upphov till emissioner uppströms i systemet (råvaruutvinning, förädling och transporter). Stål och 
betong är exempel på material som kräver mycket energi och genererar stora växthusgasutsläpp vid 
tillverkningen. För energiresurser ingår även utsläpp vid användning av resurserna det vill säga när 
ett bränsle används i en arbetsmaskin eller fordon. Transporter av jord, berg och torvmassor samt 
skogsavverkning inkluderas även i beräkningarna. Dock ingår inte torvens växthusgasutsläpp i 
klimatkalkylen, det vill säga de utsläpp som kan uppstå när torven blir torrlagd eller uppgrävd ur en 
våtmark, se avsnitt 5.3.3.3. Det pågår just nu inom Trafikverket ett forsknings- och innovationsprojekt 
(FOI) om bedömning av påverkan på våtmarkers ekosystem samt möjligheter till klimatkompensation 
(Trafikverket, 2021f). 

Utöver de växthusgasutsläpp och den energianvändning som uppstår under byggnationen sker det 
även ett visst växthusgasutsläpp från drift och underhåll av anläggningen. På sikt behöver det även 
göras renoveringar av anläggningen för att den ska behålla samma skick och kapacitet som när 
anläggningen togs i bruk. Utsläppen från reinvestering för renovering inkluderas i 
klimatkalkylberäkningen redan nu och fördelas jämnt över de framtida år då anläggningen är i drift. 
Detta kan liknas vid att ”ta höjd” redan nu för det förebyggande underhåll som behövs för att 
anläggningen ska bibehålla samma kvalitet. I verkligheten kommer växthusgasutsläppen vid 
reinvestering sannolikt bli mindre då det ständigt sker effektivisering inom branschen. Dessutom har 
anläggningens olika delar lång livslängd och det kan dröja flera decennier innan utsläpp från 
reinvestering sker i verkligheten. 

Klimatkalkylberäkningarna är baserade på att järnvägen går i en viss sträckning i 
lokaliseringsalternativen och kalkylen baseras på de anläggningstyper och lösningar som passar där. 
Det finns vissa korridorer, delar av lokaliseringsalternativ, där sträckningen kan varieras mycket. 
Detta innebär större frihetsgrader för vilken sträckning och vilka anläggningstyper som kan väljas i 
nästa skede (järnvägsplaneskedet). I och med det kan de anläggningstyper som nuvarande 
klimatkalkyl baseras på komma att ändras när kalkylen görs för nästa skede. Detta innebär att det 
finns en större osäkerhet i beräkningen av växthusgasutsläpp för korridorerna med större 
frihetsgrader än för korridorer där frihetsgraderna är små. 
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Klimatkalkylberäkningar har genomförts på alla de studerade korridor- och stationsalternativen i 
lokaliseringsutredningen men i detta PM är huvudfokus det föreslagna lokaliseringsalternativet, se 
Figur 5.

Figur 5. Föreslaget lokaliseringsalternativ mellan Göteborg och Borås. Alternativet består av korridorerna: Mölnlycke med 
Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsterminalen (L1) - Korridor Bollebygd Syd - Korridor Osdal/Borås C 
med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A. För mer detaljerade beskrivningar av korridorerna, se 
miljökonsekvensbeskrivningen.
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5.2.2. Analys av klimatkalkylresultat på föreslaget lokaliseringsalternativ

Beräknade växthusgasutsläpp för det föreslagna lokaliseringsalternativet mellan Göteborg och Borås 
motsvarar utsläppen från alla personbilsresor mellan Göteborg och Borås under 9 år eller ungefär vad 
cirka 150 000 personer i Sverige alstrade i form av CO2 utsläpp under år 2019, se Figur 6 (Emisso, 
2021) (Ekonomifakta, 2021). 

Figur 6. De beräknade växthusgasutsläppen för det föreslagna lokaliseringsalternativet mellan Göteborg och Borås 
motsvarar alla personbilsresor på sträckan under 9 år eller ungefär vad 150 000 personer i Sverige alstrar i form av CO2-
utsläpp under år 2019.

För att få en bild av vad i byggandet som bidrar mest till växthusgasutsläppen har de mest 
klimatbelastande posterna i klimatkalkylen sammanställts i Figur 7 nedan. Det är tydligt att de poster 
som har störst växthusgasutsläpp är de som innehåller betong- och stålkonstruktioner, det vill säga 
broar, betongtunnlar, bergtunnlar, banöverbyggnad, grundförstärkningar och övrig betong. Även 
posterna som innebär schakter, det vill säga att man gräver, schaktar och transporterar bort massor 
vid markarbeten eller åtgärder som innebär skogsavverkning, ger stora växthusgasutsläpp. 
Exempelvis står sträckorna med järnvägsbro i lokaliseringsalternativet för drygt 12% av de totala 
växthusgasutsläppen vid byggandet och sträckorna med betongtunnel står för cirka 14%. Det är inom 
dessa områden som viktigt arbete kan göras för att reducera växthusgasutsläppen. 

Figur 7. De poster i klimatkalkylen som genererar mest växthusgasutsläpp under byggandet av järnvägen. Fall B-massor är 
massor som inte kan användas inom projektet och därför behöver transporteras bort medan Fall A-massor är massor som 
kan användas inom projektet.
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5.2.2.1. Osäkerheter och begränsningar i klimatkalkylberäkningarna 

En lokaliseringsutredning är ett tidigt skede i ett projekt vilket innebär att underlagen till 
klimatkalkylberäkningarna är mer osäkra jämfört med i senare projektskeden då mer detaljerad 
information kommer finnas tillgänglig. Man behöver också använda uppskattningar och schabloner 
för själva beräkningarna av växthusgasutsläpp. Dessa uppskattningar och schabloner bygger på 
tidigare genomförda projekt. Stora variationer mellan projekt kan förekomma beroende på 
förutsättningar i omgivningarna. Eftersom vi är i ett tidigt skede kommer klimatkalkylerna behöva 
justeras längre fram i planeringen då mer detaljerad information tas fram om anläggningens 
byggdelar.  

En lokaliseringsutredning tittar även på ett flertal olika alternativ vilket gör att beräkningarna blir 
något mer översiktliga än de kommer kunna vara då fokus ligger på enbart ett alternativ framöver. 
Resultaten i detta skede ska således ses mer som en indikation. Då skillnaderna som ses i Figur 7 är så 
pass tydliga, bedöms de vara tillförlitliga att använda för att få en bild av de delar och aspekter i 
byggandet som är viktiga att fokusera på i framtida åtgärder för minskade växthusgasutsläpp. 

De effektsamband som finns inbyggda i modellverktyget kan ha stor betydelse för resultatet, främst 
emissionsfaktorerna för betong, stål och diesel. För stål finns osäkerheter som beror på variationer 
gällande andelen återvunnet stål, hur representativa olika stål är för anläggningsbranschen, och hur 
väl tillgängliga data överensstämmer med metodval enligt europeisk standard. Osäkerheterna kan slå 
i båda riktningarna, det vill säga både leda till över- och underskattningar. 

Det kan även finnas osäkerheter i indata till klimatkalkylerna från det enskilda projektet. Trafikverket 
bedömer att dessa brukar utgöra den största osäkerheten och felkällan.  

5.3. Fördjupade analyser och reduktionspotential 

För att reducera utsläppen från byggandet, samt drift och underhåll av järnvägen krävs optimeringar. 
I Figur 8 redovisas fördelningen i växthusgasutsläpp mellan de mest betydande materialen och 
arbetsmomenten i anläggningen. Dessa ihop med analyserna som presenteras i avsnitt 5.2.2 
innehåller viktiga aspekter att titta närmare på när det gäller möjligheten att minska 
växthusgasutsläppen.  Några som får stor påverkan är materialanvändning, främst betong och stål, 
masshantering och transporter samt bränsleval för anläggningsmaskiner. I avsnitten 5.3.1- 5.3.3 
presenteras information och fördjupade analyser för några av dem. I avsnitt 5.4 beskrivs möjligheten 
för övrig reduktion som kan ske genom exempelvis teknikutveckling av arbetsmaskiner eller fordon, 
teknikveckling av tillverkningsprocesser för material, som betong och stål, eller övrig utveckling. 
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Figur 8. Fördelning mellan de mest betydande materialen och arbetsmomenten i klimatkalkylen för föreslaget 
lokaliseringsalternativ. Fördelningen baseras på årliga utsläpp av CO2-ekvivalenter under anläggningens livstid. ”Diesel” 
innefattar anläggningsmaskiner medan ”Lastbilstransporter” innefattar drivmedel för lastbilstransporter. El innefattar alla 
delar i järnvägens elanläggning såsom, kablar, transformatorer, nätstationer och teknikhus. 

5.3.1. Materialanvändning

Betong är det material som står för den absolut största delen av de totala växthusgasutsläppen från 
anläggningen. Detta beror främst på de stora koldioxidutsläppen från tillverkningen av cement, som 
är en beståndsdel i betong Det finns idag vissa betongsorter som ger mindre växthusgasutsläpp för att 
cementmängden minskats och ersatts med exempelvis slagg. Skulle en sådan typ av betong användas i 
detta projekt så innebär det en möjlighet att reducera anläggningens växthusgasutsläpp. I figuren 
nedan kan ses att de totala växthusgasutsläppen skulle kunna minska med cirka 9% vid användande 
av sådan betong, se Figur 9 (RISE, 2019).

Figur 9. Möjlig reduktion av växthusgasutsläpp vid val av klimatsmart betong.
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5.3.2. Bränsleförbrukning och typ av bränsle

I infrastrukturprojekt används stora mängder diesel som fordonsbränsle till både maskiner och 
lastbilar, vilket har stora växthusgasutsläpp. HVO är en fossilfri dieselprodukt, tillverkad av 100% 
förnybara råvaror. Den framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska 
fetter. Resultatet blir ett drivmedel med en kemisk sammansättning identisk med vanlig diesel och 
kan därför ersätta fossil diesel fullt ut. Användning av biodiesel (HVO) i maskiner och lastbilar i 
anläggningen ger en reduktionspotential på 7,4 % jämfört med om vanlig diesel används, se Figur 10. 

Figur 10. Möjlig reduktion av växthusgasutsläpp vid val av biodiesel.

5.3.3. Masshantering och lastbilstransporter

Masshanteringsfrågan är en betydelsefull fråga inom infrastrukturprojekt. Masshantering innebär 
planering, lagring samt förflyttning av schakt, berg och jordmassor. För att klara det krävs stora 
maskiner och transporter som medför höga kostnader, negativa miljöeffekter samt växthusgasutsläpp 
och därför är det viktigt med en hög utnyttjandegrad av maskiner. Själva transportsträckan är även en 
viktig faktor, ju längre transporter desto större växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att dessa 
planeras väl och optimeras så långt det går när det gäller avstånd, men även att transporter lastas fullt 
och inte går tomma i onödan.

Hållbar masshantering syftar till att massor ska komma till användning på ett resurseffektivt, 
samhällsekonomiskt och miljöriktigt sätt och samtidigt åstadkomma en god landskapsanpassning. 
Olika lokaliseringar och utformningar ger upphov till olika typer och mängder – i olika landskap. 
Genom att göra kloka val utifrån ett helhetstänk redan i tidiga skeden finns ofta möjlighet att 
begränsa uppkomsten av massor. 
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5.3.3.1. Bergmassor

Bergmassor uppstår när den nya järnvägen byggs i exempelvis bergskärning eller bergtunnel. 
Bergmassorna bedöms ha god kvalitet och kan användas i väg- eller järnvägbyggnationer och troligen 
även i betong. Det kommer troligen uppstå ett överskott men detta kan nyttjas i utredningsområdet 
över tid och på så vis kan uttagen minskas i existerande bergtäkter i området.  

Inom utredningsområdet ligger i dagsläget ett flertal bergtäkter som eventuellt kan bli mottagare av 
överskottsmassor från projektet. Ett uppskattat ungefärligt köravstånd för bergmassorna är 30 km, 
tur och retur, vilket är det avstånd som ligger till grund för ekonomiska kalkyler och beräkningar av 
växthusgasutsläpp. Sträckan är en projektspecifik uppskattning utifrån potentiella 
användningsområden och platser för bergmassor som uppkommer i projektet. Detta avstånd kan 
komma att bli både större och mindre i verkligheten.

5.3.3.2. Jordmassor

Jordmassor uppstår vid byggandet där exempelvis jord behöver grävas bort där järnvägen ska dras. 
Av de massor som schakter i jord genererar i projektet beräknas endast en mindre del direkt kunna 
användas vid arbeten inom projektet. 

Utöver att använda jordmassor till järnvägsanläggningen så kan jordmassor utgöra en värdefull resurs 
att använda för miljöåtgärder som bullerskyddsåtgärder och landskapsanpassning utefter den nya 
järnvägen eller för användning utanför projektet. Om mängden jordmassor är stor och om lämpliga 
användningsområden i närområdena saknas, så kan transporterna bli många eller långa. Ett 
uppskattat ungefärligt köravstånd för jordmassorna är 10 km tur och retur, vilket är det avstånd som 
ligger till grund för ekonomiska kalkyler och beräkningar av växthusgasutsläpp. Transportsträckan är 
en projektspecifik uppskattning utifrån möjliga användningsområden och var jordmassorna 
uppkommer i projektet. Detta avstånd kan komma att bli både större och mindre i verkligheten.

5.3.3.3. Torv

Torv bildas när nedbrytningen av organiskt material är mindre än tillförseln över en längre tid. Detta 
händer när nedbrytningen bromsas av brist på syre, vilket blir fallet om vattennivån ligger nära 
markytan och hindrar syre från att nå ned i marken. Många av de torvjordar vi har i Sverige har 
bildats under tusentals år (Jordbruksverket, 2014). Torvmarker är generellt sämre än andra marker 
att bygga på ur stabilitetssynpunkt så torv behöver oftast grävas ur och transporteras bort.  

Det finns inga eller få mottagningsplatser för torvmassor i eller i närheten av utredningsområdet. 
Detta kan innebära långa transportsträckor till mottagare som kan hantera torvmassor. När torv 
torkar ur i samband med urgrävning kan de även behöva hanteras som farligt avfall och transporteras 
bort om de innehåller tungmetaller som kan fällas ut. Långa transporter är negativt ur 
klimatsynpunkt. Eftersom lämpliga mottagningsplatser bedöms ligga utanför utredningsområdet har 
en genomsnittlig transportsträcka för torvmassor antagits på 70 km enkel väg, det vill säga 140 km tur 
och retur, i klimatkalkyler och i ekonomiska kalkyler. Sträckan är en projektspecifik uppskattning 
utifrån möjliga användningsområden och var torvmassorna uppkommer i projektet. Dessa 
transportsträckor kan komma att bli både längre och kortare i verkligheten.
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De sammantagna svårigheterna att hantera torv medför att man ur masshanteringssynpunkt vill 
undvika torvmark. Ett annat skäl att undvika våtmarksområden är att dessa områden oftast också har 
höga naturvärden. Inom utredningsområdet går det inte att helt undvika våtmarker i 
järnvägssträckningen, och den förväntade mängden torv med långa transportsträckor kan då innebära 
relativt stora växthusgasutsläpp, se avsnitt 5.3.3.4. Med tanke på både utsläpp av växthusgaser och 
naturvärden är det viktigt att byggtekniskt förebygga att torvmossar torkar ut och att bara den yta som 
anläggningen byggs på påverkas

Växthusgasutsläpp vid torrläggning av torv
Torvmarker lagrar mycket kol och är viktiga kolsänkor. Detta för att de innehåller stora mängder 
ofullständigt nedbrutna växtdelar som lagrats under tusentals år.  Även om torvmarker bara täcker 
3% av jordens landyta innehåller de ungefär dubbelt så mycket kol som alla världens skogar (eller 25% 
av det globala markförrådet av kol) (Stockholms universitet, 2021).

När mark dikas eller torkar ut, exempelvis vid urgrävning, sänks vattennivån och jordlagret syresätts. 
Det innebär att det kommer in mycket mer syre i torvmarken och nedbrytningen av växtdelarna ökar. 
I och med det ökar utsläppet av koldioxid från marken till luften. Dessutom blir kvävet i marken 
tillgängligt för mikroorganismerna vilket innebär att dikade torvmarker också kan vara stora källor 
för lustgas (Jordbruksverket, 2014). 

En beräkning har gjorts för att uppskatta de växthusgasutsläpp som sker om torvmarken avvattnas. 
Emissionsfaktor från Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2014) har använts i beräkningarna för de 
utsläpp som utdikad torv på boreal skogsmark (del av den tempererade zonen på norra halvklotet och 
kännetecknas av barrskog och tundra) innebär. Beräkningarna visar att den torv som grävs ut i det 
föreslagna lokaliseringsalternativet skulle avge en mängd koldioxid per år som motsvarar 3,3% av den 
beräknade växthusgasutsläpp per år från järnvägen, se Figur 11 nedan. De årliga utsläppen från 
järnvägen innebär utsläppen från byggskedet fördelade jämnt över järnvägens livslängd. 

Figur 11. Koldioxidutsläpp vid torrläggning av torv som uppkommer i projektet motsvarar cirka 3% av den årliga 
växthusgasutsläppen från järnvägen. De årliga utsläppen från järnvägen innebär utsläppen från byggskedet fördelade 
jämnt över järnvägens livslängd.
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5.3.3.4. Lastbilstransporter

Bergmassor
Då lastbilstransporter av berg-, torv- och jordmassor står för en relativt stor del av de totala 
växthusgasutsläppen under byggandet av järnvägen så är det en viktig aspekt att beakta i arbete med 
klimatreducerande åtgärder. I klimatkalkylen uppskattas den sträcka som varje lastbil behöver köra 
för att transportera bort bergmassor till 30 km, tur och retur från platsen där massorna uppkommer i 
projektet. Om massorna skulle behöva köras längre kan det ge ännu större växthusgasutsläpp vilket 
visas i figuren nedan. En transportsträcka på 60 km för varje lastbil som kör berg skulle innebära en 
ökning på nästan 5% av de beräknade växthusgasutsläppen från byggandet av järnvägen. 

Jordmassor
Även om vi har stora mängder jordmassor som behöver transporteras bort innebär en fördubbling av 
den kalkylerade transportsträckan på 10 km till 20 km för jordmassor endast en marginell skillnad på 
de totala växthusgasutsläppen i byggskedet. Detta på grund av att det i projektet är jämförelsevis liten 
mängd jordmassor som kräver transport, mot exempelvis bergmassor. Transporter av jordmassor 
innebär även jämförelsevis mindre resursanvändning än om samma mängd berg transporteras. En 
tyngre och mer skrymmande last, som berg är, förbrukar mer bränsle och kräver fler transporter.

Torvmassor
I klimatkalkylen antas att varje lastbil som transporterar bort torv behöver köra en sträcka på 140km 
tur och retur från platsen där massorna uppkommer i projektet, se avsnitt 5.3.3.3. Om torven istället 
kan användas mycket närmare anläggningen så att transportsträckan kan bli 7 km, eller mindre, tur 
och retur innebär det en minskning av de beräknade växthusgasutsläppen under byggskedet med 
drygt 3 %. 

Vad ovanstående förändringar av transportavstånden för masstyperna berg, jord och torv, innebär för 
de totala växthusgasutsläppen i byggskedet, framgår av Figur 12, nedan.

Figur 12. Förändring i växthusgasutsläpp vid justeringar av transportsträckor för massor.
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5.4. Reduktion enligt våra projektmål 

Nedan figur är ett försök att illustrera vad påverkan ungefär skulle motsvara om man reducerade de 
beräknade växthusgaserna i det föreslagna lokaliseringsalternativet med 80 %, se Figur 13 (Emisso, 
2021) (Ekonomifakta, 2021). Överst i figuren illustreras före reduktion och nederst illustreras med 
reduktionen på 80 %. 

Figur 13. En illustration av vad växthusgasutsläppen ungefär skulle motsvara om man reducerade växthusgasutsläppen i 
det föreslagna lokaliseringsalternativet enligt projektmålet om en reduktion på 80% (Emisso, 2021) (Ekonomifakta, 2021) .

För att ha möjlighet att nå projektmålet om reduktion av växthusgasutsläppen med 80% år 2035 så 
behövs både projektets åtgärder och andra åtgärder. Det krävs transformativa åtgärder i stål- och 
cementindustrins tillverkningsprocesser så att dessa blir mindre klimatbelastande. Det behövs även 
en övergång till biobränslen och elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner. 
Omställningen av industrin och maskinbranschen bedöms vara möjlig, men för att få aktörer att våga 
satsa på investeringar för en omställning är det viktigt att det finns tydliga krav och en tydlig bild av 
efterfrågan, som förväntas gälla över lång tid. Ett sätt att uppnå det kan vara att Trafikverket 
tillsammans med andra stora beställare tydligt signalerar avsikter om att köpa klimatneutrala 
material och tjänster även om kostnaderna för dem kan öka (Trafikverket, 2021d).

Inom Trafikverkets uppdrag Vägen till klimatneutralitet har nyligen undersökts hur möjligheten att 
nå 100 % klimatneutralitet ser ut. Även möjligheter till reduktion av växthusgasutsläppen från 
infrastrukturprojekt har undersökts. När bedömningar gjordes i en klimatanalys för nya stambanor 
förra året (2020) så visade den att en reduktion med cirka 74 % till 2035 var möjlig och att en 
reduktion med cirka 89 % kan vara möjlig till 2040. I analysen var scenarier som 
forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit (MCE) tagit fram utgångspunkt. I dessa scenarier ingår 
bland annat ökad användning av alternativa bindemedel i betong, materialeffektivisering av betong, 
minskning av bindemedel och materialeffektivisering av konstruktionsstål och armering. Scenarierna 
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innebar också bästa val av produkt på marknaden vad det gäller cement, stål och armering men också 
ökad återanvändning av konstruktionsstål. Trots en mycket kraftig omställning, både i branschen och 
i tillverkningsindustrin, för att kraftigt minska infrastrukturens växthusgasutsläpp så visar 
utredningar att för att nå 100 % klimatneutralitet så behöver även någon form av 
klimatkompensationer göras (WSP, 2021).
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6. Slutsatser
Modelleringarna som genomförts gällande överflyttningseffekter visar hur resandeutbytet mellan 
Göteborg och Borås antas öka som en konsekvens av den nya järnvägen och den ökade tillgänglighet 
som den erbjuder. Ökningen av tågresor på sträckan då nya stambanan mellan Göteborg och Borås är 
utbyggd innebär minskade resor med personbil och buss vilket är fördelaktigt för klimatet. Det frigör 
även plats för fler godstransporter på befintlig järnväg.

Trafikverkets beräkningsmodell Sampers bedöms underskatta den regionala överflyttningen av trafik 
från bil och buss till tåg. Erfarenheter från andra tidigare projekt med järnvägsutbyggnader har visat 
att överflyttningen från bil och buss kan bli stor regionalt när kapaciteten ökar och restiden minskar 
på en järnvägssträcka.  

Största delen av växthusgasutsläppen uppkommer under byggskedet av järnvägen, vilket innebär att 
det finns störst potential att minska växthusgasutsläppen där. Som de fördjupade analyserna visar 
finns det vissa aspekter som är av stor vikt då reduceringsarbete ska genomföras. Dessa är:

 Materialval - att använda den mindre klimatpåverkande betong som redan finns idag, istället 
för vanlig betong, har potential att reducera byggskedets totala utsläpp med cirka 9% 

 Bränsleval - att använda biodiesel istället för diesel har potential att reducera byggskedets 
totala utsläpp med cirka 7 %.

 Transporter av berg och torv – minskade eller ökade transportsträckor för massor 
(framförallt berg och torv) kan inverka stort på byggskedets totala utsläpp. En fördubbling av 
transportsträckan för berg från 30 km till 60 km innebär en ökning med nästan 5% på 
byggskedets totala utsläpp.

 Hanteringen av torv – Då torv torkas ur frigörs klimatgaser men även tungmetaller. Ett grovt 
överslag visar att om alla nu beräknade torvmassor i projektet torkar ur skulle det motsvara 
3% av de årliga växthusgasutsläppen från anläggningen. Påverkan från torvmarkerna är en 
viktig aspekt att utreda mera i skedet då järnvägsplanerna tas fram. 

När det gäller hanteringen av jordmassor är skillnaden i växthusgasutsläpp för olika transportsträckor 
endast marginell på grund av att det i projektet inte är lika stora mängder jordmassor som kräver 
transport i jämförelse med exempelvis bergmassor, samt att transport av jordmassor inte ger lika 
stora växthusgasutsläpp som när samma mängd berg transporteras, eftersom lasten inte är lika tung 
och skrymmande. En tyngre och mer skrymmande last förbrukar mer bränsle och kräver fler 
transporter. Detta gör att andra insatser bör prioriteras när det gäller klimat- och 
energieffektivisering. 

En lokaliseringsutredning är ett tidigt skede i ett projekt vilket innebär att underlagen till 
klimatkalkylberäkningarna är ganska grova och därför mer osäkra än de blir senare i planeringen då 
mer detaljerad information kommer att finnas tillgänglig. Detta innebär också att de fördjupade 
analyserna kan innehålla vissa osäkerheter. 
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För att ha möjlighet att nå projektmålet om reduktion av växthusgasutsläppen med 80% år 2035 så 
behövs både projektets åtgärder och andra åtgärder. Det behövs omställningar i 
materialtillverkningen men även materialeffektivisering när det gäller cement, stål och armering men 
också ökad återanvändning av konstruktionsstål. Även övergripande omställning av maskinbranschen 
behövs. För att få aktörer att våga satsa är det viktigt med tydliga krav och efterfrågan. Ett sätt kan 
vara att beställare tydligt signalerar avsikter om att köpa klimatneutrala material och tjänster (även 
om kostnaderna skulle öka).
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7. Ordlista
Beläggningsgrad (fordon)- hur mycket fordonet används i förhållande till hur mycket tid det är 
tillgängligt.

Energieffektiv- innebär att man har effektiviserat befintlig energiomvandling antingen genom att 
minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning.

Klimatneutral- innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder att en verksamhet, 
produkt, person eller till och med ett land som är klimatneutral(t) inte ger upphov till några 
växthusgasutsläpp.

Koldioxidekvivalenter- en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt 
att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Anledningen är att 
växthusgaser ökar växthuseffekten olika mycket.

Sverigeförhandlingen- ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i 
Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Växthusgaser- gaser som finns naturligt i luften och som orsakar växthuseffekten runt jorden. När 
växthusgasernas koncentration i atmosfären ökar leder det till ökad växthuseffekt, det vill säga global 
uppvärmning. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas, men det finns fler.

Växthuseffekten- innebär att koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären håller kvar en del av 
solvärmen och gör att jorden håller en temperatur som vi kan leva i.

Yteffektivitet (anläggning)- hur stor plats anläggningen tar i relation till kapaciteten, hur många 
som kan resa.
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9. Bilaga 1-Indata till figur 1
Indata fordon 
persontrafik

Personbil
100 (index i figur)

Flyg
365 (utifrån index)

Buss landsväg
71 (utifrån index)

Personbil el
38 (utifrån index)

Höghastighetståg
27 (utifrån index) 

Använd fordonstyp 
för beräkningen 

Antagen 
effektiviseringstakt 
till år 2030 (jämfört 
med 2017)

För 2017: Genomsnitt för 
alla personbilar i Sverige i 
tätort respektive landsväg*

Effektiviseringstakt till 
2030:
-26 % 

För 2017: Regional range 
based average Sverige. 
Källa NTM

Effektiviseringstakt till 
2030:
-2,6% 

För 2017: Genomsnittlig 
buss landsväg*

Effektiviseringstakt till 
2030:
 -18% 

För 2017: Genomsnitt för 
alla personbilar med 
eldrift i Sverige

Effektiviseringstakt till 
2030:
0% 

För 2017: Hypotetiskt 
tåg som kör snabbare än 
ett snabbtåg och därmed 
förbrukar mer energi 
(cirka faktor 2 jämfört 
ett snabbtåg idag).  
Effektiviseringstakt till 
2030: 
-4% 

kWh/fkm (år 2017) 0,58* N/A 2,55 kWh/km buss 
landsväg*

0,16 kWh/fkm N/A

kWh/fkm (år 2030) 0,43 N/A 2,09 0,16 kWh/fkm N/A

Kapacitet (resande) N/A N/A N/A N/A 450

Beräknad 
kapacitet/beläggning 
(resande)

1,7 personer/bil N/A 11,7 personer/buss
(statistik genomsnittlig 
beläggning)

1,7 personer per bil 50% respektive 70%*** 

kWh/pkm (år 2017) 0,34 0,94 0,22 0,10 0,10 respektive 0,07

kWh/pkm (år 2030) 0,25*** 0,92*** 0,20*** 0,10*** 0,10 respektive 0,07***
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Indata fordon godstrafik Tung lastbil
100 (index i figur)

Järnväg
27,5 (utifrån index)

Containerfartyg
22 (utifrån index)

Färja
100 (utifrån 
index)

Använd fordonstyp för beräkningen

Antagen effektiviseringstakt till år 
2030 (jämfört med 2017)

Tung lastbil med släp, 
landsbygd*

Effektivisering -18% 

Genomsnittligt godståg i Sverige enligt NTM**
NTM calc har använts för att för att få fram kWh/tkm.  
Effektivisering cirka - 13% uttryckt i kWh/tkm. Dvs 
inkluderar även icke-teknisk effektivisering 
(exempelvis bättre fyllnadsgrad)

Containerfartyg 
(14000-18000 
TEU)

Effektivisering -9% 

Rorofartyg (14000 
DWT)

Effektivisering -
9% 

kWh/fkm 3,2 N/A N/A N/A

Kapacitet ton 20 N/A N/A N/A

Beräknad kapacitet N/A N/A N/A N/A

kWh/tkm 2017 0,15 0,04 0,031 0,14

kWh/tkm 2030 0,13*** 0,035*** 0,028*** 0,13***

Förkortningar

kWh= kilowattimma
fkm= fordonskilometer
pkm= personkilometer
tkm = tonkilometer
N/A = uppgifter inte tillgängliga
HHT = höghastighetståg

Källor/förklaringar

* Källa HBEFA 3.3 (2018) Länk: https://www.hbefa.net/e/index.html Data är bara tillgänglig som inloggad. 

** Källa NTM 
Länk: NTM Calc 4.0: https://www.transportmeasures.org/en/ Data är bara tillgänglig som inloggad. 

*** Indata som använts i uträkning för index (talet i tabellen är avrundat, i uträkningen har fler decimaler använts)
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Index räknas ut så här
Personbil landväg = 100
Lastbil med släp landsväg = 100
Sedan har övriga transportslag, för person respektive för gods, viktats mot dessa. 
Exempelvis index för HHT: 
Energianvändningen HHT 0,069 kWh/pkm (i tabellen avrundat till 0,07) delas med energianvändningen för personbil landsväg som är 0,25 kWh/pkm och 
sedan tas detta gånger hundra. Ger: 0,069/0,25*100= 27. Det vill säga index för HHT är 27. 

Framtagna data för höghastighetståg (HHT) i olika hastigheter – som indata används HHT 320 km/h
HHT 250 km/h 70% beläggningsgrad ger 0,056 kWh/pkm
HHT 320 km/h 70% beläggningsgrad ger 0,069 kWh/pkm
Till index HHT har indata för tåg som går i 320 km/h använts (avrundat till 0,07 i tabellen)

Indata från HBEFA som använts för personbil och buss
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1. Inledning

1.1. Beskrivning av projektet

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och 
Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg 
och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer 
närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och 
skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm. 

1.2. Syfte

Till lokaliseringsutredningen ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Detta 
PM utgör underlag för de bedömningar kring luftburet buller som görs i 
miljökonsekvensbeskrivningen. I PM Buller beskrivs befintliga förhållanden inom 
utredningsområdet, och vilken påverkan de olika korridoralternativen får på 
omgivningen avseende luftburet buller i driftskedet för befintliga bostadshus. En 
översiktlig beskrivning görs även kring påverkan från buller under byggskedet.

763



Sida 7 (122)

1.3. Störningar från infrastruktur - Buller, stomljud och vibrationer

Buller, stomljud och vibrationer är tre orsaker till störning för boende längs vägar 
och järnvägar. Alla tre fenomen uppkommer från fordonsrörelser på vägen eller 
järnvägen, men uppkommer av olika orsaker och under olika förhållanden. 

Buller (Luftburet ljud) – Det 
vanliga bullret som hörs runt 
vägar och järnvägar. Uppkommer 
från fordonens kontakt med 
underlaget, från motorer och från 
luftmotståndet. Sprids genom 
luften där det når utsidan av en 
byggnad eller en persons öra. Inne 
i byggnaden blir ljudnivån lägre 
då ljudet dämpas av byggnadens 
fasad.  

Stomljud – Ett hörbart ljud inne 
i en byggnad som kommer från att 
byggnadens stomme har satts i 
svängning av vibrationer från 
trafiken. Sprids genom marken, 
upp genom byggnadens stomme 
och alstras som hörbart ljud inne i 
byggnaden. Vibrationerna har en 
så pass hög frekvens (50–200 Hz) 
att de inte är kännbara. Det krävs 
fast hård mark, som berg, för att 
vibrationerna ska spridas längre 
sträckor genom marken. 

Vibrationer – En kännbar vibration i en byggnad som kommer från passerande 
trafik. Vibrationen sprids genom marken och upp i byggnaden som sätts i 
svängning i en frekvens som är kännbar för den som befinner sig i byggnaden. 
Kommer från en mycket lågfrekvent vibration (1–80 Hz) som kräver lös mark, som 
lera, för att fortplanta sig längre sträckor genom marken. De kännbara 
vibrationerna ger inte upphov till något hörbart ljud inne i byggnaden.

Då kännbara vibrationer och de vibrationer som ger upphov till stomljud kräver 
motsatta markförhållanden för att spridas, så uppkommer dessa fenomen sällan 
eller aldrig samtidigt i en byggnad. Luftburet ljud kan däremot förekomma 
tillsammans med både vibrationer och stomljud. Luftburet ljud tillsammans med 
kännbara vibrationer ökar störningen jämfört med om fenomenen uppkommit 
enskilt. Luftburet ljud tillsammans med stomljud brukar innebära att det luftburna 
ljudet maskerar stomljudet, då det brukar förekomma i betydligt högre nivåer än 
stomljudet.   

Figur 1 Princip för alstring och spridning av luftburet 
ljud, stomljud och vibrationer. Källa: Bullernätverket 
Stockholms län nr 27 april 2021.

Luftburet ljud
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2. Förutsättningar

2.1. Geografisk avgränsning

Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster (anslutningspunkt 
Almedal) till öster om Borås tätort och berör kommunerna Göteborg, Mölndal, 
Härryda, Mark, Bollebygd och Borås, se figur 2

Figur 2. Utredningsområde för Projekt Göteborg-Borås.

Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet mellan 
Göteborg och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och externa 
stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ska vara möjliga.

2.2. Tidsmässig avgränsning

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025–2027. Tidshorisont (prognosår) för 
effektbedömningar är år 2040.

2.3. Innehållsmässig avgränsning

I PM buller redovisas effekter och konsekvenser av bullerpåverkan på 
boendemiljöer. Enbart buller relaterat till projektets genomförande, det vill säga 
trafikbuller i driftskedet respektive byggbuller berörs. Påverkan av buller i 
skyddsvärda naturområden och rekreations- och friluftsområden redovisas i PM 
Naturmiljö respektive PM Social konsekvensanalys med underlag från 
bullerutredningen.

Påverkan från vibrationer och stomljud redovisas i rapport PM vibrationer 
respektive PM stomljud.
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Buller under byggskedet redovisas enbart översiktligt i detta skede av arbetet och 
kommer att beskrivas närmare i samband med fortsatt arbete för vald korridor och 
framtagande av järnvägsplan. 

Statliga vägar inom utredningsområdet ingår i bullerutredningen om de har så pass 
mycket trafik att de bedöms påverka ljudmiljön i närområdet

En exempellinje inom varje korridor visar ett exempel på möjlig placering av 
järnvägen inom korridoren. Beräkning av bullerpåverkade bostadshus baseras på 
denna linje. Det bör påpekas att slutgiltig dragning av järnvägen kommer att ske i 
senare skeden. Redovisade resultat ska i första hand användas som jämförelse 
mellan de olika korridorerna inom lokaliseringsstudien. 
 

2.4. Vad är buller?

2.4.1. Allmänt om buller

Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, ljud som vi känner oss störda av och helst vill 
slippa. Buller påverkar hälsa och välbefinnande och hamnar högt på listan över 
allvarligare störningar i samhället. Psykosociala effekter och symptom, som 
irritabilitet, huvudvärk och trötthet, kan uppkomma vid långvarig exponering. 
Forskning har visat att det även kan finnas risk för förhöjt blodtryck och i 
förlängningen hjärtkärlsjukdom. Buller är också en stressfaktor som i samverkan 
med andra belastningsfaktorer och beroende på individens känslighet kan förstärka 
andra psykosociala och psykosomatiska besvär. 

Luftburet buller är ljud som transporteras genom luften från bullerkällan till 
mottagarens öra. När vi i vardagslag talar om buller är det i allmänhet luftljud som 
avses. För beskrivning av ljud används oftast ljudnivå i decibel med beteckningen 
dB(A). Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som 
motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. I Sverige används två 
störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med 
ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För 
trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den 
högsta förekommande ljudnivån med tidsvägning F (Fast, 0,125 sekund), under 
exempelvis en fordonspassage.
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Figur 3. Exempel på ljudtrycksnivåer.

2.4.2. Påverkan på människor

Buller och höga ljudnivåer påverkar människors hälsa på olika sätt beroende på typ 
av buller, vilken styrka som bullret har och vilka frekvenser det innehåller, hur 
bullret varierar över tid och vilken tid på dygnet som det uppstår. Höga ljudnivåer 
kan orsaka hörselskador i form av hörselnedsättning, tinnitus och 
ljudöverkänslighet. Höga ljudnivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet 
genom att exempelvis aktiviteter, vila, avkoppling eller sömn störs. 

Buller kan medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Sömnstörningar är en av de 
allvarligaste effekterna av samhällsbuller eftersom ostörd sömn är en förutsättning 
för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt. Forskning visar 
att för att minimera risken för sömnstörningar bör den maximala ljudnivån i 
sovrum inte överskrida 45 dB(A). 

Buller kan även dölja vårt tal och göra det svårare att kommunicera. Det kan även 
vara svårare att uppfatta ljud från tv och radio, telefonsamtal, det kan inverka på 
talförståelsen och kommunikationen, försvåra inlärning och ge en sämre 
prestation. Samtalsstörningar uppkommer genom att buller kan maskera talet och 
därigenom försvåra möjligheten till att föra samtal. Samtalsstörningar uppkommer 
vid maximala ljudnivåer över 70 dB(A). Effekter på prestation och inlärning 
uppkommer om viktig information maskeras. 
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I störningsstudier genomförda av bland andra ”Annoyance from Transportation 
Noise: Relationships with Exposure Metrics” (Miedema, Oudshorn, 2001) visas 
andelen av exponerade människor som upplever sig lite störda (lightly annoyed), 
störda (annoyed) och mycket störda (highly annoyed) av buller. 

Figur 4. Buller från olika trafikslag och andelen störda (LA=lite störda, A=störda, HA=mycket störda) 
för flyg (air), väg (road) och järnväg (rail). Varje ruta visar dos-responskurva med 95% 
konfidensintervall. Ljudnivåer redovisas som DENL (dag, kväll, natt, ljudnivå) i dB. (Miedema, 
Oudshorn, 2001).

Från figuren ovan kan det utläsas att en järnväg som lokaliseras i en ostörd miljö 
förväntas innebära en större andel störda än om ljudnivån ökar några decibel i en 
redan bullerpåverkad miljö. Om ljudnivån från järnvägen i nuläget är ca 45 dBA 
och den ökar till cirka 60 dBA förväntas andelen störda öka med ca 5–30 % (ca 
30% lite störda, ca 18 % störda och ca 5% mycket störda). Lokaliseras järnvägen 
istället i en idag redan bullerexponerad miljö och ljudnivåerna ökar, från 
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exempelvis 60 till 63 dBA, förväntas antal människor som upplever sig störda att 
öka ca 1–5% (ca 5% lite störda, ca 2 % störda och ca 1% mycket störda). 

2.4.3. Buller från tåg

Ett tåg alstrar ljud framförallt från räl, hjul och hjulupphängningen, vilka utgör det 
så kallade rullningsljudet. Ljudet uppstår av ojämnheter i kontakten mellan hjul 
och räl. Hur mycket ljud som alstras av tåget beror på hastigheten och ökar ju 
snabbare tåget går. Då ett tåg kommer upp i hastigheter över 200 km/h kan det 
även uppstå aerodynamiska ljud av turbulensen från strömavtagaren och själva 
tågkroppen, figur 5. Vid hastigheter uppåt 250 – 300 km/h är rullningsljudet och 
det aerodynamiska ljudet ungefär lika i styrka. De aerodynamiska ljudet är således 
inget problem för dagens konventionella tågtrafik men behöver beaktas för 
höghastighetståg. Andra ljud som är något mindre i sin påverkan, men kan vara 
märkbara på exempelvis stationer, är motorljud och fläktljud, framförallt från 
stillastående tåg eller tåg i låg hastighet. 

Figur 5. Illustration över bulleralstring från höghastighetståg. För tåg i hastigheter upp till 200 km/h är 
framförallt buller från hjul och räl dominerande.

2.4.4. Dagens tåg jämfört med framtidens höghastighetståg

Det finns två tydliga skillnader mellan de tåg som idag trafikerar Sveriges järnvägar 
jämfört med framtida höghastighetståg; hur modernt tåget är och vilken hastighet 
det går i. Det är inte så stora skillnader i akustiska egenskaper mellan ett modernt 
tåg och ett höghastighetståg. Äldre tågtyper är däremot väsentligt bullrigare än 
modernare tåg. Det beror bland annat på utvecklingen av bromsar, hjulutformning 
och att moderna tåg har drivningen fördelad längs med tåget istället för ett lok. 
Teknikutvecklingen antas fortsätta och innebära att tåg runt år 2035 bedöms vara 
37 % (2 dB) tystare än dagens tåg i motsvarande hastighet (Trafikverket, 2017).  I 
Figur 6 kan skillnaden i ljudnivåer mellan ett äldre X2000-tåg och modernt 
höghastighetståg utläsas. Den visar inom vilket avstånd från järnvägen som 
maximala ljudnivåer över 70 dBA (angiven ljudnivå för riktvärde för maximal 

Motor

Tågkropp

769



Sida 13 (122)

ljudnivå) kan registreras. Vid passage av ett X2000-tåg i 200 km/tim krävs nästan 
dubbelt så stort avstånd från spår för att nå en maximal ljudnivå av 70 dBA jämfört 
med kommande höghastighetståg i samma hastighet. 

Aerodynamiskt buller innehåller mer av lågfrekvent ljud, vilket vi upplever 
annorlunda och även dämpas sämre av bullerskyddsskärmar och byggnadsfasader, 
jämfört med ”normalt” tågbuller. Aerodynamiskt ljud är också svårare att dämpa 
eftersom det genereras på högre höjd över marken än det buller som genereras av 
tåg i lägre hastigheter (där bullret främst uppkommer vid kontakten mellan hjul och 
räls). Det kan av figur 6 utläsas att en stor ökning av bulleralstringen sker mellan 
250 km/h till 320 km/h vilket delvis förklaras av ett ökat aerodynamiskt buller. 
Höghastighetståg som färdas i 320 km/h generar alltså betydligt starkare ljudnivåer 
än de tåg som i dag går i trafik på våra svenska järnvägar, medan ett 
höghastighetståg i 250 km/h genererar länge ljudnivåer än vissa av dagens tåg. 

Figur 6. Beräkning av avstånd från järnväg till maximal ljudnivå 70 dBA beroende på tågtyp och 
hastighet.

Även spåruppbyggnad påverkar ljudnivåer. Spår som fästs in i betong (”slab track”) 
ger upphov till högre ljudnivåer än den vanliga ballastuppbyggda banan av 
stenkross. 
Den dimensionerande hastigheten för aktuellt projektet är begränsat till 250 
km/tim med ballasterat spår som underbyggnad.

2.4.5. Bullerspridning

Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av anläggningstyperna 
bro, bank, skärning och tunnel, vilka på olika sätt påverkar hur buller sprids över 
landskapet. Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark. 
Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär 
genom terrängen i jord eller berg. En skärning blir som en naturlig 
bullerskyddsskärm som begränsar ljudspridningen. En hög bro sprider buller 
längre, och särskilt över vatten. I Figur 7 visas exempel på hur avståndet till 
gränsen 70 dBA maximal ljudnivå ändras med olika anläggningstyper vid passage 
med tåg i 250 km/h. Exemplet baseras på spridning över platt landskap utan andra 
objekt som dämpar ljudnivån.
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Figur 7. Spridningsavstånd för att uppnå 70 dBA maximal ljudnivå beroende på anläggningstyp för 
passage i 250 km/h med ett 400 m långt höghastighetståg. 

2.4.6. Möjliga åtgärder

För att begränsa bullerpåverkan till omgivningen från en väg eller järnväg finns ett 
flertal olika möjliga åtgärder som kan användas. Trafikverket, kommuner, Svedavia 
och verksamhetsutövare har under lång tid och på olika sätt arbetat för att minska 
bullret i vår omgivning samt de besvär och hälsoeffekter som kan uppstå i 
bullerutsatta grupper. Genom det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) och 
förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) skall alla kommuner med mer 
än 100 000 invånare ta fram åtgärdsprogram för att minska bullret. Utöver det tar 
även Trafikverket fram åtgärdsprogram för större vägar, järnvägar och civila 
flygplatser. 

För att nå målen krävs olika åtgärder. Bullerskärmar eller bullervallar, förbättrad 
ljuddämpning i fasader och bullerskyddade uteplatser. Det finns även möjligheter 
att begränsa buller från källan med tystare vägbeläggningar, spår och trafik. För att 
minska buller i alla miljöer krävs åtgärder med tystare fordon, däck och tåg. Vid 
investeringsprojekt som utgör nybyggnad eller väsentlig ombyggnad genomförs
bullerskyddsåtgärder med ambitionen att klara riktvärdena så långt det är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Fysiska åtgärder i investeringsprojekt 
omfattar normalt:

 Bullerskärmar och/ eller bullervallar nära infrastrukturen

 Bullerskärmar och/ eller bullervallar nära bullerkänslig bebyggelse eller 
område

 Fastighetsnära åtgärder som kan omfatta fasadåtgärder och skyddad 
uteplats. Fasadåtgärder kan innebära byte av fönster eller montering av 
tilläggsruta samt åtgärder på ventiler. I vissa fall kan även tilläggsisolering 
av yttervägg vara aktuellt.

 Hastighetssänkning på vägen/järnvägen

 Trafikomläggningar

 Lågbullrande beläggning på vägar
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2.4.7. Mätning och beräkning

Buller kan både mätas och beräknas men normalt används beräkning som metod 
då den är beprövad och accepterad samt oftast mest praktisk att använda. 
Naturvårdsverket har beräkningsmetoder för beräkning av buller från vägar och 
järnvägar och som är nationellt vedertagna. Med bullerberäkningar kan man enkelt 
och effektivt redovisa hur buller exponerar en specifik plats, göra utredningar för 
större områden eller storskaliga kartläggningar. Med hjälp av beräkningar är det 
möjligt att beskriva hur förändrade förutsättningar utmed en väg eller järnväg kan 
påverka ljudmiljön och att redovisa framtida situationer och möjlig ny 
infrastruktur. Även möjliga åtgärder kan studeras i förväg för att bestämma hur 
åtgärden skall utformas för bästa utformning. 

Mätning kan även göras av ljudnivån som alstras av en bullerkälla. Här behöver 
valet av tidpunkten för mätningen och mätperiodens längd göras med stor omsorg. 
Framför allt väder och vind avgör när det är lämpligt att genomföra mätningen. För 
att få rättvisande och reproducerbara resultat skall mätning normalt göras vid 
förhållanden med svag medvind från bullerkälla till mätpunkt. Trafiksituationen 
bör vara representativ för vägen/järnvägen där buller skall mätas. Det skall vara 
barmark och uppehåll av nederbörd. Vidare behöver mätningen göras enligt 
standardiserade mätmetoder och att utrustning och instrument uppfyller kraven. 
Mätning görs oftast under en begränsad tid och där resultatet korrigeras med 
hänsyn till trafikmängden för att motsvara ljudnivån under ett årsmedeldygn. 
Oftast används mätning för att kontrollera ljudnivån i speciella situationer, 
exempelvis om det råder komplexa förhållanden på en plats där beräkning inte är 
lämplig, att ljudkällan avviker från beräkningsmetoden eller för att bestämma 
ljudnivån i en bostad.
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3. Metod och underlag

3.1. Beräkningsmetod

Trafikverket har tillsammans med SP (Statens provningsanstalt numera RISE) tagit 
fram en ny beräkningsmetodik (Trafikverket, 2019) med tillhörande källdata för 
höghastighetståg som används vid bullerberäkningar för höghastighetsjärnväg. 
Beräkningarna av buller från höghastighetståg genomförs med 
beräkningsmodellen Nord2000 i programvaran SoundPLAN version 8.0. 
Beräkningen delas in i tre delkällor, räl, boggi/hjul och strömavtagare, där källorna 
placeras på olika höjder över spåret. 

Beräkningar av buller från befintliga järnvägar och från vägar genomförs i de 
nordiska beräkningsmodellerna för väg- och tågtrafik. 

En mer utförlig beskrivning av beräkningsmetodiken redovisas i bilaga 1.

3.2. Underlag

Följande underlag har använts vid beräkningar av buller:

 Lantmäteriets fastighetskarta med byggnader och markytor

 Höjddata från laserscanningar levererat av Lantmäteriet

 Befintliga vägar och järnvägar med geometri och trafikering från 
Trafikverkets nationella vägdatabas respektive nationella järnvägsdatabas. 
Här har även befintliga bullerskyddsskärmar hämtats. 

 Exempellinjer för den nya stambanan inom varje korridor har tagits fram 
inom projektet. Exempellinjen visar en möjlig lokalisering av ny järnväg 
inom respektive korridor, med läge både i plan och höjd. 

3.3. Samverkande buller från tåg och väg

Buller från all större statlig infrastruktur ingår i bullerutredningen. När buller 
förekommer från både väg- och spårtrafik sammanvägs bullret för att bedöma den 
totala ljudnivån. Sammanvägningen görs genom att den ekvivalenta ljudnivån från 
respektive bullerkälla summeras logaritmiskt. När två bullerkällor av samma styrka 
sammanvägs ökar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dB. Därmed blir en 
sammanvägning av två bullerkällor som högst 3 dB högre än bidraget från 
respektive bullerkälla.

I redovisningen av ekvivalent ljudnivå på bullerkartorna i detta PM visas den 
sammanslagna ekvivalenta ljudnivån från både ny stambana och övrig statlig 
infrastruktur (väg- och tågtrafik).
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3.4. Trafikering

3.4.1. Nytt dubbelspår Göteborg – Borås

Den nya stambanan mellan Göteborg och Borås kommer att trafikeras med 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Snabba regionaltåg har en medellängd på 
125 meter och höghastighetstågen en medellängd på 200 meter. Förväntad 
trafikering mellan Almedal och Borås framgår av Tabell 1 (Trafikverket, 2020).

Tabell 1. Trafikering mellan Almedal och Borås som årsdygnstrafik
Tågslag Trafikering 2040, 

årsdygnstrafik
Trafikering 2040, 
06–22

Trafikering 2040, 
22–06

Höghastighetståg, stannar i Borås 32 30 2
Höghastighetståg, stannar ej i Borås 21 20 1
Snabba regionaltåg vänder i Borås 88 82 6
Snabba regionaltåg vidare mot 
Jönköping

21 19 2

Summa 162 151 11

Ovanstående trafikering gäller för samtliga korridoralternativ mellan Almedal och 
Landvetter flygplats samt för samtliga korridoralternativ mellan Landvetter 
flygplats och Borås. För alternativen genom Borås så skiljer sig trafikeringen åt. 
Alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C), Knalleland (B2) och 
Osdal (B11B) har samma trafikering som beskrivs ovan. För alternativen Lusharpan 
(B4) och Osdal/Borås C (B11A) ser trafikeringen annorlunda ut. Osdal/Borås C 
(B11A) kommer att ha två stationer i Borås, en extern vid Osdal för stannande tåg 
som ska vidare mot Jönköping och en station vid Borås Central för vändande tåg 
som ska åter mot Göteborg. För alternativ Lusharpan (B4) finns bara en station 
men det är enbart tåg med uppehåll i Borås som åker in via bibanan till 
stationsläget vid Lusharpan. Tåg som bara ska passera Borås kommer göra detta på 
huvudbanan som passerar Osdal.

Dimensionerande hastighet för den nya järnvägen är 250 km/h. I vissa fall är 
hastigheten lägre. Det gäller tex inom Mölndalsåns dalgång, runt vissa 
stationslägen och på de anslutningsspår som går mellan extern huvudbana och 
centralt stationsläge i Borås. Storregionala tåg på bibana till Borås C har olika 
hastigheter. För bibana Lusharpan (B4) gäller hastighet 100-160 km/h (100 km/h 
genom stationen). För bibana Osdal/Borås C (B11A) gäller hastighet 65-135 km/h.

3.4.1. Befintliga järnvägar

Med en ny stambana mellan Göteborg och Borås sker en överflyttning av resande 
från Kust till kustbanan till den nya järnvägen. Det innebär att i 
utredningsalternativet får Kust till kustbanan mindre persontrafik än 
nollalternativet. Det omfattar dock inte godstrafiken som kvarstår på Kust till 
kustbanan. Förändringar av trafiken på Kust till kustbanan kan utläsas i 

Tabell 2.
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Tabell 2. Antal tåg/dygn på befintligt enkelspår Göteborg-Borås (Kust till kustbanan) i nollalternativet 
år 2040 samt utredningsalternativ med ny stambana år 2040, redovisat som årsdygnstrafik.
Tågtyp Nollalternativ, år 2040, 

årsdygnstrafik
Utredningsalternativ, med ny 
stambana år 2040, årsdygnstrafik

Persontåg 47 14

Godståg 12 12

Summa 59 26

För de övriga järnvägarna som kommer att ansluta till den nya stambanan i 
Göteborg eller Borås så förväntas inte den nya stambanan innebära några 
förändringar i trafiken. I Tabell 3 redovisas trafik på övriga järnvägar i 
utredningsområdet enligt prognosen för år 2040.

Tabell 3. Antal tåg/dygn på övriga befintliga järnvägar i utredningsområdet år 2040, redovisat som 
årsdygnstrafik. Trafiken är samma i nollalternativ och utredningsalternativ.
Tågtyp Västkustbanan, 

årsdygnstrafik
Älvsborgsbanan, 
årsdygnstrafik

Viskadalsbanan, 
årsdygnstrafik

Kust till kustbanan, 
Borås – Värnamo, 
årsdygnstrafik

Persontåg 260 32 32 14 

Godståg 19 14

Summa 279 32 32 28

Hastigheter på Västkustbanan är 100-170 km/h, Kust till kustbanan 40-130 km/h, 
Viskadalsbanan 40-110 km/h och Älvsborgsbanan 40-100 km/h.

3.4.2. Befintliga vägar

Statliga vägar inom utredningsområdet ingår i beräkning av buller från befintlig 
infrastruktur. Underlaget kommer från Trafikverket och omfattar alla större 
statliga vägar, se Figur 8. Enbart statliga vägar med årsdygnstrafik över 140 fordon 
per dygn i nuläget har inkluderats i beräkningarna. 

Nuvarande trafikflöden har räknats upp med regionala uppräkningstal 
(Trafikverket, 2020-06-15) för att motsvara en trafiksituation år 2040. För 
personbilar förväntas trafiken fram till 2040 att öka cirka 20% och för lastbilar 
förväntas en ökning av cirka 45 %. Med ny järnväg visar beräkningar att antal 
personbilar på väg 27/40 öster om Landvetter flygplats minskar med cirka 800 
bilar per dygn. Närmare Göteborg beräknas antalet personbilar minska med cirka 
600 bilar per dygn. Denna minskning påverkar buller från väg 27/40 ytterst 
marginellt och ger inga skillnader i ljudnivåer.

Som exempel på trafikmängder som har använts i beräkningarna har väg 27/40 en 
framtida trafik år 2040 med cirka 70 000 fordon per dygn nära Göteborg och cirka 
30 000 fordon per dygn väster om Borås.

För vägtrafik har samma trafiksituation använts för både nollalternativ och 
utredningsalternativ. 
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Figur 8. Vägar som har ingått i beräkning av befintlig infrastruktur.

3.5. Flygbuller

Flygbuller från Landvetter påverkar delar av utredningsområdet. Flygbuller 
beräknas inte inom uppdraget, men underlag från flygplatsens miljörapport från år 
2017 (Svedavia, 2017) har hämtats in och beskrivs under kapitel 5.1. 

3.6. Bullerskyddsåtgärder

Den nya järnvägen kommer att ge ett bullerbidrag till såväl idag opåverkade 
områden som redan bullerutsatta områden. För att begränsa bullerpåverkan kan 
olika åtgärder användas. Viktiga faktorer för att begränsa bullerpåverkan är:

 Lokalisering av järnvägen inom respektive korridor – beroende på slutgiltig 
placering av ny järnväg inom korridoren kan anpassning av spårdragning 
ske för att öka avstånd till bostäder och därmed begränsa bullerpåverkan

 Placering av järnväg i tunnel, markplan eller skärning – järnvägens profil 
påverkar ljudutbredningen, där en placering i tunnel ger ingen eller mycket 
begränsad bullerpåverkan till omgivningen (undantag ev. behov av 
stomljudsreducerande åtgärder). Spår i skärning ger också naturlig 
dämpning av ljud i förhållande till spår i markplan eller på bank

 Järnvägsnära bullerskyddsåtgärder – bullervallar och/eller 
bullersskyddskärmar ger effektiv dämpning av bullerspridningen

 Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder – avskärmande eller ljudisolerande 
åtgärder inom eller i anslutning till separata fastigheter. Kan handla om 
lokala skärmar vid uteplats eller fönsterbyte, byte av friskluftsventiler och 
fasadåtgärder.
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Inom utredningen har möjliga järnvägsnära bullerskärmar studerats i syfte att 
bedöma en ungefärlig omfattning av åtgärdsbehovet inom varje korridor, att få en 
uppgift om antal kvarstående bostäder där fastighetsnära åtgärder kan behövas och 
för att vara ett underlag för kalkyl. Åtgärder har begränsats till att skydda bostäder 
i detta skede. I kommande skeden kommer precisering av bullerskyddsåtgärder att 
studeras, där åtgärder för annan ljudkänslig bebyggelse också kommer att 
hanteras. 

Vid bedömning av åtgärdsbehov med järnvägsnära bullerskyddsskärmar, har det 
antagits en placering cirka 4,5 meter utanför mitten på järnvägsspåret och en 
skärmhöjd av 2 meter över rälsens överkant. Skälet till just denna skärmhöjd beror 
på att den huvudsakliga bullerkällan från höghastighetstågen är emissionen från 
hjul och boggie (låg källhöjd). Ljudet från strömavtagaren (pantografen) i hastighet 
250 km/tim är enligt källdefinitionen för den beräkningsmetodik som har använts 
ca 10–15 dB lägre än motsvarande ljud från hjul/boggie och räls. En 2 m hög, 
järnvägsnära skärm bedöms därmed ge erforderlig ljudreduktion. 

I Figur 9 visas exempel på sektion med järnvägsnära bullerskydd som bullervall. 
Om åtgärd utförs med en järnvägsnära bullersskyddskärm kan den placeras som 
närmast cirka 4,5 m från närmaste spårmitt. I figuren hade bullerskyddsskärmen 
placerats direkt utanför kontaktledningsstolparna.

Figur 9 Sektion med exempel på bullerskydd med bullervall.

För bedömning av effekten av den järnvägsnära åtgärden har schablonmässiga 
reduktioner på 2 m höjd ovan mark räknats fram för olika typsektioner –järnväg på 
mark, järnväg på 4 m hög bank och järnväg på 10 m hög bro. Den 
bullerreducerande effekten beräknas till mellan 5 och 14 dB mellan de tre 
typsektionerna och beroende på avstånd från spår. Generellt blir dämpningen 
högre när järnvägen går på hög bro. Som beräkningsgrund för att bedöma effekten 
av järnvägsnära skärmar oavsett sektionstyp har ett schablonvärde på 7 dB 
reduktion använts. 

I de fallen järnvägs- och fastighetsnära åtgärder inte beräknas vara tillräckliga för 
att klara projektets riktvärden för buller kan i senare skeden inlösen av fastigheter 
bli föremål för diskussion. Sådan hänsyn har inte tagits i den aktuella utredningen.

3.7. Byggskede
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Det saknas i detta skede detaljerade uppgifter om hur den planerade järnvägen ska 
byggas. Det innebär att det i detalj inte går att beskriva den förväntade påverkan av 
buller under byggtiden. Istället beskrivs övergripande hur buller under byggskedet 
kan förekomma och vad det kan ge för effekter. I det fortsatta arbetet när val av 
korridor har gjorts och planarbetet fortsätter i järnvägsplaneskedet kommer buller 
under byggskedet att beskrivas mer i detalj. 

4. Bedömningsgrunder

4.1. Projektmål för buller

Projektmålet (Trafikverket, 2020-06-15) för buller är definierat som att:

”Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från 
järnvägen”.

För att definiera vad skadligt buller kan anses vara hänvisas till motivbilaga för 
övergripande mål för nya stambanor (Trafikverket, 2019-12-09) där följande 
formulering anges:

”I fallet med nya stambanor är bedömningen att skadligt buller utgörs av buller 
över fastställda riktvärden. Precisering kopplas mot Riktlinje buller (Trafikverket, 
2017). Trafikverkets långsiktiga mål (Trafikverket, 2019) och Målbild 2030 
(Trafikverket, 2018)”. 

4.2. Riktvärden vid nybyggnad av infrastruktur

Bedömningsgrunder för buller och vibrationer vid nybyggnad av infrastruktur 
presenteras i riktlinjen (TDOK 2014:1021) ”Buller och vibrationer från trafik på väg 
och järnväg” (Trafikverket, 2020). Den bygger på de långsiktiga riktvärden för 
buller som fastslås i ”Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (Sveriges riksdag, 1996). Nivåer 
för en god eller i vissa fall godtagbar miljö har konkretiserats för olika lokal- och 
områdestyper. Riktvärden utgör ett stöd i utredningar och vid genomförande av 
skyddsåtgärder mot höga ljudnivåer.
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Tabell 4 Riktvärden för buller vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur (Trafikverket, 
2020)

Lokaltyp

Ekvivalent 
ljudnivå 
(Leq24h) 
utomhus

Ekvivalent 
ljudnivå 
(Leq24h) 
utomhus, 
uteplats/
skolgård

Maximal 
ljudnivå 
(LmaxF) 
utomhus 
på 
uteplats/
skolgård

Ekvivalent 
ljudnivå 
(Leq24h) 
inomhus

Maximal 
ljudnivå 
(LmaxF) 
inomhus

Bostäder1,2 60 dBA4 55 dBA 70 dBA5 30 dBA 45 dBA6

Vårdlokaler8 - - - 30 dBA 45 dBA6

Skolor och 
undervisnings-
lokaler9

60 dBA4 55 dBA 70 dBA10 30 dBA 45 dBA11

Bostadsområden 
med låg 
bakgrundsnivå12

45 dBA - - - -

Parker och andra 
rekreationsytor i 
tätorter

45–55 
dBA - - - -

Friluftsområden 40 dBA - - - -

Betydelsefulla 
fågelområden 50 dBA - - - -

Hotell och annat 
tillfälligt 
boende12 13

- - - 30 dBA 45 dBA

Kontor12 14 - - - 35 dBA 50 dBA

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53 
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik i hastighet lägre än eller lika med 250 km/h 
5 Avser trafikårsmedeldag/kväll (06-22). Riktvärdet innebär att ljudnivån 70 dBA får överskridas högst fem 
gånger per timme. Ljudnivån 80 dBA får dock inte överskridas regelbundet dag- eller kvällstid.
6 Avser trafikårsmedelnatt (22-06). Riktvärdet innebär att ljudnivån 45 dBA får överskridas högst fem gånger 
per natt. Ljudnivån 50 dBA får dock inte överskridas regelbundet nattetid.
8 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad
9 Riktvärden inomhus omfattar undervisningsrum samt rum för sömn och vila
10 Avser trafikårsmedeldag (06-18). Riktvärdet innebär att ljudnivån 70 dBA får överskridas högst fem gånger 
per timme. Ljudnivån 80 dBA får dock inte överskridas regelbundet dagtid.
11 Avser trafikårsmedeldag (06-18). Riktvärdet innebär att ljudnivån 45 dBA får överskridas högst fem gånger 
per timme. Ljudnivån 50 dBA får dock inte överstigas regelbundet dagtid.
12 Beaktas endast vid nybyggnad av infrastruktur 
13 Avser gästrum för sömn och vila
14 Avser rum för enskilt arbete

De riktvärden som beskrivs i tabell 4 ska normalt uppnås när ett 
investeringsprojekt klassats som nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 
infrastruktur. Projektets budget ska innehålla de kostnader för 
bullerskyddsåtgärder som är motiverade och rimliga för att uppnå detta. 
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Om det inte är tekniskt möjligt att uppnå samtliga riktvärden eller om kostnaderna 
för åtgärder är uppenbart orimliga, ska alternativa åtgärder övervägas. 

4.2.1. Riktvärden under byggskede

Riktvärden för buller under byggtiden finns framtagna av Naturvårdsverket och 
redovisas i deras allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15 
(Naturvårdsverket, 2015). Buller under byggtid behandlas endast översiktligt inom 
lokaliseringsutredningen där syftet är att välja korridor och inte att i detalj studera 
utformning eller utförande.

4.3. Konsekvensbedömningar

Bedömning av den konsekvens som en ny järnväg inom respektive korridor innebär 
görs genom en sammanvägning av bedömningen om områdets känslighet 
tillsammans med bedömningen om den effekten som en ny järnväg genom området 
innebär. Utgångspunkten är att ett område som idag är opåverkat av buller är mer 
känsligt för tillkommande buller. Däremot skiljer sig inte hanteringen av 
bullerberörda beroende på hur känsligt ett område är. Samma riktvärden (se 
kapitel 4.2) gäller för redan bullerutsatta stadsmiljöer som för tysta 
landsbygdsmiljöer. 

4.3.1. Bedömning av värden och känslighet

Ett områdes känslighet beskrivs med tre kategorier. Kursiv text återfinns i 
bedömningsskalan i MKB.

 Stor känslighet avser områden som idag i liten utsträckning påverkas av 
buller. ”Område där ljudnivån i nuläget inte överskrider 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå”

 Måttlig känslighet avser områden som idag underskrider riktvärde för 
buller vid bostäder men som är delvis bullerpåverkade. ”Område som i 
nuläget har 40–60 dBA ekvivalent ljudnivå (väg-, järnvägs- och/eller 
tätortsnära område)”

 Liten känslighet avser områden som idag har ljudnivåer över riktvärden 
för bostäder. ”Område som i nuläget överskrider 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå (mycket väg-, järnvägs- och/eller tätortsnära område)”

För att försöka begränsa störningspåverkan från den nya järnvägen så mycket som 
möjligt har det i projektet valts att betrakta opåverkade/ostörda miljöer som 
viktiga att skydda. Utgående från att störningen/känsligheten blir störst om 
järnvägen lokaliseras nära opåverkade miljöer har både bedömningsmatrisen för 
MKB och hållbarhetsbedömningen utformats med hänsyn till känslighet och 
bedömd påverkan och att i största möjliga mån begränsa påverkan från 
tillkommande buller i ostörda miljöer.

Att känsligheten för tillkommande buller är störst i områden opåverkade av buller 
grundar sig i studier som visar att antalet störda av buller blir störst då området är 
relativt tyst idag. 
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4.3.2. Bedömningar av effekter

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets 
påverkan.  Effekten beskrivs i en skala av fyra steg:

 Stor negativ effekt. Om riktvärde för ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
fasad och/eller riktvärde vid uteplats överskrids.

 Måttlig negativ effekt. En ökad bullerpåverkan men riktvärden utomhus 
överskrids inte.

 Liten negativ effekt. Enbart måttlig ökning av ljudnivåerna och 
riktvärden utomhus överskrids inte.

 Ingen/försumbar effekt. En liten/marginell ökning av ljudnivåerna och 
riktvärdena utomhus överskrids inte.

En skala har tagits fram för att bedöma järnvägens effekter för ljudmiljön. Skalan 
redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 5 Skala för bedömning av effekter för buller i ett område.

Stor negativ 
effekt

Måttlig negativ 
effekt

Liten negativ 
effekt

Ingen/försumbar 
effekt

Stor negativ 
effekt uppstår
1. om riktvärde 
för ekvivalent 
ljudnivå utomhus 
vid fasad (60 
dBA), eller 

2. om riktvärde 
vid uteplats 
(ekvivalent 55 
dBA och/eller 
maximal 70 dBA) 
överskrids.

Måttlig negativ 
effekt uppstår
1. 0m riktvärde 
för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad 
(60 dBA) inte 
överskrids men 
kommer att öka 
till 55-60 dBA 
efter utbyggnad, 
och 
2. maximal 
ljudnivå inte 
överskrider 
riktvärde vid 
uteplats, men 
antal tillfällen då 
maximala 
ljudnivåer uppnår 
65-70 dBA 
kommer att öka

Liten negativ 
effekt uppstår
1. 0m riktvärde 
för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad 
(60 dBA) inte 
överskrids men 
kommer att öka 
till 50-55 dBA 
efter utbyggnad, 
och 
2. maximal 
ljudnivå inte 
överskrider 
riktvärde vid 
uteplats, men 
antal tillfällen då 
maximala 
ljudnivåer uppnår 
65-70 dBA 
kommer att öka

Ingen/försumbar 
effekt uppstår
1. 0m riktvärde 
för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad 
(60 dBA) inte 
överskrids men 
kommer att öka 
till 45-50 dBA 
efter utbyggnad, 
och 
2. maximal 
ljudnivå inte 
överskrider 
riktvärde vid 
uteplats, men 
antal tillfällen då 
maximala 
ljudnivåer uppnår 
65-70 dBA 
kommer att öka

4.4. Bedömningar av konsekvenser 

Konsekvenserna bedöms utifrån det utpekade intressets värde (i det här fallet 
områdets känslighet för buller) och de effekter som kan uppstå till följd av den nya 
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järnvägens påverkan på värdet. Åtgärder för att skydda miljön och motverka skada 
på miljön vägs in i bedömningen. 

Konsekvensen beskrivs i termer som positiv, negativ, övergående, permanent, 
lokal, global osv. Konsekvenserna i detta projekt anges som positiva eller negativa i 
en sjugradig skala (positiva konsekvenser till stora negativa konsekvenser), se 
Tabell 6.

Tabell 6 Skala för bedömning av konsekvenser utifrån bedömd känslighet och effekt.

  Stor negativ 

effekt 

Måttlig negativ 

effekt 

Liten negativ 

effekt 

Försumbar effekt  Positiv effekt

Stor känslighet Stor negativ 
konsekvens 

Måttlig – stor 
negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv konsekvens

Måttlig känslighet Måttlig – stor 
negativ  

konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Liten – måttlig 
negativ 

konsekvens

Försumbar  
konsekvens 

Positiv konsekvens

Liten känslighet Måttlig negativ  
konsekvens 

Liten – måttlig 
negativ 

konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv konsekvens
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5. Befintliga förhållanden
Större delen av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av olika slag. 
Inom både Göteborg och Borås finns storskalig statlig och kommunal infrastruktur 
som bidrar till att större områden utmed vägar och järnvägar exponeras för 
ljudnivåer över riktvärdena. Enligt tidigare genomförda bullerkartläggningar är 
ungefär en fjärdedel av befolkningen i båda städerna exponerade för ekvivalenta 
ljudnivåer över 55 dBA från trafik vid sina bostäder (Göteborgs stad, 2019) (Borås 
stad, 2013). 

De största trafikbullerkällorna återfinns i de högtrafikerade infrastrukturstråken på 
avsnitten mellan Göteborg och Borås. Järnvägen Kust till kustbanan följer 
dalgångarna och passerar genom många av de mindre tätorterna. Riksväg 27/40 
passerar utredningsområdet i huvudsak genom skogslandskapet. Inom tätorterna 
finns kommunala vägar och olika typer av bullrande verksamheter som bidrar till 
lokal bullerpåverkan. Utanför tätorter finns flertalet täktverksamheter och 
skjutbanor som avger omgivningsbuller (ej kartlagda). Flygbuller från Landvetter 
flygplats påverkar stora områden mellan Mölndal och Bollebygd. Sammantaget 
innebär det att utredningsområdet till stor del är påverkat av buller. Dock bör det 
finnas opåverkade områden mellan Bollebygd och Borås och på stort avstånd från 
infrastrukturen. 

Kartläggning av tysta områden i Göteborgsregionen (GR, 2014) pekar ut två ytterst 
begränsade områden inom utredningsområdet som bedöms som helt tysta, ett vid 
Rambo Mosse och ett något större område söder om Rävlanda. Inom Marks och 
Bollebygd kommun finns större områden kategoriserade som ”stora opåverkade 
områden”, vilket ger en indikation på att områdena i vissa delar kan vara 
opåverkade av trafikbuller.

Kartläggning av ostörda områden inom utredningsområdet redovisas i Figur 10. 
Kartläggningen är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län med syfte att 
identifiera ostörda områden (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015). Modellen 
bygger på ljudmätningar och beräknas med hjälp av schabloner för bullerkällor och 
landskapets egenskaper. Flygbuller saknas dock i modellen. 
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Figur 10.Beskrivning av dagens bullersituation med hjälp av en förenklad GIS-modell framtagen av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Flygbuller från Landvetter saknas i karteringen, och har lagts på 
separat baserat på information från en tidigare kartläggning av tysta områden i GR.

Störningar beskrivs kvalitativt utifrån en sammanvägning av källor från 0–1, där 
ett ostört område definieras med nivå 0–0,1.  

 Nivå 0,00–0,10 beskrivs som ett ostört område, det vill säga en ljudnivå som 
motsvarar exempelvis naturens egna ljud; fågelkvitter, vindsus och 
lövprassel

 Nivå 0,10–0,25 beskrivs som normal samtalston till gatubuller

 Nivå 0,25–0,50 motsvarar buller från ett pappersbruk eller sågverk

 Nivå 0,5–0,75 motsvarar buller från landsväg, kraftverk, motorbana till 
industribuller

 Nivå 0,75–1,00 kan liknas med kraftigt bullrande, exempelvis hårt 
trafikerad motorväg till förbipasserande godståg.

5.1. Flygbuller

Buller från den nuvarande flygverksamheten på Landvetter flygplats redovisas i en 
miljörapport (Svedavia, 2017). I senaste rapporten för år 2017 redovisas beräknat 
flygbuller utomhus vid bostäder som FBN (flygbullernivå) 55 dBA och som 
maximal ljudnivå 70 dBA. I Figur 12 redovisa flygbullerkurvor för år 2017. 
Flygtrafiken vid Landvetter flygplats flyger huvudsakligen i nord-sydlig riktning vid 
start och landning. Enligt de redovisade ljudnivåerna uppgår FBN 55 dBA ca 500 m 
från in-/utflygningslinjen. På större avstånd från flygplatsen minskar ljudnivån och 
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bedöms på 3 km avstånd ha minskat cirka 10 dB till en ljudnivå av cirka 45 dBA 
FBN. 

Flygbullernivån är inte direkt jämförbar med ekvivalent ljudnivå då det är ett viktat 
värde över dygnet där tidpunkten för bullerhändelserna vägs in och en 
bullerhändelse kvällstid (kl. 19–22) räknas som 3 bullerhändelser dagtid och en 
bullerhändelse nattetid (kl. 22–07) räknas som 10 bullerhändelser dagtid. Det 
innebär att FBN ger ett högre värde än ekvivalent ljudnivå, som är oviktad. Ett 
värde på FBN 45 bedöms motsvara cirka 42 dBA ekvivalent ljudnivå.

Figur 11. Flygbullerkurvor för Landvetter flygplats och flygtrafik 2017 (Miljörapport 2017, Svedavia).
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5.2. Känsliga bebyggda miljöer

Förekomst av byggnader som omfattas av riktvärden för buller i Trafikverkets 
riktlinje för buller och vibrationer (Trafikverket, 2020) redovisas nedan. 

5.2.1. Bostäder

Bostadshus finns utspridda inom hela utredningsområdet. En hög koncentration av 
boende kommer att öka antalet potentiellt störda av en ny järnväg i förhållande till 
lägre koncentrationer av bostadshus. Tätorter har naturligt högre koncentration av 
bostadshus än landsbygd. Tätorter ligger i första hand i de västra och östra delarna 
av utredningsområdet, medan områden med glesare bebyggda miljöer i första hand 
går att återfinna mellan Bollebygd och Borås. I Figur 12 visas bebyggelsetätheten av 
bostadshus inom utredningsområdet, vilka kan komma att påverkas av buller från 
tåg vid en kommande utbyggnad av järnväg. 

Figur 12. Förekomst samt koncentration av bostadsbyggnader. Mörkare färg innebär högre täthet av 
bostäder.

5.2.2. Vårdlokaler, skolor och undervisningslokaler

Byggnader med vårdlokaler, skolor och undervisningslokaler är lokaliserade 
utspritt över hela utredningsområdet, men framförallt koncentrerade till de 
större tätorterna. I Figur 13 visas lokalisering av skolor eller vårdlokaler inom 
utredningsområdet.
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Figur 13. Lokalisering av skolor och vårdinrättningar inom utredningsområdet. 

5.2.1. Hotell och kontor

Befintligt underlagsmaterial saknar möjlighet till urskiljning av hotell och kontor. 
Förekomsten av hotell och kontor bedöms inte kunna vara alternativskiljande, och 
fördjupas istället i senare planeringsskeden. Riktvärden för dessa byggnader är 
dessutom inte dimensionerande ur ljudsynpunkt.

5.2.2. Bostadsområden med låg bakgrundsnivå

”Områden med en bakgrundsnivå som är 30 dBA eller lägre och där inga andra 
störningskällor från pågående markanvändning än boende finns” (Trafikverket, 
2017.2).

Det saknas i detta skede ett underlag för att bedöma vilka bostäder som idag har en 
ljudnivå utomhus som är 30 dBA eller lägre. 
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6. Utredningsalternativ
Aktuella utredningsalternativ framgår av Figur 14.

Figur 14. Aktuella utredningsalternativ.

6.1. Delen Almedal-Landvetter flygplats

6.1.1. Stationsalternativ Mölndal

Mölndal station, M1
Befintlig station i Mölndal byggs ut med fler spår för att klara planerad trafik på den 
nya stambanan och Västkustbanan. Stationen, som idag har tre spår och en 
plattform, behöver utökas till sex spår och tre plattformar. Detta innebär att 
järnvägsområdet behöver breddas från nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår 
och plattformar kan passas in under den befintliga bron (Mölndals bro). 
Plattformarna, som ska dimensioneras för 250 meter långa tåg, kan placeras norr 
och/eller söder om Mölndals bro. Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och 
hissar från bron. 

6.1.2. Stationsalternativ Landvetter flygplats

Station i tunnel under flygterminalen, L1
Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under Landvetter flygplats. 
Stationen utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår för 
250 meter långa tåg. Bergtunneln under terminalen bedöms bli 2,5–3 kilometer 
lång.

Station parallell med flygplatsen, L3
Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygterminal. Stationen placeras i nära anslutning till 
flygplatsterminalen. Stationen ska utformas med två genomgående huvudspår och 
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två plattformsspår med plattformar för 250 meter långa tåg. Järnvägen behöver 
överdäckas med ett betongtak inom cirka 350 meters avstånd från flygledartornet 
eftersom elektriska störningar från tågtrafiken i annat fall kan störa flygplatsens 
kommunikationsutrustning.

Station öster om flygplatsen, L7
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig 
landningsbana och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 1,2 
kilometer öster om befintlig terminalbyggnad. Huvuddelen av stationen med 
spår och växlar kommer att ligga i skärning eller tråg utanför bergtunneln.

6.1.3. Korridorer Almedal – Landvetter flygplats

Korridor Mölnlycke
Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station 
i centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från 
Västkustbanan och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. Med hänsyn till 
topografi samt befintlig miljö och bebyggelse behöver järnvägen att gå i bergtunnel 
från Sandbäck tills den har passerat Mölnlycke tätort. Tunneln bedöms bli cirka 8 
kilometer lång. Öster om Mölnlycke kan järnvägen till stor del gå i marknivå innan 
den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster om 
flygplatsen.

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, vilket 
innebär att både angränsande fastigheter, E6/E20 och Mölndalsån kommer att 
påverkas. Mölndals station behöver byggas ut med fler spår och plattformar, vilket 
påverkar både befintlig och planerad bebyggelse öster om stationen. 

Vid Rävekärr söder om stationen ansluter den nya järnvägen planskilt till 
Västkustbanan. De nya spåren korsar Västkustbanan och Kålleredsbäcken på bro 
eller i betongtunnel. Därefter fortsätter den nya järnvägen på bro alternativt i 
betongtunnel fram till Kungsbackavägen där den går in i bergtunnel. Av 
byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är huvudalternativet en bro. Vid 
Rävekärr söder om stationen krävs också en planskild anslutning till Trafikverkets 
planerade uppställningsspår vid Pilekrogen.

Korridor Tulebo
Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt som 
alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning i Mölndal. Vid 
Rävekärr ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan på samma sätt 
som alternativet Mölnlycke. Dalgången vid Tulebo kan passeras i markplan i den 
södra delen av korridoren medan en nordlig sträckning inom korridoren behöver gå 
i tunnel med hänsyn till riksintressen för både naturvård och friluftsliv vid 
Hårssjön. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 5–6 kilometer. Järnvägen 
kommer att korsa Gravsjön på bro och passera genom Benareby i ytläge. Öster om 
Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till Landvetter flygplats. 
Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel under 
flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.
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Korridor Landvetter Öst
Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att stationen vid 
Landvetter flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan (L3 
Parallellt med flygplatsen). Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och 
Mölndal på samma sätt som alternativen Mölnlycke och Alternativ Tulebo. Norr om 
Finnsjön och genom Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på 
vilken sträckning inom korridoren som väljs. Öster om Benareby fortsätter 
korridoren i kuperad terräng söder och öster om Landvetter flygplats. Den totala 
längden bergtunnel bedöms bli 6-10 kilometer.

Korridor Raka vägen
Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt till 
Landvetter flygplats utan att passera Mölndal. Med hänsyn till topografi samt 
befintlig miljö och bebyggelse behöver järnvägen gå i en lång bergtunnel tills den 
har passerat Mölnlycke tätort. Tunneln bedöms bli cirka 9 kilometer lång. Öster om 
Mölnlycke kan järnvägen till stor del gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel 
under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i 
tunnel under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och Västlänken, 
vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintligt dubbelspår 
kommer att breddas till fem spår mellan Sankt Sigfridsgatan och Flöjelbergsgatan 
där spåren delar sig mot Borås respektive Mölndal. Befintlig bro för Kust till 
kustbanan över E6/E20 kommer att behöva byggas om i nytt läge och intrånget på 
angränsande fastigheter väster om nuvarande spår blir betydande. I 
delningspunkten korsar spåren varandra i tre olika plan, vilket innebär att det 
undre spåret kommer att ligga 15-18 meter under markytan. I det smalaste avsnittet 
söder om Flöjelbergsgatan kommer Mölndalsån och/eller E6/E20 att behöva 
flyttas. Spåren mot Borås kommer att fortsätta i betongtunnel fram till korsningen 
med Kust till kustbanan där de går in i bergtunnel.

Korridor Raka vägen Öst
Korridor Raka vägen Öst utgör en kombination av Korridor Raka vägen och 
Korridor Landvetter Öst. Järnvägen kommer att gå i bergtunnel tills den har 
passerat Finnsjön. Vid Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på 
vilken sträckning inom korridoren som väljs. Den totala längden bergtunnel 
bedöms bli 9-12 kilometer.
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6.2. Delen Landvetter flygplats-Borås

6.2.1. Korridorer Landvetter flygplats – Borås

Korridor Hindås
Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och 
Borås. Korridoren kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland.

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning mot Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult norr om 
Klippans naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen gå i en kort tunnel eller i 
ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Vid Nissaråsen 
söder om Östra Nedsjön bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt 
att anlägga järnvägen i en cirka 3,5 kilometer lång tunnel innan den passerar 
Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde. Därefter sträcker sig korridoren 
över ett höglänt skogsområde norr om Gesebols sjö där järnvägen kommer att gå 
växelvis i skärning och på bank. Vid Pålsbo går den norra delen av korridoren 
genom ett planerat naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen att gå in i 
en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Hestra
Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och 
Borås. Korridoren kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland. 

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning på samma sätt som korridor Hindås. Öster om Hindås fortsätter 
korridoren i östlig riktning mot Nissaråsen där det, med hänsyn till topografin, 
bedöms vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. 
Vid Hestra passerar järnvägen Nolåns dalgång på en lång bro. Korridoren viker 
sedan av i nordostlig riktning där järnvägen kommer att gå omväxlande på bank och 
i skärning söder om Gesebols sjö och norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om 
Bäckabo går järnvägen in i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i 
Borås.

Korridor Bollebygd Nord
Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 
Knalleland. Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen varefter den fortsätter 
norr om väg 27/40. Den passerar över Kust till kustbanan och tangerar därefter 
södra delen av Klippans naturreservat. 

Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt 
att anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel innan den passerar 
Nolåns dalgång på en lång bro norr om Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd 
kommer järnvägen att gå i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den 
högre terrängen söder om Gesebols sjö. Korridoren fortsätter därefter på samma 
sätt som korridor Hestra till Bäckabo och vidare i en lång tunnel mot något av de 
möjliga stationslägena i Borås.
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Korridor Olsfors
Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till stationslägena 
B1A Borås C, B4 Lusharpan på bibanabana och B11 Osdal. Korridoren följer 
Bollebygd Nord fram till Bollebygd. Öster om Bollebygd viker korridoren av mot 
sydost där järnvägen av topografiska skäl behöver anläggas i en cirka tre kilometer 
lång tunnel innan den passerar Söråns dalgång på bro. Därefter följer korridoren 
väg 27/40 mot Borås. 

Korridor Bollebygd Syd
Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors anslutas till 
stationslägena B1A Borås C, B4 Lusharpan på bibana och B11 Osdal. Korridoren 
följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram till Grandalen där den nya 
järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan på bro. Öster om Grandalen 
fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi Bollebygd där den passerar Nolån 
och Sörån på två separata broar. Öster om dalgången kan järnvägen, beroende på 
läge i korridoren, antingen gå in i en cirka två kilometer lång tunnel eller i ytläge 
förbi skidbacken innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås. 
Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors fram till Viared och 
vidare mot något av de tre möjliga stationslägena i Borås.

6.3. Delen genom Borås

6.3.1. Korridorer och stationsalternativ i Borås  

Korridor med station under Borås C, nordöst med station B1A och sydöst med 
station B1C
För stationsläge Borås C finns det två möjliga lösningar, B1A och B1C. Det som i 
huvudsak skiljer de båda alternativen åt är vilka korridorer som kan ansluta 
alternativen. B1A kan kopplas till de södra korridoralternativen medan B1C ansluter 
mot de norra korridorerna. Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att 
bergtäckningen ska bli tillräcklig behöver stationen ligga minst 60 meter under 
markytan. Plattformarna som ska kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att 
kunna nås med hissar. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att 
fortsätta i tunnel. 

Korridor Knalleland med station B2
Stationen placeras sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet och i nära 
anslutning till Älvsborgsbanan. Stationen, som utformas för 400 meter långa tåg, 
kommer att bestå av tre dubbelspåriga broar med mellanliggande plattformar. 
Broarna, som kommer att sträcka sig över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, 
bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa och 10–15 meter höga. Väster om stationen går 
järnvägen i en lång bergtunnel som övergår i en kort betongtunnel och skärning i 
den östra kanten av naturreservatet Rya Åsar. Öster om stationen kommer nästa del 
av stambanan att fortsätta i betongtunnel under området Norrmalm innan den 
övergår i en lång bergtunnel.

 

Korridor Lusharpan med station B4
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Stationsalternativ Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och 
att en station placeras vid Lusharpan på en bibana. Bibanan ansluts till huvudbanan 
i planskilda kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om stationen 
går bibanan väster eller öster om Pickesjön och ansluter till huvudbanan sydväst om 
väg 27. Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till 
kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång i befintlig 
bostadsbebyggelse, och därefter i bergtunnel under områdena Kristineberg och 
Hedvigsborg. Bibanan bedöms bli cirka 10 kilometer lång. Stationen vid Lusharpan, 
som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 500–600 meter lång och 
cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. 

Korridor Osdal/Borås C med station B11A
Stationsalternativ B11A innebär en station på huvudbana i Osdal samt en 
säckstation vid nuvarande Borås C. Stationen på huvudbanan, som ingår i nästa del 
av stambanan, kommer att ha fyra spår och utformas för 400 meter långa tåg. 
Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång 
bro. Öster om dalgången kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel eller 
skärning beroende på sträckning inom korridoren.

Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till Borås C. 
Bibanan, som kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås, 
ansluter till Viskadalsbanan och följer denna i befintlig eller ny sträckning fram till 
Borås C.  Tåg som trafikerar sträckan öster om Borås kommer att stanna vid 
stationen på huvudbanan istället för Borås C.

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och plattformar för regionaltåg 
till/från Göteborg. Tillsammans med nya plattformsförbindelser och breddning av 
befintliga plattformar innebär detta en omfattande ombyggnad av nuvarande 
station. Spårområdet behöver också utökas mot väster.

Korridor Osdal med station B11B
Stationsalternativ B11B innebär en station på huvudbana i Osdal där samtliga 
tåg kommer att stanna. Behovet att kunna vända regionaltågen medför att 
stationen behöver utformas med sex spår, likt station B1 och B2. Stationen 
kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. 
Öster om Viskans dalgång kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel 
eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.
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7. Effekter och konsekvenser
Effekt och konsekvenser på ljudmiljön för bostäder inom de olika 
korridoralternativen har studerats utgående från bullerberäkningar, områdets 
värde och känslighet samt vilka åtgärder som behövs för att skydda miljön och 
motverka skada. Beräkning av påverkan från enbart den nya järnvägen ger dock 
inte den samlade bilden av hur bullerpåverkan ser ut. För att detta ska bli 
överskådligt behöver påverkan från den befintliga infrastrukturen också lyftas in. 
Den nya järnvägens påverkan kan då ställas i relation till hur ljudmiljön ser ut även 
om järnvägen inte anläggs, det så kallade nollalternativet. Boendemiljöernas 
rådande kvalité definieras av nollalternativet där det anges om områden idag är 
opåverkade av buller (stor känslighet) eller idag redan kraftigt påverkade av buller 
(liten känslighet). 

Hur boende väntas reagera på buller från den nya järnvägen beror i mångt och 
mycket på hur ljudmiljön vid bostäderna är idag. Stora negativa effekter till följd av 
en utbyggnad av ny järnväg avspeglas i antalet bullerutsatta bostadshus och 
områden inom korridoren.  Samtidigt bör det ställas i proportion till hur områdens 
känslighet ser ut i förhållande till befintlig bullerpåverkan vilket ger konsekvensen 
för aktuell korridor. Resultaten av bullerberäkningar per korridor ger antalet 
bullerpåverkade bostadshus per korridor där jämförelser då kan göras mellan 
korridorerna. 

7.1. Nollalternativet

Nollalternativet år 2040 är det jämförelsealternativ som utredningsalternativen 
jämförs med. Även i nollalternativet har förändringar skett jämfört med dagens 
situation. På både vägar och järnvägar förväntas trafiken öka. En stor ökning av 
persontrafik på Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås förväntas i 
nollalternativet, något som inte behövs om den nya stambanan byggs ut. Trafiken 
ökar även på övriga järnvägslinjer som passerar genom Borås. Viskadalsbanan och 
Älvsborgsbanan får en ökad trafik jämfört med nuläget, men denna ökning är inte 
på samma sätt beroende på om den nya stambanan byggs ut eller inte. Trafiken på 
väg 27/40 bedöms öka betydande, oavsett om den nya stambanan byggs ut eller ej. 

En detaljerad bild av nollalternativet ges för/under respektive delsträcka.

Flygtrafiken på Landvetter flygplats bedöms öka i framtiden och påverkar framför 
allt närområdet intill flygplatsen samt området norr och söder om flygplatsen där 
den största påverkan sker. Det sker även stor utbyggnad av flygplatsområdet med 
ny terminal och nytt hotell. Sammantaget väntas flygplatsen bidra till en ökad 
påverkan av både flyg och vägtrafikbuller i närområdet jämfört med dagens 
bullersituation Av Figur 15 till Figur 18 framgår den ekvivalenta ljudutbredningen 
av väg och spårtrafik i nollalternativet.

794



Sida 38 (122)

Figur 15. Nollalternativ (Mölndal-Landvetter), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 16. Nollalternativ (Landvetter-Bollebygd), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 17. Nollalternativ (Bollebygd-Borås), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 18. Nollalternativ (Borås), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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7.2. Utredningsalternativ – sammanfattning av konsekvenser

Redovisning av utredningsalternativ i denna lokaliseringsutredning ska ses som en 
översiktlig bild över respektive korridors konsekvenser med syfte att beskriva vad 
som är alternativskiljande mellan korridorerna. Det finns i detta tidiga 
planeringsskede inte möjlighet att beskriva konsekvenser för enskilda fastigheter 
eller specifika områden.

I detta kapitel redovisas först en samlad bild av samtliga korridorer inom de tre 
delsträckorna Almedal-Landvetter flygplats, Landvetter flygplats – Borås och 
Borås. Därefter redovisas varje korridor för sig.

7.2.1. Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats

På delsträckan finns fem korridorer. De tre korridorer som passerar genom 
Mölndalsåns dalgång har två olika lösningar för att lämna Mölndalsåns dalgång på 
väg mot Landvetter. Antingen på bro eller genom en tunnel som börjar direkt i 
Västkustbanans spårområde i Mölndal. Denna skillnad beskrivs som bro respektive 
tunnel vid Rävekärr för alternativen.

Känslighet

Mölndalsåns dalgång är idag mycket bullerpåverkat från infrastrukturen i området 
och bedöms ha liten känslighet. 

Mölnlycke tätort och området öster om Mölnlycke är idag delvis bullerpåverkat. 
Inom Mölnlycke tätort är det trafikbuller och öster om Mölnlycke primärt av 
flygbuller från Landvetter flygplats, men i liten utsträckning av annat buller. Detta 
område bedöms ha måttlig känslighet.

Områdena söder om Mölnlycke, vid Benareby och vid Tulebo är idag relativt 
opåverkade av buller och bedöms ha en stor känslighet.

Effekt

Mölndalsåns dalgång

Korridor Mölnlycke, Landvetter Öst och Tulebo ger likvärdiga effekter inom 
Mölndalsåns dalgång. Alternativet med bro (där ny järnväg går på bro istället för 
med tunnel vid Rävekärr) innebär att cirka 150 ytterligare bostadsbyggnader får 
maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad jämfört med tunnelalternativet. Detta 
gäller innan bullerskyddsåtgärder genomförts. Många av de som berörs i 
Mölndalsåns dalgång är redan tidigare exponerade för höga ljudnivåer. 

Korridor Raka vägen som lämnar dalgången i tunnel längre norrut berör betydligt 
färre bostäder i dalgången.

Mölnlycke tätort

Korridor Landvetter Öst tangerar södra delen av Mölnlycke tätort och kan 
beroende på placering och utformning inom korridoren beröra tätorten. Övriga 
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alternativ innebär inget ökat luftburet buller inom Mölnlycke tätort då de passerar 
på stort avstånd eller i tunnel. 

Öster om Mölnlycke
Området sydväst om Mölnlycke samt hela området mellan Mölnlycke och 
Landvetter flygplats är glest bebyggt och saknar större bullerkällor förutom 
flygtrafik från Landvetter.  

Landvetter flygplats
De tre stationsalternativen vid Landvetter flygplats ligger helt eller delvis i tunnel 
vilket tillsammans med läget intill flygplatsen innebär att få eller inga bostadshus 
påverkas av buller från den nya järnvägen vid stationerna.

Nedan redovisas en sammanfattning över utredningskorridorernas effekter. 
Tabellen visar både hur många bostadshus som berörs av buller över riktvärden 
från enbart den nya stambanan (grön markering) samt hur bullersituationen 
förändras totalt sett från all statlig infrastruktur mellan nollalternativet och 
utredningsalternativet (röd markering). Nollalternativet visar situationen per 
korridor om ingen utbyggnad av ny järnväg görs. Antalet bostadshus är de som 
ligger inom 2000 m från exempellinjen för respektive korridor. 

En fördjupad beskrivning av varje korridoralternativ finns i kapitel 7.3.
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Tabell 7: Sammanfattning över utredningskorridorernas effekter mellan Almedal och Landvetter 
flygplats. Sifforna inom parentes visar ökningen på grund av ny järnväg.

Alternativ Antalet bostadshus 

som får buller över 

riktvärden* från 

enbart ny 

stambana

Antalet bostadshus 

med buller över 

riktvärde från all 

statlig infra i 

nollalternativet 

Antalet bostadshus med 

buller över riktvärde från 

all statlig infra i utrednings-

alternativet 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax

Raka vägen** 0 70 120 850 120 (+0) 920 (+70)

Raka vägen öst*** 20 60 110 740 130 (+20) 800 (+60)

Mölnlycke – med bro 

vid Rävekärr

30 280 320 1100 410 (+90) 1250 (+150)

Mölnlycke – med 

tunnel vid Rävekärr

15 140 320 1100 350 (+30) 1200 (+100)

Landvetter öst– med 

bro vid Rävekärr

40 280 300 850 410 (+110) 1000 (+150)

Landvetter öst – med 

tunnel vid Rävekärr

30 140 300 850 350 (+50) 950 (+100)

Tulebo – med bro vid 

Rävekärr

40 330 350 700 450 (+100) 850 (+150)

Tulebo - med tunnel 

vid Rävekärr

20 190 350 700 400 (+50) 800 (+100)

*Riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 70 dBA maximal ljudnivå är 
riktvärde på uteplatser, men ger också en indikation om att riktvärdet inomhus kan överskridas. 

**Raka vägen. I Mölndal och Mölnlycke finns många bostäder med höga ljudnivåer redan i 
nollalternativet. Dessa områden påverkas inte av buller från ny stambana då denna passerar i tunnel. 
Berörda av ny stambana ligger i huvudsak i passagen av Björröd, och dessa har låga nivåer av 
trafikbuller sedan tidigare.

***Raka vägen öster : I Mölndal och Mölnlycke finns många med höga ljudnivåer redan i 
nollalternativet. Dessa områden påverkas inte av buller från ny stambana då denna passerar i tunnel. 
Berörda av ny stambana ligger i huvudsak
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Bullerskyddsåtgärder

I Tabell 8 nedan redovisas en sammanställning av bedömt behov av 
bullerskyddsåtgärder för respektive korridor. Samtliga järnvägsnära 
bullerskyddsskärmar är beräknade med 2 meter höjd ovan räls. För fönsterbyte har 
ett schablonvärde antagits där sex fönster per bostadshus byts för de bostadshus 
som ligger inom 200 m från spår. Varje bostadshus antas ha en uteplats som 
behöver skyddas.

Tabell 8 Bedömt behov av bullerskyddsåtgärder för respektive korridor mellan Almedal och 
Landvetter flygplats.

Korridor Järnvägsnära 
bullerskydd 
(m) (total 
längd för 
båda sidorna 
av järnvägen)

Järnvägsnära 
bullerskydd 
på bro (m) 
(total längd 
för båda 
sidorna av 
järnvägen)

Fönsterbyte 
(antal)*

Skyddade 
uteplatser 
(antal)*

Raka vägen 500 1900 120 20

Raka vägen öst 4300 0 180 30

Mölnlycke, bro 500 4400 520 120

Mölnlycke, 
tunnel

500 1900 320 70

Landvetter öst, 
bro

7400 2500 600 130

Landvetter öst, 
tunnel

7400 0 400 80

Tulebo, bro 7600 3000 880 180

Tulebo, tunnel 7600 500 680 130

*Uppskattat antal fönsterbyte respektive skyddade uteplatser utgående från 
exempellinjen

Samlad bedömning

I stycket nedan redovisas en samlad beskrivning avseende påverkan av buller för 
bostadshus inom respektive korridor, med värdering av konsekvensen för 
respektive korridor. 

Bullerpåverkan för nollalternativ och utredningsalternativen mellan Almedal och 
Landvetter flygplats redovisas i Tabell 9. Det kan noteras att större delen av 
bullerpåverkade bostadshus för korridorerna Mölnlycke, Landvetter och Tulebo 
återfinns på sträckan mellan Almedal och Mölndal, där högt trafikerad 
infrastruktur som E6/E20 och Västkustbanan ger betydande bullerpåverkan. Dessa 
områden kan betraktas vara områden med liten bullerkänslighet. 
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Samtliga av korridorerna passerar även genom områden som i dagsläget har låga 
ljudnivåer och därmed stor bullerkänslighet. Korridor Tulebo bedöms 
sammantaget vara den korridor som ger upphov till störst negativa effekter, både 
före och efter åtgärd. 

Tabell 9. Sammanställning av antalet bullerpåverkade bostadshus per korridor mellan Almedal och 
Landvetter flygplats av all infrastruktur år 2040. Redovisat per korridor för nollalternativ och 
utredningsalternativ. Kvarstående bostadshus som överskrider riktvärde efter åtgärder kommer att 
hanteras i det fortsatta arbetet.

Antal bostadshus där riktvärden för buller beräknas överskridas, buller från all 
infrastruktur utan / med åtgärder

Korridor Leq > 60 dBA Lmax >70 dBA

Raka vägen
- nollalternativ
- utredningsalternativ
-utredningsalternativ med åtgärder

120
120

0

850
920

ca 20
Raka vägen öst
- nollalternativ
- utredningsalternativ
-utredningsalternativ med åtgärder

110
130

0

740
800

ca 20
Mölnlycke
- nollalternativ
- utredningsalternativ bro
- utredningsalternativ tunnel
-utredningsalternativ bro med åtgärder 
-utredningsalternativ tunnel m. åtgärder 

320
410
350

ca 10
ca 10

1100
1250
1200
ca 80
ca 40

Landvetter öst
- nollalternativ
- utredningsalternativ bro
- utredningsalternativ tunnel
-utredningsalternativ bro m. åtgärder 
-utredningsalternativ tunnel m. åtgärder 

300
410
350

ca 10
ca 10

850
1000
950

ca 90
ca 50

Tulebo
- nollalternativ
- utredningsalternativ bro
- utredningsalternativ tunnel
-utredningsalternativ bro med åtgärder
-utredningsalternativ tunnel m. åtgärder 

350
450
400

ca 10
ca 10

700
850
800

ca 100
ca 60

I Tabell 10 nedan visas en samlad bedömning av konsekvensen för respektive 
korridor. 
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Tabell 10 Samlad bedömning över korridorens konsekvens avseende buller mellan Almedal och 
Landvetter flygplats.

Korridor Konsekvensbedömning 

Raka vägen Korridoren bedöms ha liten känslighet i Mölndalsåns dalgång 
och måttlig känslighet öster om Mölnlycke avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller.
Den samlade bedömningen är att korridoren får en måttlig 
negativ konsekvens avseende buller.

Raka vägen 
öst

Korridoren bedöms ha liten känslighet i Mölndalsåns dalgång, 
stor känslighet söder om Mölnlycke och måttlig känslighet söder 
om Landvetter flygplats.
Korridoren bedöms ge stor negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor 
negativ konsekvens avseende buller.

Mölnlycke Korridoren bedöms ha liten känslighet i Mölndalsåns dalgång 
och måttlig känslighet öster om Mölnlycke avseende buller. 
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller. 
Vid Rävekärr och tunnel bedöms liten negativ konsekvens lokalt 
vid Rävekärr och med bro bedöms stor negativ konsekvens lokalt 
vid Rävekärr.
I MKB har effekter och konsekvenser av bullerpåverkan i 
byggskedet värderats tillsammans med driftskedet. För korridor 
Mölnlycke bedöms konsekvenser i byggskedet bli omfattande 
varför den sammantagna konsekvensen med byggskedet inräknat 
blir måttlig till stor negativ konsekvens. För mer information 
kring buller i byggskede generellt se kap 7.6.
Den samlade bedömningen är att korridoren får en måttlig 
negativ konsekvens avseende buller.

Landvetter 
öst

Korridoren bedöms ha liten känslighet i Mölndalsåns dalgång. 
Öster om Rävekärr och genom Benareby bedöms korridoren ha 
stor känslighet för buller. Söder om Landvetter flygplats bedöms 
korridoren ha måttlig känslighet för buller.
Korridoren bedöms ge stor negativ effekt avseende buller. 
Vid Rävekärr och tunnel bedöms liten negativ konsekvens lokalt 
vid Rävekärr och med bro bedöms stor negativ konsekvens lokalt 
vid Rävekärr.
Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ 
konsekvens avseende buller.
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Korridor Konsekvensbedömning 

Tulebo Korridoren bedöms ha liten känslighet i Mölndalsåns dalgång. 
Genom Tulebo och Benareby bedöms korridoren ha stor 
känslighet för buller. Väster om Landvetter flygplats bedöms 
korridoren ha måttlig känslighet för buller
Korridoren bedöms ge stor negativ effekt avseende buller.
Vid Rävekärr och tunnel bedöms liten negativ konsekvens lokalt 
vid Rävekärr och med bro bedöms stor negativ konsekvens lokalt 
vid Rävekärr.
Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ 
konsekvens avseende buller.

7.2.2. Delsträcka Landvetter flygplats – Borås

På delsträckan finns fem huvudalternativ. Samtliga alternativ startar i väst vid 
Landvetter flygplats men får sedan olika sträckningar fram till Borås. 

Känslighet

Mellan Landvetter flygplats och Borås bedöms det finnas områden med måttlig och 
stor känslighet. 

Området direkt öster om Landvetter flygplats bedöms vara måttligt känsligt för 
buller då det exponeras av buller både från väg 27/40 och från flygtrafiken. Detta 
gäller även vid passage förbi Bollebygd med närhet till väg 27/40 och Kust till 
kustbanan. Där korridorer passerar Nolåns dalgång och Söråns dalgång med väg 
27/40 bedöms det  även här vara måttlig känslighet för buller.

Ett flertal områden bedöms ha stor känslighet för buller. Det gäller söder om 
Hindås, från Nolåns dalgång och fram till Bäckabo samt söder och norr om 
Gesebolssjön. Även områden söder om väg 27/40 fram till Viared och Borås 
bedöms ha stor känslighet för buller. 

Effekt

Väster om Bollebygd

Samtliga korridorer kommer att bidra till ökat buller nära Landvetter flygplats vid 
väg 27/40, som redan idag är bullerutsatt. Från Landvetter flygplats och fram till 
Nolåns dalgång vid Bollebygd kommer två av korridorerna, Hestra och Hindås, att 
gå genom områden som idag huvudsakligen är opåverkade av buller. För de övriga 
tre korridorerna, Bollebygd syd, Bollebygd Nord och Olsfors, kommer dessa att 
följa väg 27/40 österut mot Bollebygd. Här kommer den nya järnvägen att ge ökad 
bullerpåverkan men i ett område som idag redan är påverkan av buller från väg 
27/40. 
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Bollebygd

Där järnvägen passerar Nolån, både norr och söder om Bollebygd kommer det att 
ge ökat buller. Vid passage norr om Bollebygd på bro för de fyra nordliga 
korridorerna kommer det lokalt att ge ökat buller där området idag har begränsat 
buller från vägtrafiken. Där korridor Bollebygd syd passerar dalgången söder om 
Bollebygd förväntas något ökad bullerpåverkan i en redan bullerexponerad miljö 
med buller från väg 27/40 och Kust till kustbanan.

Öster om Bollebygd

Öster om Nolåns dalgång och fram till Bäckabo kommer de idag opåverkade 
områdena att få en stor påverkan av ökat buller för de tre nordliga korridorerna, 
Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Det är områdena norr och söder om Gesebols 
sjön och vid Pålsbo som får ökat buller med ny järnväg. Här bedöms mindre 
grupper av bostadshus på ett fåtal platser påverkas av ljudnivåer över riktvärdena. 

För korridor Olsfors kommer passagen över Sörån att lokalt ge visst ökad 
bullerpåverkan men området är redan idag utsatt för buller från Kust till kustbanan 
och vägtrafik. 

Söder om väg 27/40 fram till Viared och Borås kommer korridorerna Bollebygd 
Syd och Olsfors att lokalt ge upphov till ökat buller på fåtal platser. Där Viared 
passerar kommer ny järnväg att lokalt ge ökat buller för bostäderna här.

I Tabell 11 redovisas en sammanfattning över utredningskorridorernas effekter på 
sträckan Landvetter flygplats - Borås. Tabellen visar både hur många som berörs av 
buller över riktvärden från enbart den nya stambanan (grön markering) och hur 
bullersituationen förändras totalt sett från all statlig infrastruktur mellan 
nollalternativet och utredningsalternativet (röd markering). Nollalternativet visar 
situationen per korridor om ingen utbyggnad av ny järnväg görs. Antalet 
bostadshus är de som ligger inom 2000 m från exempellinjen för respektive 
korridor. 

En fördjupad beskrivning av varje korridorsalternativ finns i kapitel 7.4.
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Tabell 11 Sammanfattning över utredningskorridorernas effekter mellan Landvetter flygplats och 
Borås. Sifforna inom parentes visar ökningen på grund av ny järnväg.

Alternativ Antalet bostadshus som 

får buller över 

riktvärden* från enbart 

ny stambana

Antalet bostadshus med 

buller över riktvärde från 

all statlig infra i 

nollalternativet 

Antalet bostadshus med 

buller över riktvärde från 

all statlig infra i 

utrednings-alternativet 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

Hindås 10 120 80 400 90 (+10) 500 (+100)

Hestra 10 130 70 400 90 (+20) 500 (+100)

Bollebygd Nord 20 100 60 100 70 (+20) 200(+100)

Bollebygd Syd 20 160 160 450 190 (+30) 550 (+100)

Olsfors 20 100 60 70 80 (+20) 160(+90)

*Riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 70 dBA maximal ljudnivå är 
riktvärde på uteplatser, men ger också en indikation om att riktvärdet inomhus kan överskridas. 

**Raka vägen. I Mölndal och Mölnlycke finns många bostäder med höga ljudnivåer redan i 
nollalternativet. Dessa områden påverkas inte av buller från ny stambana då denna passerar i tunnel. 
Berörda av ny stambana ligger i huvudsak i passagen av Björröd, och dessa har låga nivåer av 
trafikbuller sedan tidigare.

***Raka vägen öster : I Mölndal och Mölnlycke finns många med höga ljudnivåer redan i 
nollalternativet. Dessa områden påverkas inte av buller från ny stambana då denna passerar i tunnel. 
Berörda av ny stambana ligger i huvudsak
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Bullerskyddsåtgärder

Tabell 12 nedan redovisas en sammanställning av bedömt behov av 
bullerskyddsåtgärder för respektive korridor. Samtliga järnvägsnära 
bullerskyddsskärmar är beräknade med 2 meter höjd ovan räls. För fönsterbyte har 
ett schablonvärde att sex fönster byts ut per bostad som ligger inom 200 m från 
spår. Varje bostadshus antas ha en uteplats som behöver skyddas.

Tabell 12 Bedömt behov av bullerskyddsåtgärder för respektive korridor mellan Landvetter flygplats 
och Borås.

Korridor Järnvägsnära 
bullerskydd 
(m) (total 
längd för båda 
sidorna av 
järnvägen)

Järnvägsnära 
bullerskydd på 
bro (m) (total 
längd för båda 
sidorna av 
järnvägen)

Fönsterbyte 
(antal) *

Skyddade 
uteplatser 
(antal) *

Hindås 13 500 2800 630 100

Hestra 12 600 2400 660 110

Bollebygd Nord 5600 2400 700 110

Bollebygd Syd 4500 4200 780 130

Olsfors 5200 2600 800 135

*Uppskattat antal fönsterbyte och skyddade uteplatser utgående från 
exempellinjen

Samlad bedömning

Generellt visar beräkningarna inga stora skillnader i antalet bullerpåverkade 
bostadshus mellan korridoralternativen. Det är något färre bullerpåverkade 
bostadshus i korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors som båda följer väg 27/40 
från Landvetter flygplats och passerar norr om Bollebygd. Även Bollebygd Syd 
följer väg 27/40 men passerar söder om Bollebygd. 

Bullerpåverkan för nollalternativ och utredningsalternativen mellan Landvetter 
flygplats och Borås redovisas i Tabell 13. För samtliga korridorer bedöms väg 27/40 
och Kust till kustbanan bidra till antalet bullerpåverkade bostadshus i 
nollalternativet. Korridorernas läge innebär påverkan från den befintliga 
infrastrukturen. För Bollebygd Nord och Olsfors beräknas mindre påverkan av 
befintlig infrastruktur inom korridorerna. 

Bollebygd Syd är däremot den korridor med störst antal bullerpåverkade 
bostadshus. Det omfattar såväl utredningsalternativet som nollalternativet. Det kan 
förklaras av närheten till Bollebygd tätort där väg 27/40 och Kust till kustbanan 
passerar nära eller genom tätorten. 
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Samtliga av korridorerna passerar områden som i dagsläget har en liten 
bullerpåverkan och därmed kan anses vara områden med stor bullerkänslighet. 
Inbördes kan det inte utläsas några betydande skillnader mellan alternativen. Det 
beräknas vara strax under 100 bostadshus i tysta områden som får ljudnivåer över 
riktvärde från den nya järnvägen.

Tabell 13. Sammanställning av antal bostadshus per korridor mellan Landvetter flygplats och Borås 
av all infrastruktur år 2040. Redovisat per korridor för nollalternativ och utredningsalternativ. 
Kvarstående bostadshus som överskrider riktvärde efter åtgärder kommer att hanteras i det fortsatta 
arbetet.

Antal bostadshus där riktvärden för buller beräknas överskridas, buller från all 
infrastruktur utan / med åtgärder

Korridor Leq> 60 dBA Lmax >70 dBA

Hindås
- nollalternativ
- utredningsalternativ
-utredningsalternativ med åtgärder

80
90

fåtal

400
500

ca 40
Hestra
- nollalternativ
- utredningsalternativ
-utredningsalternativ med åtgärder

70
90

fåtal

400
500

ca 40
Bollebygd Nord
- nollalternativ
- utredningsalternativ 
-utredningsalternativ med åtgärder

60
70

fåtal

100
200

ca 40
Bollebygd Syd
- nollalternativ
- utredningsalternativ
-utredningsalternativ med åtgärder

160
190

fåtal

450
550

ca 40
Olsfors
- nollalternativ
- utredningsalternativ 
-utredningsalternativ med åtgärder

60
80

ca 10

70
160

ca 50
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Nedan i Tabell 14 visas en samlad bedömning av konsekvensen för respektive 
korridor. 

Tabell 14 Samlad bedömning för buller på delsträckan Landvetter flygplats till Borås.

Korridor Konsekvensbedömning 

Hindås Korridoren bedöms ha stor känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
vid Landvetter flygplats och passage vid Nolåns dalgång. För 
övriga delar bedöms till stor negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ 
konsekvens avseende buller.

Hestra Korridoren bedöms ha stor känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
vid Landvetter flygplats och passage vid Nolåns dalgång. För 
övriga delar bedöms till stor negativ effekt avseende buller . 
Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ 
konsekvens avseende buller.

Bollebygd 
Nord

Korridoren bedöms ha måttlig känslighet mellan Landvetter 
flygplats och Bollebygd. Mellan Nolåns dalgång och Bäckabo 
bedöms till stor känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
mellan Landvetter flygplats och Bollebygd. Mellan Nolåns 
dalgång och Bäckabo bedöms till stor negativ effekt avseende 
buller 

I MKB har effekter och konsekvenser av bullerpåverkan i 
byggskedet värderats tillsammans med driftskedet. För 
korridor Bollebygd Nord bedöms konsekvenser i byggskedet bli 
måttliga varför den sammantagna konsekvensen med 
byggskedet inräknat blir måttlig till stor negativ konsekvens. 
För mer information kring buller i byggskede generellt se kap 
7.6.”

Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ 
konsekvens avseende buller.

Bollebygd Syd Korridoren bedöms ha måttlig känslighet mellan Landvetter 
flygplats och Bollebygd och söder om väg 27/40 till Viared 
bedöms som stor känslighet, avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
mellan Landvetter flygplats och Bollebygd. Söder om väg 27/40 
till Viared bedöms till stor negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor 
negativ konsekvens avseende buller. 
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Korridor Konsekvensbedömning 

Olsfors Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller 
mellan Landvetter flygplats och Bollebygd samt vid passage av 
Söråns dalgång och väg 27/40. Vid passage av Nolåns dalgång 
och söder om väg 27/40 till Viared bedöms till stor känslighet 
avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
mellan Landvetter flygplats och Bollebygd samt vid passage av 
Söråns dalgång och väg 27/40. Söder om väg 27/40 till Viared 
bedöms till stor negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor 
negativ konsekvens avseende buller.

7.2.3. Delsträcka genom Borås

På delsträckan finns sex huvudalternativ där två av alternativen passerar i tunnel 
och ett alternativ delvis i tunnel. Två av alternativ startar i den nordvästra delen av 
Borås och passerar i två olika riktningar österut. De övriga fyra alternativen startar 
i den sydvästra delen av Borås och där merparten passerar söder om Borås. I två av 
alternativen föreslås en bibana som ansluter Borås från söder.

Beräkningar från enbart den nya stambanan av stationslägen i Borås redovisas i 
Tabell 15. En sammanställning av behov av bullerskyddsåtgärder respektive samlad 
konsekvensbedömning följer även i matrisform. Efter den samlade bedömningen 
följer en djupare beskrivning av respektive korridor på sträckan genom Borås.

Känslighet

För korridorerna som går i tunnel och ovan mark genom Borås samt väster om 
Osdal bedöms som måttlig känslighet mot buller. I Viared och öster om Osdal 
bedöms som stor känslighet mot buller.

Effekt

Borås

Inom Borås är det främst korridor Knalleland och Lusharpan som förväntas ge 
ökad bullerpåverkan där Lusharpan påverkas störst antal bostadshus. Merparten 
av områden som dessa korridorer passerar är påverkade av buller redan idag men 
kommer trots detta att ge ökat buller. 
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Söder om Borås

I området söder om Borås förekommer trafikbuller utmed vägarna, främst väg 27 
och väg 41, och vid Kust till kustbanan och Viskadalsbanan. Däremellan finns 
områden som är relativt opåverkade av buller. Korridorerna som passerar söder om 
Borås kommer att bidra till lokalt ökat buller beroende på var korridoren 
lokaliseras. För korridor Osdal /Borås C innebär anslutning till Borås C att ny 
järnväg lokaliseras i samma område som befintlig järnväg. 

Tabell 15 redovisas en sammanfattning över utredningskorridorernas effekter på 
sträckan genom Borås. Tabellen visar både hur många som berörs av buller över 
riktvärden från enbart den nya stambanan (grön markering) och hur 
bullersituationen förändras totalt sett från all statlig infrastruktur mellan 
nollalternativet och utredningsalternativet (röd markering). Nollalternativet visar 
situationen per korridor om ingen utbyggnad av ny järnväg görs. Antalet 
bostadshus är de som ligger inom 2000 m från exempellinjen för respektive 
korridor.

En fördjupad beskrivning av varje korridorsalternativ finns i kapitel 7.5.

Tabell 15 Sammanfattning över utredningskorridorernas effekter genom Borås.

Alternativ Antalet bostadshus 

som får buller över 

riktvärden* från 

enbart ny stambana

Antalet bostadshus med 

buller över riktvärde 

från all statlig infra i 

nollalternativet 

Antalet bostadshus med 

buller över riktvärde från 

all statlig infra i 

utrednings-alternativet 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

Borås C nordöst (B1A) 2 22 200 480 200 (+0) 500 (+20)

Knalleland (B2) 2 104 80 340 80 (+0) 420 (+80)

Lusharpan (B4) 1 158 300 700 300 (+0) 800 (+100)

Osdal/Borås C (B11A) 0 36 200 460 200 (+0) 490 (+30)

Osdal (B11B) 2 56 40 10 40 (+0) 70 (+60)

*Riktvärde 60 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 70 dBA maximal ljudnivå är 
riktvärde på uteplatser, men ger också en indikation om att riktvärdet inomhus kan överskridas. 

**Raka vägen. I Mölndal och Mölnlycke finns många bostäder med höga ljudnivåer redan i 
nollalternativet. Dessa områden påverkas inte av buller från ny stambana då denna passerar i tunnel. 
Berörda av ny stambana ligger i huvudsak i passagen av Björröd, och dessa har låga nivåer av 
trafikbuller sedan tidigare.

***Raka vägen öster : I Mölndal och Mölnlycke finns många med höga ljudnivåer redan i 
nollalternativet. Dessa områden påverkas inte av buller från ny stambana då denna passerar i tunnel. 
Berörda av ny stambana ligger i huvudsak

Bullerskyddsåtgärder
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I Tabell 16 nedan redovisas en sammanställning av bedömt behov av 
bullerskyddsåtgärder för respektive korridor. Samtliga järnvägsnära 
bullerskyddsskärmar är beräknade med 2 meter höjd ovan räls. För fönsterbyte har 
ett schablonvärde att sex fönster byts ut per bostad som ligger inom 200 m från 
spår. Varje bostadshus antas ha en uteplats som behöver skyddas.

Tabell 16 Bedömt behov av bullerskyddsåtgärder för alternativ genom Borås.

Korridor med station Järnvägsnära 
bullerskydd 
(m) (total 

längd för båda 
sidorna av 
järnvägen)

Järnvägsnära 
bullerskydd 
på bro (m) 
(total längd 

för båda 
sidorna av 
järnvägen)

Fönsterbyte 
(antal) *

Skyddade 
uteplatser 
(antal) *

Borås C nordöst (B1A) 0 300 180 30

Knalleland (B2) 200 3000 600 100

Lusharpan (B4) 8400 4500 5300 900

Osdal/Borås C (B11A) 3900 3500 1080 180

Osdal (B11B) 3000 3500 870 145

*Uppskattat antal fönsterbyte och skyddade uteplatser utgående från 
exempellinjen

Samlad bedömning

Skillnaderna mellan de olika alternativen är förhållandevis stora beroende på om 
järnvägen går ovan mark eller i tunnel eller om järnvägen går genom eller utanför 
Borås. Med järnväg helt i tunnel enligt Borås C sydöst kommer inga bostadshus att 
exponeras av buller från den nya järnvägen. Om järnvägen huvudsakligen går i 
tunnel enligt Borås C nordöst beräknas ett fåtal bostadshus vid Viared att påverkas, 
medan korridor Knalleland passerar nära en större antal bostadshus i norra Borås 
och ger upphov till höga ljudnivåer. Korridor Lusharpan, som passerar genom 
Borås strax söder om väg 40, hamnar nära ett stort antal bostadshus och ger här 
upphov till höga ljudnivåer. Korridoren beräknas ge störst bullerpåverkan av alla 
korridorer genom Borås. För korridorerna som passerar söder om Borås innebär 
Osdal/Borås C större påverkan jämfört med Osdal då den förstnämnda ansluter 
Borås C med en bibana och ger påverkan till befintliga bostadshus i den sydvästra 
delen av Borås.
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Tabell 17. Sammanställning av antal bostadshus per korridor genom Borås av all infrastruktur år 
2040. Redovisat per korridor för nollalternativ och utredningsalternativ. 
Kvarstående bostadshus som överskrider riktvärde efter åtgärder kommer att hanteras i det fortsatta 
arbetet.

Antal bostadshus där riktvärden för buller beräknas överskridas, buller från all 
infrastruktur utan / med åtgärder 

Korridor Leq > 60 dBA Lmax >70 dBA

Borås C nordöst (B1A)
- nollalternativ
- utredningsalternativ
- utredningsalternativ efter åtgärder

200
200

0

480
500

ca 10
Knalleland (B2)
- nollalternativ
- utredningsalternativ
-utredningsalternativ med åtgärder

80
80
0

340
420

ca 40
Lusharpan (B4)
- nollalternativ
- utredningsalternativ 
-utredningsalternativ med åtgärder

300
300

0

700
800

ca 60
Osdal/Borås C (B11A)
- nollalternativ
- utredningsalternativ 
-utredningsalternativ med åtgärder

200
200

0

460
490

ca 20
Osdal (B11B)
- nollalternativ
- utredningsalternativ 
-utredningsalternativ med åtgärder

40
40
0

10
70

ca 20

Vidare förklaring av respektive korridor visas i kapitel 7.5.

Nedan i Tabell 18 visas en samlad bedömning av konsekvensen för respektive 
korridor. 

Tabell 18 Samlad bedömning för buller på delsträckan genom Borås.

Korridor Samlad bedömning

Borås C nordöst 
(B1A)

Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge stor negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får liten till måttlig 
negativ konsekvens avseende buller. 
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Korridor Samlad bedömning

Borås C sydöst 
(B1C) 

Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge försumbar negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får försumbar 
negativ konsekvens avseende buller.

Knalleland (B2) Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge stor negativ effekt avseende buller. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor 
negativ konsekvens avseende buller.

Lusharpan (B4) Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller då 
den passerar genom Borås och väster om Osdal. Där korridoren 
passerar Viared och öster om Osdal bedöms som stor känslighet 
avseende buller
Korridoren bedöms ge stor negativ effekt avseende buller.
Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ 
konsekvens avseende buller.

Osdal/Borås C 
(B11A)

Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller där 
den passerar genom Borås och väster om Osdal. Där korridoren 
passerar Viared och öster om Osdal bedöms som stor känslighet 
avseende buller
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
väster om Osdal och genom Borås på bibana.  Korridoren 
bedöms ge stor negativ effekt avseende buller vid Viared och 
öster om Osdal.

Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor 
negativ konsekvens avseende buller.

Osdal (B11B) Korridoren bedöms ha måttlig känslighet avseende buller väster 
om Osdal. Där korridoren passerar Viared och öster om Osdal 
bedöms som stor känslighet avseende buller.
Korridoren bedöms ge måttlig negativ effekt avseende buller 
väster om Osdal och stor negativ effekt avseende buller vid 
Viared och öster om Osdal. 
Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor 
negativ konsekvens avseende buller.
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7.3. Redovisning per korridor Almedal-Landvetter flygplats

7.3.1. Korridor Raka vägen

Figur 19. Korridor Raka vägen.

Raka vägen innebär ett kortare parti genom Mölndalsåns dalgång innan korridoren 
går i en lång tunnel från söder om Kallebäck till öster om Mölnlycke, där järnvägen 
huvudsakligen går i markplan.

Känslighet 
Mölndalsåns dalgång i Almedal är idag mycket bullerpåverkat från infrastrukturen 
i området och bedöms här ha liten känslighet avseende buller. Störst påverkan 
kommer från Väg E6/E20, Västkustbanan och lokal vägtrafik. Öster om Mölnlycke 
är korridoren delvis bullerpåverkan av flygbuller från Landvetter flygplats, men i 
liten utsträckning påverkad av annat buller. 

Effekt
Inga bostadshus beräknas att få ekvivalenta ljudnivåer från den nya stambanan över 
riktvärdet 60 dBA vid fasad. Cirka 70 bostadshus får maximala ljudnivåer över 70 
dBA vid fasad. Detta gäller innan åtgärder genomförts, och för samtliga fall där 
riktvärden överskrids kommer bullerskyddsåtgärder att utredas. 

Från att den nya stambanan går in i tunnel i Mölndalsåns dalgång och fram till 
mynningen öster om Mölnlycke ger järnvägen inte upphov till något luftburet 
buller. Inga bostäder på denna del av sträckan bedöms få buller över riktvärden 
från den nya stambanan. Däremot kan förändringar av den befintliga 
infrastrukturen som krävs för att ansluta den nya stambanan till befintliga spår i 
Mölndalsåns dalgång göra att bullersituationen förändras. Öster om Mölnlycke där 
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järnvägen sedan går i markplan passerar korridoren områden utan bebyggelse för 
att sedan passera på bro genom Björröd. Samtliga av alternativets bullerberörda 
finns just i passagen av Björröd. 

Vid Almedal kommer järnvägen lokalt att ge upphov ett litet bullertillskott och 
därmed liten effekt. Öster om Mölnlycke till Landvetter kommer järnvägen ge 
upphov till måttlig effekt. 

Bedömningen är därmed att korridoren ger måttlig negativ effekt av buller.

Bullerskyddsåtgärder
För att minska bullerpåverkan i framförallt Björröd kan järnvägsnära 
bullerskyddsåtgärder behövas. Med ca 1900 meter bullerskärm på järnvägsbron 
reduceras antalet bullerutsatta bostadshus från den nya stambanan till: 

 Cirka 20 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren
Baserat på korridorens känslighet och den bedömda effekten av en utbyggnad av 
järnvägen är den samlade bedömningen att korridoren får Måttlig negativ 
konsekvens avseende buller. 

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
figur 23 och 24.

Figur 20. Korridor Raka vägen, ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 21. Korridor Raka vägen, ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.3.2. Korridor Raka vägen Öst

Figur 22. Korridor Raka vägen öst.

Raka vägen öst går ett kortare parti genom Mölndalsåns dalgång innan korridoren 
går i en lång tunnel från söder om Kallebäck till sydost om Mölnlycke, där 
järnvägen därefter huvudsakligen går ovan mark via Benareby fram till Landvetter 
flygplats.

Känslighet 
Mölndalsåns dalgång i Almedal är idag mycket bullerpåverkat från infrastrukturen i 
området bedöms här ha liten känslighet avseende buller. Störst påverkan kommer 
från Väg E6/E20, Västkustbanan och lokal vägtrafik. Området söder om Mölnlycke 
förbi Benareby är idag relativt opåverkat av buller och bedöms ha en stor 
känslighet. Vid Buarås bedöms som måttlig känslighet avseende buller.

Effekt
Ett tjugotal bostadshus beräknas att få ekvivalenta ljudnivåer från den nya 
stambanan över riktvärdet 60 dBA vid fasad. Cirka 60 bostadshus får maximala 
ljudnivåer över 70 dBA vid fasad. Detta gäller innan åtgärder genomförts, och för 
samtliga fall där riktvärden överskrids kommer skyddsåtgärder att utredas.

Områden som påverkas av buller är främst Benareby och Buarås.

Korridoren delar sträckning med korridor Raka vägen fram till Mölnlycke (se 
avsnitt ovan för beskrivning av sträckan). Korridoren passerar sedan genom 
Benareby och Buarås, troligtvis i markplan. Vid båda dessa passager kommer 
riktvärden att överskridas vid närliggande bostäder och åtgärder behöver därmed 
utredas. En tunnel förbi Benareby skulle minska stora delar av den negativa 
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effekten. Med en järnväg i närheten av bostäderna i Benareby och Buarås förväntas 
stor negativ effekt.

Bullerskyddsåtgärder
För att minska bullerpåverkan genom Benareby och Buarås beräknas cirka 4300 
meter bullerskärm behövas. Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras 
antalet bullerutsatta bostadshus från den nya stambanan till: 

 Cirka 20 bostadshus beräknas ha maximala ljudnivåer över 70 dBA vid 
fasad

Samlad bedömning av korridoren
Baserat på korridorens måttligt till stora känslighet och att en utbyggnad av 
järnvägen i markplan genom Benareby bedöms få en stor negativ effekt är den 
samlade bedömningen att korridoren får måttlig – stor negativ konsekvens 
avseende buller. 

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 23 och Figur 24.

Figur 23. Korridor Raka vägen öst, ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 24. Korridor Raka vägen öst, ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.3.3. Korridor Mölnlycke

Figur 25. Korridor Mölnlycke.

Korridoren följer Västkustbanan genom Mölndalsåns dalgång ovan mark innan den 
viker av mot öster. Passage av E6/E20 görs i tunnel eller på bro. Därefter går 
korridoren i en lång tunnel som mynnar öster om Mölnlycke. Järnvägen går sedan i 
markplan fram till Landvetter flygplats.

Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av ljudnivåer över 
riktvärdena från trafiken inom Mölndalsåns dalgång och begränsat trafikbuller 
inom delen resterande delen fram till Landvetter flygplats. Avsnittet där korridoren 
går i tunnel innehåller vägtrafik av mer lokal karaktär och ljudnivåer som i första 
hand påverkar närmiljön runt vägarna. Delen öster om Mölnlycke och fram till 
Landvetter flygplats är relativt opåverkad av buller och det är först söder om 
Landvetter flygplats som ljudnivåer över riktvärdena kan förekomma.   

Känslighet
Mölndalsåns dalgång är idag mycket bullerpåverkat från infrastrukturen i området 
och har därmed en liten känslighet för tillkommande buller. Även Rävekärr är 
delvis bullerpåverkat av trafiken på E6 och Västkustbanan och bedöms ha måttlig 
känslighet. Området öster om Mölnlycke saknar större trafikbullerkällor, men är 
idag delvis bullerpåverkat av flygbuller från Landvetter flygplats. Bedömningen är 
att korridoren på denna del har måttlig känslighet mot buller.

Effekt
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Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas följande antal bostadshus få 
överskridande av riktvärdena. Beroende på om järnvägen går på bro eller tunnel 
vid Rävekärr beräknas cirka 30 respektive 15 bostadshus få ekvivalenta ljudnivåer 
över riktvärdet 60 dBA vid fasad. För maximala ljudnivåer beräknas ca 280 (bro) 
respektive ca 140 bostadshus (tunnel) att få maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 
dBA vid fasad.

Områden som påverkas av buller är främst Mölndalsåns dalgång och Björröd.
Inom Mölndalsåns dalgång kommer järnvägen lokalt att ge upphov till liten negativ 
effekt av buller. Vid Rävekärr kommer påverkan att bli olika beroende på om 
järnvägen går i tunnel eller på bro vid Rävekärr. Med tunnel är bedömningen att 
det blir liten negativ effekt lokalt vid Rävekärr och med bro bedöms stor negativ 
effekt lokalt vid Rävekärr. Öster om Mölnlycke ger passagen av Björröd upphov till 
måttligt negativ effekt. Sammantaget blir bedömningen att korridoren har måttlig-
negativ effekt.

Bullerskyddsåtgärder
Bedömningen är att åtgärder kommer att bestå av en kombination av järnvägsnära 
och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. Med bro vid Rävekärr föreslås 500 meter 
bullerskärm och med 2500 meter bullerskyddsskärm på bro vid Rävekärr och 1900 
meter bullerskyddsskärm på bro vid Björröd. För korridor med tunnel vid Rävekärr 
föreslås 500 m bullerskärm och med 1900 m bullerskyddsskärm på bro vid 
Björröd.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 10 bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 80 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad med 
bro vid Rävekärr 

 Cirka 40 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad med 
tunnel vid Rävekärr

Samlad bedömning av korridoren
Korridorens känslighet har bedömts till liten – måttlig känslighet och effekten har 
bedömts till måttlig för hela korridoren mot tillkommande buller. Vid Rävekärr och 
järnväg i tunnel bedöms liten negativ konsekvens lokalt vid Rävekärr och med bro 
vid Rävekärr bedöms stor negativ konsekvens lokalt vid Rävekärr. Korridoren som 
helhet innebär en måttlig negativ konsekvens. 

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 26 och Figur 27.
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Figur 26. Korridor Mölnlycke, ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 27. Korridor Mölnlycke, ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.3.4. Korridor Landvetter Öst

Figur 28. Korridor Landvetter Öst.

Korridoren följer Västkustbanan genom Mölndalsåns dalgång ovan mark innan den 
viker av mot öster. Passage av E6/E20 görs i tunnel eller på bro. Därefter går 
korridoren i en lång tunnel som mynnar söder om Mölnlycke. Korridoren ger 
möjlighet att antingen fortsätta i tunnel tills Åbydalen/Benareby har passerats, 
eller att gå omväxlande i markplan och kortare tunnlar. Vidare går järnvägen i 
markplan fram till Landvetter flygplats.

Känslighet
Mölndalsåns dalgång är idag mycket bullerpåverkat från infrastrukturen i området 
och bedöms ha liten känslighet. Rävekärr är idag delvis bullerexponerat av trafiken 
på E6 och Västkustbanan och bedöms ha måttlig känslighet. Söder om Mölnlycke 
och Benareby är områden relativt opåverkade av buller och bedöms ha stor 
känslighet. Söder om Björröd är området delvis bullerpåverkat av flygbuller från 
Landvetter flygplats och bedöms ha måttlig känslighet. 

Effekt

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas följande antal bostadshus få 
överskridande av riktvärdena. Beroende på om järnvägen går på bro eller tunnel 
vid Rävekärr beräknas cirka 40 respektive 30 bostadshus få ekvivalenta ljudnivåer 
över riktvärdet 60 dBA vid fasad . För maximala ljudnivåer beräknas ca 280 (bro) 
respektive ca 140 bostadshus (tunnel) att få maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 
dBA vid fasad.

Områden som påverkas av buller är främst Mölndalsåns dalgång och Benareby.
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I Mölndalsåns dalgång bedöms järnvägen ge upphov till liten negativ konsekvens. 
Vid Rävekärr kommer påverkan att bli olika beroende på om järnvägen går i tunnel 
eller på bro vid Rävekärr. Med tunnel är bedömningen att det blir liten negativ 
effekt lokalt vid Rävekärr och med bro bedöms stor negativ effekt lokalt vid 
Rävekärr. Passagen av Benareby bedöms innebära stor negativ effekt om den sker i 
markplan och ingen/försumbar negativ effekt om den sker i tunnel. Söder om 
Björröd bedöms järnvägen lokalt att ge upphov till måttligt negativ effekt. 
Sammantaget blir bedömningen att korridoren har stor negativ effekt.

Korridoren delar sträckning inom Mölndalsåns dalgång med korridor Mölnlycke, 
se avsnitt ovan för beskrivning av sträckan. Vid passagen söder om Mölnlycke och 
genom Benareby förväntas stor bullerpåverkan. Även vid Buarås, söder om 
Landvetter flygplats sker en ökad påverkan. Dock är detta område redan idag 
påverkat av flygbuller från Landvetter flygplats.

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. För att skydda utsatta områden söder om Mölnlycke, Benareby 
och Buarås föreslås ca 7400 meter järnvägsnära bullerskyddsskärm. För korridor 
med bro vid Rävekärr föreslås 500 meter bullerskärm och 2500 meter 
bullerskyddsskärm på bro vid Rävekärr. För korridor med tunnel vid Rävekärr 
föreslås 500 m bullerskärm

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 10 bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 90 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad med 
bro vid Rävekärr.

 Cirka 50 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad med 
tunnel vid Rävekärr.

Samlad bedömning av korridoren

Baserat på att korridoren har måttlig – stor känslighet mot buller och den bedömda 
effekten av en utbyggnad av järnvägen bedöms innebära stor negativ effekt är den 
samlade bedömningen att korridoren får stor negativ konsekvens avseende buller. 
Vid Rävekärr och järnväg i tunnel bedöms liten negativ konsekvens lokalt vid 
Rävekärr och med bro vid Rävekärr bedöms stor negativ konsekvens lokalt vid 
Rävekärr. Områden som påverkas av buller är främst Mölndalsåns dalgång vid 
Brännås och Rävekärr och vid Benareby. 

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 29 och Figur 30.
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Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av ljudnivåer över 
riktvärdena från trafiken inom Mölndalsåns dalgång och låga ljudnivåer från 
trafikbuller inom sträckan fram till Landvetter flygplats. Området söder om 
Mölnlycke och förbi Benareby är huvudsakligen opåverkat av buller där vägtrafik 
vid Benareby ger upphov till lokalt trafikbuller och det är först söder om Landvetter 
flygplats som ljudnivåer över riktvärdena kan förekomma.   

Figur 29. Korridor Landvetter Öst, ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 30. Korridor Landvetter Öst, ljudutbredning maximal ljudnivå.

7.3.5. Korridor Tulebo

Figur 31. Korridor Tulebo.

Korridoren följer Mölndalsåns dalgång ovan mark innan den går in i tunnel söder 
om Mölndal. Korridoren fortsätter i tunnel för att sedan passera ovan mark vid 
Tulebo och därefter ytterligare en tunnel till söder om Finnsjön där järnvägen 
sedan huvudsakligen fortsätter ovan mark fram till Landvetter flygplats.
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Känslighet
Mölndalsåns dalgång är idag mycket bullerpåverkat från infrastrukturen i området 
och korridoren bedöms ha liten känslighet i Mölndalsåns dalgång. Störst påverkan 
kommer från Väg E6, Västkustbanan och lokal vägtrafik. Rävekärr är idag delvis 
bullerpåverkat av trafiken på E6 och Västkustbanan och bedöms ha måttlig 
känslighet. Tulebo och Benareby är idag relativt opåverkat av buller och bedöms ha 
stor känslighet. Söder om Björröd är området delvis bullerpåverkat av flygbuller 
från Landvetter flygplats och bedöms ha måttlig känslighet. 

Effekt

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas följande antal bostadshus få 
överskridande av riktvärdena. Beroende på om järnvägen går på bro eller tunnel 
vid Rävekärr beräknas cirka 40 respektive 20 bostadshus få ekvivalenta ljudnivåer 
över riktvärdet 60 dBA vid fasad . För maximala ljudnivåer beräknas ca 330 (bro) 
respektive ca 190 bostadshus (tunnel) att få maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 
dBA vid fasad.

I Mölndalsåns dalgång bedöms järnvägen ge upphov till liten negativ konsekvens. 
Vid Rävekärr kommer påverkan att bli olika beroende på om järnvägen går i tunnel 
eller på bro vid Rävekärr. Med tunnel är bedömningen att det blir liten negativ 
effekt lokalt vid Rävekärr och med bro bedöms stor negativ effekt lokalt vid 
Rävekärr. Vid Tulebo och om järnvägen går i tunnel bedöms försumbar effekt. Med 
järnväg ovan mark bedöms stor negativ effekt. Med en järnväg i närheten av 
bostäderna i Benareby bedöms stor negativ effekt. Söder om Björröd bedöms 
järnvägen lokalt att ge upphov till måttligt negativ effekt. Sammantaget blir 
bedömningen att korridoren har stor negativ effekt.

Korridoren delar sträckning inom Mölndalsåns dalgång med korridor Mölnlycke, 
se avsnitt ovan för beskrivning av sträckan. Vid Tulebo, Benareby och söder om 
Björröd förväntas ett större antal bostadshus påverkas av tillkommande buller från 
järnvägen då dessa platser i dagsläget huvudsakligen är relativt lite påverkade av 
buller. Om järnvägen går i tunnel förbi Tulebo förväntas ingen ökad påverkan av 
luftburet buller jämfört med nuläget. Området söder om Björröd exponeras idag av 
flygbuller från Landvetter flygplats.

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder med 7600 meter bullerskyddsskärm 
respektive 500 meter bullerskyddsskärm på bro föreslås är för att skydda utsatta 
områden vid Tulebo, söder om Finnsjön, vid Benareby och söder om Björröd. För 
korridor med bro vid Rävekärr föreslås 500 meter bullerskärm och 2500 meter 
bullerskyddsskärm på bro vid Rävekärr. För korridor med tunnel vid Rävekärr 
föreslås 500 m bullerskärm 

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 
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 Cirka 10 bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 100 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad med 
alternativ på bro

 Cirka 60 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad med 
alternativ i tunnel

Samlad bedömning av korridoren

Baserat på att korridoren har måttlig – stor känslighet mot buller och den bedömda 
effekten av en utbyggnad av järnvägen bedöms innebära stor negativ effekt är den 
samlade bedömningen att korridoren får stor negativ konsekvens avseende buller. 
Vid Rävekärr och järnväg i tunnel bedöms liten negativ konsekvens lokalt vid 
Rävekärr och med bro vid Rävekärr bedöms stor negativ konsekvens lokalt vid 
Rävekärr Områden som påverkas av buller är främst Mölndalsåns dalgång vid 
Brännås och Rävekärr, vid Benareby och Björröd. Tulebo påverkas vid markplan 
inom korridoren.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 32 och Figur 33.

Figur 32. Korridor Tulebo, ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 33. Korridor Tulebo, ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.4. Redovisning per korridor Landvetter flygplats-Borås

7.4.1. Korridor Hindås

Figur 34. Korridor Hindås, väster.

Figur 35. Korridor Hindås, öster.

Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och 
Borås. Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter söder om 
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Hindås. Öster om Nissaråsen går järnvägen i en cirka 3,5 kilometer lång tunnel 
innan Nolåns dalgång passeras på en lång bro. Därefter går korridoren ovan mark 
till Bäckabo, där järnvägen går i en lång tunnel till Borås.

Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av i allmänhet låga 
ljudnivåer. I den västra delen nära Landvetter flygplats och vid väg 27/40 
förekommer ljudnivåer över riktvärdena. Från väg 27/40 och österut där 
korridoren ansluter mot Borås är förekomsten av trafikbuller begränsad till ett fåtal 
platser där Kust till kustbanan och större vägar korsar korridoren. I områdena 
mellan de platser där väg och järnväg korsar korridoren är ljudnivåerna från 
trafiken låga.

Känslighet
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, exponeras av buller från väg 
27/40 och flygtrafiken på Landvetter flygplats och bedöms vara måttligt känsligt 
för buller. Områdena söder om Hindås, vid Sundshult och mellan Nolåns dalgång 
och till Bäckabo bedöms ha stor känslighet för buller. Vid Nolåns dalgång bedöms 
det vara måttlig känslighet.

Bedömningen är därmed att korridoren har stor känslighet mot buller.

Effekt
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, bedöms få måttlig negativ 
effekt av buller från ny järnväg. Inom områdena söder om Hindås, vid Sundshult 
och mellan Nolåns dalgång och till Bäckabo bedöms den nya järnvägen innebära 
stor negativ effekt. Vid Nolåns dalgång bedöms den negativa effekten som måttlig.

Området nära Landvetter flygplats och passagen av väg 27/40 är idag bullerutsatt 
men korridoren kommer huvudsakligen att passera områden som i nuläget inte är 
påverkade av buller. Vid Sundshult, söder om Hindås, sker en stor bullerpåverkan. 

Där järnvägen passerar Nolån sker en ökad påverkan på befintliga bostäder. Öster 
om Nolåns dalgång och fram till Bäckabo kommer de idag opåverkade områdena 
att få en stor påverkan av ökat buller. Här är det områdena norr om Gesebol och 
söder om Pålsbo som påverkas.

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett fåtal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad och cirka 120 bostadshus få maximala 
ljudnivåer över 70 dBA vid fasad. 

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder med totalt 13 500 meter 
bullerskyddskärm samt 2800 meter bullerskyddsskärm på bro. Här är det främst 
bostäder nära järnvägen vid Ryamotet, söder om Hindås och Sundshult, vid 
passager över Nolåns dalgång och grupper av bostäder nära järnvägen mellan 
Nolåns dalgång och Bäckabo. Behov av bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas 
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vid passage av Kust till kustbanan, söder om Hindås samt vid passage av Nolåns 
dalgång. 

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till:

 Ett fåtal bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 40 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren
Den samlade bedömningen är att korridoren kommer att ha stor negativ 
konsekvens avseende buller. Områden som påverkas av buller är främst området 
söder om Hindås, Sundshult och området mellan Nolåns dalgång och Bäckabo.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 36 till Figur 39.

Figur 36. Korridor Hindås (del väst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 37. Korridor Hindås (del öst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 38. Korridor Hindås (del väst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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Figur 39. Korridor Hindås (del öst), ljudutbredning maximal ljudnivå.

7.4.2. Korridor Hestra

Figur 40. Korridor Hestra, väster
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Figur 41. Korridor Hestra, öster

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter söder om 
Hindås i samma sträckning som korridor Hindås. Öster om Nissaråsen går 
järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel innan Nolåns dalgång passeras på en 
lång bro. Därefter går korridoren ovan mark söder om Gesebolsjön till Bäckabo, 
där järnvägen går i en lång tunnel till Borås.

Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av låga ljudnivåer i 
allmänhet. I den västra delen nära Landvetter flygplats och vid väg 27/40 
förekommer ljudnivåer över riktvärdena. Från väg 27/40 och österut där 
korridoren ansluter mot Borås är förekomsten av trafikbuller begränsad till ett fåtal 
platser där Kust till kustbanan och större vägar korsar korridoren. I områdena 
mellan de platser där väg och järnväg korsar korridoren är ljudnivåerna från 
trafiken låga.

Känslighet
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, exponeras av buller från väg 
27/40 och flygtrafiken på Landvetter flygplats och bedöms vara måttligt känsligt 
för buller. Områdena söder om Hindås, vid Sundshult och från Nolåns dalgång, 
söder om Gesebolssjön och till Bäckabo bedöms ha stor känslighet för buller. 

Bedömningen är därmed att korridoren har stor känslighet mot buller.

Effekt
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, bedöms få måttlig negativ 
effekt av buller från ny järnväg. Inom områdena söder om Hindås, vid Sundshult 
och mellan Nolåns dalgång och till Bäckabo bedöms den nya järnvägen innebära 
stor negativ effekt. Vid Nolåns dalgång bedöms den negativa effekten som måttlig.

835



Sida 79 (122)

Området nära Landvetter flygplats och passagen av väg 27/40 är idag bullerutsatt 
men korridoren kommer huvudsakligen att passera områden som i nuläget inte är 
påverkade av buller. Vid Sundshult, söder om Hindås, sker en stor påverkan. Där 
järnvägen passerar Nolån sker en ökad påverkan på befintliga bostäder. Öster om 
Nolåns dalgång och fram till Bäckabo kommer de idag opåverkade områdena söder 
om Gesebols sjön och Pålsbo som att få en stor påverkan av ökat buller. 

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett fåtal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad och cirka 130 bostadshus får 
maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad. 

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder med totalt 12 600 meter 
bullerskyddsskärm vid Ryamotet, söder om Hindås och Sundshult, vid passager 
över Nolåns dalgång samt nära järnvägen mellan Nolåns dalgång och Bäckabo. 
Behov av bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid passage av Kust till 
kustbanan, söder om Hindås samt vid passage av Nolåns dalgång. Totalt föreslås 
2400 meter bullerskyddsskärm på bro.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till:

 Ett fåtal bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 40 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren medför stor negativ konsekvens 
avseende buller. Områden som påverkas av buller är främst området söder om 
Hindås, Sundshult och området mellan Nolåns dalgång och Gesebols sjö fram till 
Bäckabo.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 42 och Figur 45.
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Figur 42. Korridor Hestra (del väst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 43. Korridor Hestra (del öst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 44. Korridor Hestra (del väst), ljudutbredning maximal ljudnivå.

Figur 45. Korridor Hestra (del öst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.4.3. Korridor Bollebygd Nord

Figur 46. Korridor Bollebygd Nord, väster.

Figur 47. Korridor Bollebygd Nord, öster.

Korridoren följer väg 27/40, på södra sidan vägen, och korsar vid Grandalen och 
fortsätter därefter norr om vägen mot Bollebygd. Väster och öster om Nolåns 
dalgång går järnvägen i långa tunnlar och passagen av Nolåns dalgång sker på en 
lång bro. Öster om Nolåns dalgång fortsätter korridoren ovan mark söder om 
Gesebolssjön till Bäckabo, där järnvägen går i en lång tunnel till Borås.
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Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av låga ljudnivåer i 
allmänhet. I den västra delen nära Landvetter flygplats och utmed väg 27/40 
förekommer ljudnivåer över riktvärdena. Från väg 27/40 och österut, norr om 
Bollebygd, och fram till där korridoren ansluter mot Borås är förekomsten av 
trafikbuller begränsad till ett fåtal platser där Kust till kustbanan och större vägar 
korsar korridoren. I områdena mellan de platser där väg och järnväg korsar 
korridoren är ljudnivåerna från trafiken låga.

Känslighet
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, och utmed väg 27/40 fram 
till norr om Bollebygd bedöms vara måttligt känsligt för buller. Från Nolåns 
dalgång, söder om Gesebolssjön och till Bäckabo bedöms områden ha stor 
känslighet för buller. 

Effekt

Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, och utmed väg 27/40 fram 
till norr om Bollebygd bedöms få måttlig negativ effekt av buller från ny järnväg. 
Vid passage av Nolåns dalgång och mellan Nolåns dalgång och till Bäckabo bedöms 
den nya järnvägen innebära stor negativ effekt. 

Området nära Landvetter flygplats utmed väg 27/40 är idag bullerutsatt och 
korridoren kommer här att bidra till ökad bullerpåverkan på bostadshusen. Där 
järnvägen passerar Nolån sker en ökad påverkan på befintliga bostäder. Öster om 
Nolåns dalgång och fram till Bäckabo kommer de idag opåverkade områdena söder 
om Gesebols sjön och Pålsbo att få en stor påverkan av ökat buller. Här bedöms 
mindre grupper av bostadshus på ett fåtal platser påverkas av ljudnivåer över 
riktvärdena. 

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett tjugotal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad och cirka 100 bostadshus får 
maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad. 

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder med totalt 5600 meter 
bullerskyddsskärm föreslås nära järnvägen vid Ryamotet, vid passager över Nolåns 
dalgång samt nära järnvägen mellan Nolåns dalgång och Bäckabo. Behov av 
bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid passage av Nolåns dalgång där 2400 
meter bullerskyddsskärm på bro föreslås.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till:

 Ett fåtal bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 40 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad
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Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren innebär stor negativ konsekvens 
avseende buller. Områden som påverkas av buller är främst mellan Nolåns dalgång 
och Gesebols sjö fram till Bäckabo.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 48 och Figur 51.

Figur 48. Korridor Bollebygd Nord (del väst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 49. Korridor Bollebygd Nord (del öst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 50. Korridor Bollebygd Nord (del väst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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Figur 51. Korridor Bollebygd Nord (del öst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.4.4. Korridor Bollebygd Syd

Figur 52. Korridor Bollebygd Syd, väster.

Figur 53. Korridor Bollebygd Syd, öster.

Korridoren följer väg 27/40, på södra sidan vägen och fortsätter därefter till 
Bollebygd, där Nolåns dalgång korsas på långa broar söder om väg 27/40. Öster om 
Bollebygd fortsätter korridoren huvudsakligen ovan mark parallellt till väg 27/40 
söder om Viared och till södra Borås.
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Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av låga ljudnivåer i 
allmänhet. I den västra delen nära Landvetter flygplats och utmed väg 27/40 fram 
till öster om Bollebygd förekommer ljudnivåer över riktvärdena inom korridoren. 
Öster om Bollebygd och fram till Borås är det främst påverkan av trafikbuller 
utmed väg 27/40. I områdena där infrastrukturen inom korridoren är i utkanten är 
ljudnivåerna inom den övriga delen av korridoren låga.

Känslighet
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, och utmed väg 27/40 fram 
till söder om Bollebygd bedöms vara måttligt känsligt för buller. I områden söder 
om väg 27/40 fram till Viared och Borås bedöms det vara stor känslighet för buller. 

Effekt
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, och utmed väg 27/40 fram 
till söder om Bollebygd bedöms få måttlig negativ effekt av buller från ny järnväg. 
Söder om väg 27/40 och fram till Viared och Borås bedöms den nya järnvägen 
innebära stor negativ effekt. 

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett tjugotal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad och cirka 160 bostadshus får 
maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad. 

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder med totalt 4500 meter bullerskärm på 
sträckan. Behov av 4200 meter bullerskärm på bro bedöms finnas vid passage av 
dalgången väster om Bollebygd. 

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till:

 Ett fåtal bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 40 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren får en måttlig – stor negativ 
konsekvens avseende buller. Områden som påverkas av buller finns främst mellan 
Bollebygd och Viared.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 54 och figur 56.
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Figur 54. Korridor Bollebygd Syd (del väst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 55. Korridor Bollebygd Syd (del öst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 56. Korridor Bollebygd Syd (del väst), ljudutbredning maximal ljudnivå.

Figur 57. Korridor Bollebygd Syd (del öst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.4.5. Korridor Olsfors

Figur 58. Korridor Olsfors, väster.

Figur 59. Korridor Olsfors, öster.

Korridoren följer samma sträckning som Bollebygd Nord mot Bollebygd, se 
beskrivning ovan i avsnitt 7.4.3. Väster och öster om Nolåns dalgång går järnvägen 
i långa tunnlar och passagen av Nolåns dalgång sker på en lång bro. Öster om 
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Nolåns dalgång korsas Söråns dalgång, Kust till kustbanan och väg 27/40 mellan 
Bollebygd och Olsfors. Korridoren fortsätter söder om väg 27/40 och Viared till 
södra Borås.

Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av i allmänhet låga 
ljudnivåer. I den västra delen nära Landvetter flygplats och utmed väg 27/40 fram 
till norr om Bollebygd förekommer ljudnivåer över riktvärdena inom korridoren. 
Vid passage av Söråns dalgång och väg 27/40 är trafikbullerpåverkan påtaglig inom 
korridoren. Söder om väg 27/40 och fram till Viared och Borås är ljudnivåer från 
trafiken låga.

Känslighet
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, och utmed väg 27/40 fram 
till norr om Bollebygd bedöms vara måttligt känsligt för buller. Vid passage av 
Nolåns dalgång bedöms området ha stor känslighet för buller. Där korridoren 
passerar Söråns dalgång och väg 27/40 bedöms det vara måttlig känslighet för 
buller. I områden söder om väg 27/40 fram till Viared och Borås bedöms det vara 
stor känslighet för buller. 

Effekt
Området öster om Landvetter flygplats, vid Ryamotet, och utmed väg 27/40 fram 
till norr om Bollebygd bedöms få måttlig negativ effekt av buller från ny järnväg. 
Vid passage av Söråns dalgång och väg 27/40 bedöms effekten vara måttlig. Söder 
om väg 27/40 och fram till Viared och Borås bedöms den nya järnvägen innebära 
stor negativ effekt. 

Området nära Landvetter flygplats och utmed väg 27/40 är idag bullerutsatt och 
korridoren kommer här att bidra till ett ökat buller. Där järnvägen passerar Nolån 
sker en ökad påverkan på befintliga bostäder. Passagen över Sörån bedöms lokalt 
ge visst ökad bullerpåverkan men området påverkas redan idag av buller från Kust 
till kustbanan och vägtrafik. Söder om väg 27/40 fram till Viared och Borås bedöms 
korridoren lokalt ge upphov till ökat buller där grupper av bostadshus på ett fåtal 
platser beräknas få ljudnivåer över riktvärden. Vid Viared bedöms ett större 
område av bostadshus påverkas av ökade ljudnivåer. 

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett tjugotal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad och cirka 100 bostadshus får 
maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad. 

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder med totalt 5200 meter 
bullerskyddsskärmar föreslås. Behov av 2600 meter bullerskärm på bro bedöms 
finnas vid passage av Nolåns dalgång.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till:
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 Cirka 10 bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA vid fasad

 Cirka 50 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren.

Den samlade bedömningen är att korridoren får en måttlig – stor negativ 
konsekvens avseende buller. Områden som påverkas av buller är främst vid 
passagen av Nolån samt mellan Bollebygd och Viared.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 60 till Figur 63.

Figur 60. Korridor Olsfors (del väst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 61. Korridor Olsfors (del öst), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 62. Korridor Olsfors (del väst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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Figur 63. Korridor Olsfors (del öst), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.5. Redovisning per korridor i Borås

7.5.1. Korridor Borås C (B1A och B1C)

Figur 64. Korridor Borås C nordöst (B1A).

B1 innebär ett stationsläge i tunnel under centrala Borås. Om korridor väljs enligt 
linje Borås C nordöst (B1A) kommer den västra delen förbi Viared att gå ovan mark 
innan tunnelpåslag vid Hälasjön.

Om korridor väljs enligt linje Borås C sydöst (B1C) kommer järnvägen att gå i 
tunnel hela sträckan genom Borås, se Figur 65.
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Figur 65. Korridor Borås C sydöst (B1C).

Den befintliga ljudmiljön inom korridorerna kännetecknas av huvudsakligen höga 
ljudnivåer då de till stor del passerar genom centrala Borås som har en relativt hög 
bullerpåverkan. 

Känslighet
Båda korridorerna passerar genom Borås där trafikbuller påverkar ljudmiljön och 
bedöms ge måttlig känslighet. Bedömningen är därmed att korridorerna har 
måttlig känslighet mot buller.

Effekt
För korridor Borås C nordöst bedöms påverkan där järnvägen går i markplan som 
stor. På resterande del av korridoren bedöms effekten som försumbar då inga 
bostäder påverkas av luftburet buller. För korridor Borås C sydöst bedöms effekten 
som försumbar då järnvägen inte ger någon påverkan av luftburet buller. 

För korridor B1A förväntas begränsad bullerpåverkan och enbart vid Viared innan 
järnvägen går in i tunnel vid Hälasjön. Resterande del av korridoren påverkar inte 
omgivningen med luftburet buller då den går i tunnel. Om järnvägen helt går i 
tunnel kommer omgivningen inte att påverkas av luftburet buller.

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett fåtal bostadshus får 
ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA vid fasad och ett tjugotal får 
maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 dBA vid fasad. 
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Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas inom korridor Borås C nordöst. Järnvägsnära åtgärder föreslås 
här med 300 m bullerskyddsskärm på bro vid Hälasjön där ljudnivåer över 
riktvärden beräknas.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 10 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridor Borås C nordöst får en liten – måttlig 
negativ konsekvens avseende buller medan korridor Borås C sydöst ger försumbara 
konsekvenser avseende buller. Anledningen är att huvuddelen av korridorerna går i 
tunnelalternativ.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 66 och Figur 67 (endast Borås C nordöst).

Figur 66. Korridor Borås C (B1A), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.
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Figur 67. Korridor Borås C (B1A), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.5.2. Korridor Knalleland (B2)

Figur 68. Korridor Knalleland (B2).

Korridor Knalleland (B2) innebär en sträckning genom norra delen av Borås där 
merparten går i tunnel och med ett stationsläge på bro vid Knalleland. Där 
järnvägen går ovan mark ligger det västra tunnelpåslaget vid Rya åsar och det östra 
vid Norrmalm.

Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren kännetecknas av huvudsakligen höga 
ljudnivåer då den till stor del passerar norra Borås ovan mark och med stor andel 
infrastruktur med betydande bullerpåverkan. 

Känslighet
Korridoren passerar genom en del av Borås ovan mark där trafikbuller påverkar 
ljudmiljön och bedöms ha måttlig känslighet. Bedömningen är därmed att 
korridoren har måttlig känslighet mot buller.

Effekt
För korridoren där den går ovan mark genom norra Borås och nära bostäder 
bedöms ge stor negativ effekt avseende buller. 

Denna korridor kommer att innebära en stor påverkan på området vid Knalleland 
och Norrmalm och vid det östra tunnelpåslaget kan det lokalt medföra mycket 
förhöjda ljudnivåer vid närliggande bostäder. Den övriga delen av korridoren som 
går i tunnel kommer inte att innebära någon påverkan av luftburet buller i 
driftskedet. Korridoren kommer att passera genom en idag bebyggd miljö med 
både verksamheter och bostäder. Med en järnväg på bro genom en bebyggd miljö 
förväntas det innebära stor påverkan och risk för störningar. Här kommer ett 
flertal bostadshus i närheten av järnvägen att exponeras av ljudnivåer över 
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riktvärdena. Vidare kan även en sådan anläggning påverka stadsutvecklingen i 
området då buller från järnvägen begränsar möjlighet att utnyttja markområdena 
utan begränsning.

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett fåtal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA vid fasad och cirka 100 bostadshus få 
maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Bullerskyddskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder omfattar 200 meter bullerskyddsskärmar 
nära järnvägen och 3000 meter bullerskyddsskärmar på bro. Sannolikt kan 
omfattande antal fastighetsnära skyddsåtgärder behövas då många bostäder ligger 
nära korridoren där ljudnivåer över riktvärdena beräknas.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 40 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren får en måttlig – stor negativ 
konsekvens avseende bullerpåverkan. Områden som påverkas av buller är främst i 
anslutning till stationen och öster om denna.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 68 och Figur 70.
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Figur 69. Korridor Knalleland (B2), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 70. Korridor Knalleland (B2), ljudutbredning maximal ljudnivå.

859



Sida 103 (122)

7.5.3. Korridor Lusharpan (B4)

Figur 71. Korridor B4 Lusharpan.

Korridor Lusharpan innebär ett stationsläge på bro med bibana i södra Borås. 
Huvudbanan passerar söder om väg 27 fram till Viskan och norr om väg 27 öster 
om Viskan. Bibanan passerar förbi Pickesjön och sedan södra delen av Borås med 
två tunnelpassager innan den ansluter till huvudbanan cirka 2 km öster om väg 41.   

Den befintliga ljudmiljön utmed korridoren där den går på bibana kännetecknas av 
huvudsakligen höga ljudnivåer, då den till stor del passerar genom centrala Borås 
med stor andel infrastruktur. Utmed sträckningen av huvudbanan är korridoren 
delvis opåverkad av trafikbuller. På delar passerar korridoren både väg 27, 
Viskadalsbanan och väg 41 och där trafikbuller ger förhöjda ljudnivåer.

Känslighet
Korridoren med bibanan passerar i västra delen av Borås, vid Viared, inom ett 
område som huvudsakligen är opåverkat av buller och har där hög känslighet. Där 
järnvägen går genom Borås är området redan idag bullerpåverkat och bedömning 
är att området har måttlig känslighet. I den västra delen av huvudbanan, söder om 
Viared, bedöms området ha stor känslighet för buller. Området väster om Osdal 
bedöms ha måttlig känslighet och öster om Osdal bedöms området vara lite 
påverkat av trafikbuller och därmed ha stor känslighet för buller. 

Effekt
Korridoren med bibanan passerar i västra delen av Borås, vid Viared, och bedöms 
där ge stor negativ effekt. Där järnvägen går genom Borås bedöms stor negativ 
effekt då många bostäder påverkas av buller från järnvägen. I den västra delen av 
huvudbanan, söder om Viared, bedöms området få stor negativ effekt. Väster om 
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Osdal bedöms järnvägen ge måttlig negativ effekt och öster om Osdal bedöms till 
stor negativ effekt. 

Denna korridor kommer både att påverka ljudmiljön i Borås men även utmed 
huvudbanan och passagen vid Osdal. Störst påverkan beräknas inom södra delen 
av Borås där järnvägen huvudsakligen går ovan mark och nära befintlig bebyggelse. 
Med en järnväg som huvudsakligen går ovan mark genom en bebyggd miljö i Borås 
förväntas det innebära stor påverkan och risk för störningar. Även om järnvägen 
delvis går parallellt med befintliga spår kommer den tänkta korridoren att orsaka 
en stor påverkan på den befintliga miljön. Huvudbanan kommer att lokaliseras i 
redan bullerpåverkad miljö i närheten av väg 27 men kan lokalt ge upphov till ökad 
bullerpåverkan där riktvärdena kan överskridas och där korridoren passerar 
mindre grupper av bebyggelse.

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett fåtal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA vid fasad och cirka 160 bostadshus få 
maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Bullerskyddsåtgärder 

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder kan omfatta totalt 8400 meter 
järnvägsnära bullerskyddsskärmar samt 4500 meter bullerskyddsskärmar på bro. 
Framförallt bedöms järnvägsnära bullerskydd på stor del av järnvägen genom 
tätortsbebyggelsen i Borås. Från stationen vid Lusharpan och österut till passagen 
av väg 41 och även lokalt öster om väg 41. Bedömning är att omfattande behov av 
fastighetsnära åtgärder kan behövas. Med ny järnväg nära befintlig 
bostadsbebyggelse kan åtgärder med fönsterbyte, skyddad fasad och skyddad 
uteplats behövas i stor omfattning. 

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 60 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren får stor negativ konsekvens avseende 
buller. Områden som påverkas av buller är främst i anslutning till stationen och där 
bibanan passerar genom de södra delarna av Borås. Lokalt sker även påverkan från 
huvudbanan söder om staden.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 72 och Figur 73.

861



Sida 105 (122)

Figur 72. Korridor Lusharpan (B4), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 73. Korridor Lusharpan (B4), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.5.4. Korridor Osdal/Borås C (B11A)

Figur 74. Korridor Osdal/Borås C (B11A).

Korridor Osdal/Borås C (B11A) innebär ett stationsläge på bro söder om Borås men 
med en halv bibana in till centrala Borås för regionala tåg. Bibanan ansluter till 
befintlig järnväg strax norr om väg 27 och fortsätter sedan in till Borås station 
utmed befintlig järnväg (Viskadalsbanan). 

Utmed sträckningen är korridoren delvis opåverkad av trafikbuller då det finns 
områden som har begränsad bullerpåverkan, vid Viared och öster om Osdal. På 
delar passerar korridoren både väg 27, Viskadalsbanan och väg 41 där trafikbuller 
ger förhöjda ljudnivåer. Utmed den halva bibanan in till Borås C är området 
bullerpåverkat från både vägtrafik och befintlig järnväg.

Känslighet
I den västra delen av huvudbanan, söder om Viared, bedöms området ha stor 
känslighet för buller. Väster om Osdal bedöms ha måttlig känslighet och öster om 
Osdal bedöms området vara lite påverkat av trafikbuller och därmed ha stor 
känslighet för buller. Sträckan där korridoren med bibanan passerar genom Borås 
bedöms ha måttlig känslighet. 

Effekt
I den västra delen av huvudbanan, söder om Viared, bedöms området få stor 
negativ effekt. Väster om Osdal bedöms järnvägen ge måttlig negativ effekt och 
öster om Osdal till stor negativ effekt. Utmed bibanan in till Borås C bedöms 
måttlig negativ effekt uppstå.
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Denna korridor kommer både att påverka ljudmiljön i Borås men även utmed 
huvudbanan och passagen vid Osdal. Störst påverkan beräknas söder om Borås där 
järnvägen huvudsakligen går ovan mark och nära befintlig bebyggelse. Påverkan 
från trafiken till Borås C bidrar till ökad bullerpåverkan utmed befintlig järnväg och 
vid Borås C, vilket inte bedöms vara lika påtagligt som intrång i tidigare opåverkad 
miljö. Huvudbanan kommer att lokaliseras i redan bullerpåverkad miljö i närheten 
av väg 27 men kan lokalt ge upphov till ökad bullerpåverkan där korridoren 
passerar mindre grupper av bebyggelse och där riktvärdena kan överskridas.

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas inga bostadshus få ekvivalenta 
ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA vid fasad och cirka 40 bostadshus få maximala 
ljudnivåer över riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder kan komma omfatta totalt 3900 meter 
bullerskydd utmed järnvägen och 3500 meter bullerskyddsskärmar på bro. Utmed 
bibanan till Borås C kan det var aktuellt med järnvägsnära åtgärder men då banan 
till stor del följer befintligt spår bedöms åtgärderna här främst omfatta 
fastighetsnära åtgärder. Utmed huvudbanan kommer behov finnas av järnvägsnära 
bullerskydd och skärmar på bro där påverkan på boendemiljö förväntas. Här är det 
främst vid Osdal och vid passage av väg 41 och öster om väg 41.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 20 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor negativ konsekvens 
avseende buller. Områden som påverkas av buller är främst i anslutning till 
huvudbanan söder om staden samt längs bibanan till Borås C.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 75 och Figur 76.
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Figur 75. Korridor Osdal/Borås C (B11A), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 76. Korridor Osdal/Borås C (B11A), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.5.5. Korridor Osdal (B11B)

Figur 77. Korridor Osdal. (B11B)

Korridor Osdal (B11B) innebär en station på bro på huvudbana i Osdal, utan bibana 
till centrala Borås. Det innebär att samtliga tåg stannar på den externt belägna 
stationen vid Osdal. Denna korridor kommer att påverka miljön utmed korridoren 
och passagen vid Osdal.

Utmed sträckningen är korridoren delvis opåverkad av trafikbuller då det finns 
områden som har begränsad bullerpåverkan, vid Viared och öster om Osdal. På 
delar där korridoren passerar både väg 27, Viskadalsbanan och väg 41 förekommer 
förhöjda ljudnivåer från trafiken.

Känslighet

I den västra delen av huvudbanan, söder om Viared, bedöms området ha stor 
känslighet för buller. Väster om Osdal bedöms ha måttlig känslighet och öster om 
Osdal bedöms området som lite påverkat av trafikbuller och därmed ha stor 
känslighet för buller. 

Effekt
I den västra delen av huvudbanan, söder om Viared, bedöms området få stor 
negativ effekt. Väster om Osdal bedöms järnvägen ge måttlig negativ effekt och 
öster om Osdal bedöms till stor negativ effekt. 

Korridoren kommer att påverka miljön utmed huvudbanan och passagen vid Osdal 
och bidrar till en ökad bullerpåverkan då den delvis går parallellt med väg 27/40. 
Störst tillskott med ökat buller förväntas i västra och östra delen av korridoren 
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inom relativt opåverkade områden vid Viared och öster om väg 41. Huvudbanan 
kommer att lokaliseras i redan bullerpåverkad miljö i närheten av väg 27 men kan 
lokalt ge upphov till ökad bullerpåverkan där korridoren passerar mindre grupper 
av bebyggelse. 

Utan åtgärder längs den nya stambanan beräknas ett fåtal bostadshus få 
ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 60 dBA vid fasad och cirka 60 bostadshus få 
maximala ljudnivåer över riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Bullerskyddsåtgärder

För att minska bullerpåverkan kan kombination av järnvägsnära och fastighetsnära 
åtgärder behövas. Järnvägsnära åtgärder kan komma omfatta totalt 3000 meter 
bullerskydd utmed järnvägen och 3500 meter bullerskyddsskärmar på bro. Behov 
av åtgärd med järnvägsnära bullerskydd och skärmar på bro förväntas främst vid 
Osdal och vid passage av väg 41 och öster om väg 41.

Med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder reduceras antalet bullerutsatta bostadshus 
från den nya stambanan till: 

 Cirka 20 bostadshus med maximala ljudnivåer över 70 dBA vid fasad

Samlad bedömning av korridoren

Den samlade bedömningen är att korridoren får måttlig – stor negativ konsekvens 
avseende buller. Områden som påverkas av buller är främst i anslutning till 
huvudbanan söder om Borås.

Kartor över beräknad ljudutbredning från exempellinjen i korridoren framgår av 
Figur 78 och Figur 79.
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Figur 78. Korridor Osdal (B11B), ljudutbredning ekvivalent ljudnivå.

Figur 79. Korridor Osdal (B11B), ljudutbredning maximal ljudnivå.
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7.6. Byggskedet

7.6.1. Allmänna effekter och konsekvenser

Buller från byggandet av den nya järnvägen kommer att genereras från 
arbetsplatserna, transporter till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatserna, 
markförstärkning och krossning, etc. Där nya broar byggs kan buller uppstå vid 
arbete med grundförstärkning, exempelvis vid pålning, där högre ljudnivåer 
periodvis kan förekomma. Där arbeten sker med bergschaktning och tunnelarbeten 
kan etablering göras av krossmaskiner i järnvägslinjen för att bearbeta bergmassor 
och där höga ljudnivåer kan finnas lokalt. Trafikbuller som alstras från 
transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, 
däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka och skadliga 
ljudnivåer på korta avstånd.

Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan ske vid tunneldrivning och 
påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även 
tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten kan även buller uppstå vid materialhantering och transporter.

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som en 
olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att minska 
störningen. Om det inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med 
tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att åtminstone 
uppfylla riktvärdena för buller inomhus. Buller från trafik till och från byggplatsen 
bör bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom 
byggplatsen som byggbuller. Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda 
till ohälsa för närboende. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket och 
redovisas som allmänna råd, NFS 2004:15 (Naturvårdsverket, 2004). Riktvärdena 
är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. 

7.6.2. Miljöanpassningar och skyddsåtgärder 

Åtgärder för att begränsa byggbuller kan omfatta begränsning av arbetstider för 
vissa bullriga moment, byggande av bullerskydd (bullervallar eller 
bullerskyddsskärmar) för att begränsa bullerpåverkan samt att placera och 
avskärma tillfälliga bullrande arbetsmoment i syfte att begränsa bullerpåverkan. 

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som skall utföras för driftskedet kan utföras 
redan i byggskedet för att begränsa bullerpåverkan. 

Genom att informera de boende inför kommande arbeten kan acceptansen vara 
större för bullrande arbeten. Även genom att erbjuda möjlighet till alternativt 
boende under vissa tidsperioder där störningsrisken är stor och då de boende inte 
har möjlighet att sova ostört. Detta kan vara aktuellt i vissa situationer, exempelvis 
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för boende som arbetar udda tider och som inte kan sova ostört under normal 
arbetstid, det vill säga på dagtid under vardagar.
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8. Ord- och begreppslista
Bibana - En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en 
delsträcka för att sedan återansluta till huvudbanan igen.

Bullerskydd – Anläggning avsedd att reducera eller förhindra buller. Bullerskydden 
utgörs oftast av vall eller skärm av något slag. Utseende kan variera.

Huvudbana – Järnvägens huvudsakliga sträckning, som har järnvägens fulla 
funktion. 

Pantograf – (även kallad strömavtagare) är en släpkontakt som överför ström från 
en kontaktledning till ett elektriskt drivet tåg.

Årsdygnstrafik – är det genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per 
dygn och under ett helt år.
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BILAGA 1

10. Beräkningsmetodik

10.1. Beräkningsprogram

Beräkningar av buller från tåg och väg har utförts i programmet SoundPLAN 8.0. I 
programmet studeras buller genom arbete i tre delar; geografisk databas, 
källbibliotek och kalkylering. 

I den geografiska databasen läggs allt underlag in som är specifik för den plats som 
studeras. Underlaget ges höjder vilket innebär att programmet tar fram en 
tredimensionell representation av den studerade platsen. Grundläggande underlag 
är höjder på mark, byggnader, markegenskaper och infrastruktur (vägar och 
järnvägar). Det kan sedan kompletteras med bullerskyddsskärmar eller andra 
hinder för buller. 

Infrastrukturen utgör källorna till buller och för att beskriva dess källstyrka 
behöver fordonstyper, hastigheter och trafikens volym anges. I programmets 
källbibliotek hämtas information om hur olika fordonstyper bullrar. Källbiblioteket 
har beskrivningar beroende på hastighet men även en fördelning av mindre och 
mer bullrande fordon. Fördelningen av fordon är relevant för vägtrafik där det kan 
förväntas fler förekomster av exempelvis tunga fordon, vilka bullrar mer än 
personbilar. För tåg är det tågmodellen som styr buller. I fallet höghastighetståg 
har en ny tågmodell (Trafikverket, 2017) lagts in i källbiblioteket som bedöms 
motsvara ett generell tågtyp för framtida höghastighetståg. 

För att beräkna hur buller sprids från vägar och järnvägar på en plats används 
kalkyleringsmodulen. Beräkningsstandarder är inarbetat i programmet som 
används för att beräkna ljudet sprids från bullerkällan till omgivningen. I 
kalkyleringsdelen finns beräkningsinställningar som styr noggrannhet i 
beräkningar. 

10.2. Källmodell

I källmodellen (SP, 2015) modelleras tåget som fyra delljudkällor; räls, boggi, hjul 
och strömavtagare (pantograf). Då boggi och hjul modelleras på samma höjd 
summeras dessa vilket innebär att fyra delkällor modelleras som tre.

 Räls, höjd: 0,01 m över rälsöverkant (RÖK)

 Boggi, höjd: 0,5 m över rälsöverkant (RÖK)

 Hjul, höjd: 0,5 m över rälsöverkant (RÖK)

 Strömavtagare, höjd: 4,5 m över rälsöverkant (RÖK)
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Rälsöverkant (RÖK) modelleras 0,2 m över ballastyta. 

De tre ljudkällorna beräknas separat och adderas sedan logaritmiskt innan 
jämförelse mot riktvärden. 

Källdata utgår från rapport SP 2015:42 och har reviderats efter genomförda 
utredningar och mätningar av strömavtagare för höghastighetståg. Detta för att det 
ska motsvara ett höghastighetståg som upphandlas år 2035. (Trafikverket, 2017) 
Revideringen innebär att hjul, räl och boggi justeras med -0,2 dB, strömavtagaren 
justeras med -2,4 dB och höjden på strömavtagaren källhöjd sänks till 4,5m. 
Samtliga revideringar är inkluderade i denna lokaliseringsutredning. 

10.3. Beräkningsmodell

Buller från trafik på den nya stambanan beräknas med beräkningsmodellen 
Nord2000, då den nordiska beräkningsmodellen som normalt används i Sverige 
inte har möjlighet att beakta det lågfrekventa strömningsbullret som är betydande 
vid hastigheter ≥250 km/h.

Buller från den befintliga infrastrukturen samt de delar av korridoralternativen 
med hastigheter som underskrider 250 km/h har beräknats i de nordiska 
beräkningsmodellerna för vägtrafik (Naturvårdsverket, rapport 4653) och för 
järnvägstrafik (Naturvårdsverket, rapport 4935). De nordiska 
beräkningsmodellerna är standard för beräkning av buller från väg och 
järnvägsbuller i Sverige. 

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik beror bland annat på 
avståndet från vägen och är cirka 3 dB på 50 m avstånd och cirka 5 dB på 200 m 
avstånd. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå för tågtrafik beror även den bland 
annat på avståndet och bedöms vara mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp 
till 300 – 500 m avstånd. För maximal ljudnivå från tågtrafik är noggrannheten 
något högre än 3 dB på avstånd upp till 300–500 m.

I båda beräkningsmodellerna korrigeras passage över betongbro med +3dB. I 
Nord2000 appliceras korrigeringen på de lågt belägna ljudkällorna, hjul, räl och 
boggi. Vid växlar korrigeras enbart växlande tåg med +6dB på en 10 meterssträcka 
och hastigheten sänks till växelns största tillåtna hastighet för växlande tåg. 

Båda beräkningsmodellerna har använt beräkningsinställningarna redovisade i 
Bilaga 1.

Nedan redovisas ytterligare underlag och förutsättningar som har använts i arbetet 
med att redovisa buller i detta PM. 

10.4. UNDERLAG

10.4.1. Grundkarta

Underlag till grundkarta är hämtat från Lantmäteriets fastighetskarta.
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10.4.2. Byggnader

Byggnader samt användning är hämtade från Lantmäteriets fastighetskarta. 

10.4.3. Höjddata

Höjddata i beräkningarna har hämtats från LAS data levererat från Lantmäteriet. 

10.4.4. Befintliga vägar och järnväg

Underlag för befintliga järnvägar har hämtats från Trafikverkets databas NJDB och 
för befintliga vägar från Trafikverkets databas NVDB. 

10.4.5. Ny höghastighetsjärnväg

Exempellinjer för beräkning av buller från studerade korridorer har erhållits inom 
projektet och avser linjer som redovisar möjlig lokalisering av järnvägen med 
uppgifter som visar läge i plan och med höjdsättning. Underlagsfilerna har varit i 
dataformaten shape och dwg. 

10.4.6. Befintliga bullerskyddsskärmar

I Mölndalsåns dalgång och utmed väg 40 vid Kallebäck har befintliga 
bullerskyddsskärmar ingått i beräkningarna.

10.5. Beräkningsinställningar

Beräkningar genomförs med programvaran SoundPLAN version 8.0. 
Beräkningsinställningar har varit följande:

 Sökavstånd: 2000 m (kalkyleringsarea 1500 m)

 Antal reflexer: 1 st för gridberäkning och 2 st för fasadberäkning

 Gridtäthet (ljudutbredning): 10 m (5 m nord2000)

 Beräkningshöjd: 2 m (rutnät), byggnadsfasad 2 m (markplan), övriga 
våningsplan 2,8 m höjd.

10.6. Tunnelpåslag

Ljud från tunnelmynningar beräknas med tunnelmynningsobjekt i SoundPLAN. 
Mynningarna räknas som rektangulära tvärsnitt, 6 m höga, med akustiskt hård yta. 
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1. Inledning

1.1. Beskrivning av projektet

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm 
och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba 
regionaltåg. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra, 
förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare 
tågresor mellan Göteborg och Stockholm. 

1.2. Syfte

Till lokaliseringsutredningen ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Detta PM utgör 
underlag för de bedömningar kring stomljud som görs i miljökonsekvensbeskrivningen. I 
PM Stomljud beskrivs befintliga förhållanden inom utredningsområdet och vilken påverkan 
de olika korridoralternativen får på omgivningen avseende stomljud i driftskedet. En 
översiktlig beskrivning görs även kring påverkan från stomljud under byggskedet.
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1.3. Buller, stomljud och vibrationer

Buller, stomljud och vibrationer är exempel på tre orsaker till störning för boende längs 
vägar och järnvägar. Alla tre fenomen uppkommer från fordonsrörelser på vägen eller 
järnvägen, men uppkommer av olika orsaker och under olika förhållanden. 

Buller (Luftburet ljud) – Det ljud 
som kan höras från trafiken på vägar och 
järnvägar. Ljudet uppkommer från 
fordonens kontakt med underlaget, från 
motorer och från luftmotståndet. Sprids 
genom luften och når mottagaren. Inne i 
en byggnad blir ljudnivån lägre då ljudet 
dämpas när det går genom byggnadens 
fasad.  Inne i en byggnad ändras ljudets 
karaktär där det lågfrekventa ljudet blir 
tydligare. 

Stomljud – Ett hörbart ljud inne i en 
byggnad som kommer från att 
byggnadens stomme har satts i 
svängning av vibrationer från trafiken. 
Sprids genom marken, upp genom 
byggnadens stomme och alstras som 
hörbart ljud inne i byggnaden då väggar 
och golv vibrerar. Vibrationerna är så 
högfrekventa (50-200 Hz) att de inte är 
kännbara. Det krävs fast hård mark, som 
berg, för att vibrationerna ska spridas 
längre sträckor genom marken. 

Vibrationer – En kännbar vibration i 
en byggnad som kommer från 
passerande trafik. Vibrationen sprids genom marken och upp i byggnaden som sätts i 
svängning i en frekvens som är kännbar för den som befinner sig i byggnaden. Kommer från 
en mycket lågfrekvent vibration (1-80 Hz) som kräver lös mark, som lera, för att fortplanta 
sig längre sträckor genom marken. De kännbara vibrationerna ger inte upphov till något 
hörbart ljud inne i byggnaden.

Då kännbara vibrationer och de vibrationer som ger upphov till stomljud kräver motsatta 
markförhållanden för att spridas, så uppkommer dessa fenomen sällan eller aldrig samtidigt 
i en byggnad. Luftburet ljud kan däremot förekomma tillsammans med både vibrationer och 
stomljud. Luftburet ljud tillsammans med kännbara vibrationer ökar störningen jämfört 
med om fenomenen uppkommit enskilt. Luftburet ljud tillsammans med stomljud brukar 
innebära att det luftburna ljudet maskerar stomljudet, då det brukar förekomma i betydligt 
högre nivåer än stomljudet.   

Figur 1 Princip för alstring och spridning av luftburet ljud, 
stomljud och vibrationer. Källa: Bullernätverket Stockholms län 
nr 27 april 2021. 
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2. Förutsättningar

2.1. Geografisk avgränsning

Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster (anslutningspunkt Almedal) till 
öster om Borås tätort och berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd 
och Borås, se Figur 2.

Figur 2. Utredningsområde för Projekt Göteborg-Borås.

Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet mellan Göteborg 
och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och externa stationslägen i Mölndal, 
Landvetter flygplats och Borås ska vara möjliga.

2.2. Tidsmässig avgränsning

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025–2027. Tidshorisont (prognosår) för 
effektbedömningar är 2040.

2.3. Innehållsmässig avgränsning

I PM Stomljud redovisas effekter och konsekvenser av stomljud på boendemiljöer. 
Konsekvenser av luftburet ljud respektive vibrationer redovisas i PM Buller och PM 
vibrationer.

För att jämföra de olika utredningskorridorerna med varandra har en exempellinje inom 
respektive korridor använts. Exempellinjen avser en möjlig lokalisering inom korridoren 
med läge både i plan och höjd. Beräkningar av antal bostadshus påverkade av stomljud utgår 
från exempellinjens sträckning. I det fortsatta arbetet i järnvägsplaneskedet kommer 
järnvägens läge inom korridoren att detaljstuderas. I detta skede används exempellinjens 
sträckning enbart som jämförelse mellan korridorerna.
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Stomljud under byggskedet redovisas enbart översiktligt i denna fas av arbetet och kommer 
att beskrivas närmare i samband med fortsatt arbete för vald korridor och framtagande av 
järnvägsplan. 

2.4. Stomljud från höghastighetståg

2.4.1. Vad är stomljud?

Stomljud är ett hörbart ljud som kommer från lågfrekventa vibrationer (50-200 Hz) som 
alstras i järnvägen och fortplantas via fasta material, hård mark eller berg in i en byggnad. 
Vibrationerna sätter byggnadens stomme i svängning i en sådan frekvens att ett hörbart 
lågfrekvent ljud uppkommer i byggnaden. Vibrationerna är inte av en sådan frekvens att de 
är kännbara (kännbara vibrationer är ett annat fenomen som uppkommer under andra 
förhållanden, se PM Vibrationer) eller att de kan orsaka byggnadsskador. 

Markens egenskaper har stor betydelse för hur vibrationerna som skapar stomljudet sprids 
från järnvägen. Vibrationerna fortplantas bäst i fast mark, som berg eller fasta moräner. 
Därför förekommer stomljud framför allt i anslutning till bergtunnlar, där också närliggande 
byggnader är anlagda på berg. Stomljud kan också förekomma i byggnader som är 
sammankopplade med en betongtunnel, exempelvis genom pålar, även om jordarterna 
mellan tunneln och byggnaden är annat än berg. Vid särskilda förhållanden kan 
vibrationerna fortplantas långa sträckor, mer än hundra meter. Storleken på vibrationerna 
som alstras beror både på järnvägens uppbyggnad och de fordon som trafikerar den. 
Fordonens hastighet, fjädringssystem, och vikt har betydelse för uppkomsten, men även hur 
spåren är förankrade i marken och hur uppbyggnaden av järnvägen ser ut. Med en 
uppbyggnad av makadam dämpas vibrationerna jämfört om uppbyggnaden består av betong 
eller berg. Stomljud kan också överföras när tåghjul passerar växlar, spårskarvar, 
isolerskarvar eller vid hjulskador, till exempel så kallade hjulplattor.

Stomljud kan uppstå från både väg- och spårtrafik och både från trafik i tunnlar och i 
markplan. Stomljudet brukar uppfattas tydligare när det kommer från trafik i en tunnel, 
eftersom det annars maskeras av det vanliga luftburna bullret från trafiken. 

2.4.2. Hur upplevs stomljud?

Kunskap om effekter på människor som exponeras för stomljud är begränsad, jämfört med 
exponering för luftljud. Äldre erfarenheter från Stockholm och stomljud från tågtunnlar är 
att klagomål inte förekommer då ljudnivån är lägre än 30 dBA. Ett flertal olika studier av 
hur människor upplever stomljud från tåg som går i tunnlar har gjorts bla i Sverige, Norge 
och Spanien (Göteborgs universitet, 2019; Brekke&Strand, 2003; 19; Vadillo E.G. et al. 
1996) och som har omfattat försök i laboratoriemiljö, mätningar i fält, teoretiska 
beräkningar, enkätstudier och litteraturstudier. Då studierna är gjorda med olika metoder 
och stor variation i antal människor som exponeras for stomljud ger resultaten inte en exakt 
ljudnivå där man kan anses vara störd. Dock pekar resultaten på att vid en maximal 
stomljudnivå av 32 dBA (FAST) bör risken för störning vara liten. Vid högre stomljudnivåer, 
inom cirka 35-40 dBA , ökar risken för störning och vid nivåer över cirka 40 dBA bedöms 
som stor risk för att störning kan uppstå. Störningsupplevelsen är också beroende på andra 
faktorer som ljudnivån i omgivningen och hur stor sannolikheten är att urskilja 
stomljudbuller från tågtunnlar men även vilken typ av tåg som trafikerar tågtunneln. 
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Bedömning är att stomljud som alstras av godståg i tågtunnel ger upphov till högre 
ljudnivåer och större risk för störning jämför med om persontåg i tågtunnel.  

2.5. Möjliga åtgärder

Stomljud från järnväg kan minskas genom olika typer av åtgärder i spårunderbyggnaden 
som syftar till att isolera de vibrationer som uppkommer i spåret och därmed minska 
spridningen genom tunnelväggen och vidare genom marken. Typåtgärder mot stomljud 
visas i Figur 3.

Kostnadsmässigt skiljer man på åtgärder som ger måttlig respektive hög stomljuds-
dämpning. Åtgärder kan även utföras under byggnad, men det är inte en realistisk lösning i 
befintliga byggnader.

Måttlig stomljudsdämpning kan uppnås med stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper. Indikativa beräkningar visar att effekten av denna åtgärd kan vara upp till 
8–10 dB.

Hög stomljudsdämpning kan uppnås med stomljudsisolerande matta monterad cirka 40 
cm ned i ballasten, så kallad ballastmatta. Indikativa beräkningar visar att effekten av denna 
åtgärd kan vara upp till 18–20 dB. 

Figur 3. Principer för dämpning av stomljud för spåranläggningar.

Vid nybyggnad av infrastruktur kan också själva lokaliseringen och utformningen av 
järnvägen betraktas som ett sätt att minska risken för problem med stomljud i byggnader. 
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Är avståndet mellan järnväg och bebyggelse nog stort finns ingen risk för problem. Att 
undvika att placera växlar i positioner där bergtäckningen är liten och det finns närliggande 
bostäder minskar risk för problem. I driftskedet påverkar också skicket på spår och fordon 
hur stora vibrationer som uppkommer. Sliten räls och hjul ger större vibrationer än om 
dessa är välunderhållna.   
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3. Metodik och underlag

3.1. Beräkningsmetod

Det finns i dag ingen officiellt framtagen beräkningsmodell för att beräkna stomljud från 
järnvägstrafik. 

I detta projekt har Trafikverket valt att använda en beräkningsmodell framtagen av AFRY 
(tidigare ÅF Infrastructure AB). Denna modell svarar upp mot behovet att jämföra flera 
olika korridorer med varandra och få en kvantitativ bild av hur många byggnader som kan 
påverkas av stomljud inom respektive alternativ. Beräkningsmetoden är semi-empirisk och 
bygger på mätningar och beräkningar som sedan används för att beräkna en förväntad 
stomljudsnivå i en byggnad. 

Antaganden som måste göras för beräkningarna är allmänt konservativt gjorda. Beräkningar 
utgår från att räls och hjul är slitna och att berget är sprickfritt och homogent. Detta ger 
därmed en sorts värsta fall för stomljudsnivåer i byggnader. 

En beskrivning av beräkningsmodellens uppbyggnad och antaganden i beräkningarna finns 
redovisad i bilaga 1.

3.2. Underlag

Följande underlag har använts vid beräkningar av stomljud:

 •Lantmäteriets Fastighetskarta (2020)

 SGU Jordartskarta (2019)

 •SGU Jorddjupskarta (2014)

 Teknisk systemstandard för en ny generation järnväg. TRV 2019/40102 
((Trafikverket, 2019)

 Exempellinjer för den nya stambanan inom varje korridor. Levererat inom 
projektet. Exempellinjen avser en möjlig lokalisering i respektive korridor både med 
läge i plan och höjd. 

3.3. Trafikering

Stomljud beräknas enbart från den nya stambanan med tillhörande anslutningsspår. Den 
nya stambanan kommer att trafikeras med dels snabba regionaltåg, dels med 
höghastighetståg. Snabba regionaltåg har en medellängd på 125 meter och 
höghastighetstågen en medellängd på 200 meter. Förväntad trafikering mellan Almedal och 
Borås framgår av Tabell 1.

Tabell 1. Trafikering mellan Almedal och Borås som årsdygnstrafik
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Tågslag Trafikering 2040, 
årsdygnstrafik

Trafikering 2040, 
06–22

Trafikering 2040, 
22–06

Höghastighetståg, stannar i Borås 32 30 2
Höghastighetståg, stannar ej i Borås 21 20 1
Snabba regionaltåg vänder i Borås 88 82 6
Snabba regionaltåg vidare mot 
Jönköping

21 19 2

Ovanstående trafikering gäller för samtliga korridoralternativ mellan Almedal och 
Landvetter flygplats samt för samtliga korridoralternativ mellan Landvetter flygplats och 
Borås. För alternativen genom Borås så skiljer sig trafikeringen åt. Alternativen Borås C 
nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C), Knalleland (B2) och Osdal (B11B) har samma 
trafikering som beskrivs ovan. För alternativen Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A) 
ser trafikeringen annorlunda ut. Osdal/Borås C (B11A) kommer att ha två stationer i Borås, 
en extern vid Osdal för stannande tåg som ska vidare mot Jönköping och en station vid 
Borås Central för vändande tåg som ska åter mot Göteborg. För alternativ Lusharpan (B4) 
finns bara en station men det är enbart tåg med uppehåll i Borås som åker in via bibanan till 
stationsläget vid Lusharpan. Tåg som bara ska passera Borås kommer göra detta på 
huvudbanan som passerar Osdal.

Dimensionerande hastighet för den nya järnvägen är 250 km/h. I vissa fall är hastigheten 
lägre. Det gäller tex inom Mölndalsåns dalgång, runt vissa stationslägen och på de 
anslutningsspår som går mellan extern huvudbana och centralt stationsläge i Borås. 
Storregionala tåg på bibana till Borås C har olika hastigheter. För bibana Lusharpan (B4) 
gäller hastighet 100-160 km/h (100 km/h genom stationen). För bibana Osdal/Borås C 
(B11A) gäller hastighet 65-135 km/h.

Tabell 2. Trafikering på Västkustbanan som årsdygnstrafik.
Tågslag Trafikering 2040, 

årsdygnstrafik
Trafikering 2040, 
06–22

Trafikering 2040, 
22–06

Pendeltåg 95 80 15
Regionaltåg 144 137 7
Snabbtåg 21 19 2
Godståg 19 9 10

3.4. Befintliga järnvägar

Med en ny stambana mellan Göteborg och Borås sker en överflyttning av persontrafik från 
Kust till kustbanan till den nya järnvägen. Det innebär att utredningsalternativet får mindre 
persontrafik än nollalternativet. Det omfattar dock inte godstrafiken som kvarstår på Kust 
till kustbanan. Förändringar av trafiken på Kust till kustbanan kan utläsas i tabell 3.
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Tabell 3. Antal tåg/dygn på befintligt enkelspår Göteborg-Borås (Kust till kustbanan) i nollalternativet 
år 2040 samt utredningsalternativ med ny stambana år 2040, redovisat som årsdygnstrafik.

Tågtyp Nollalternativ, år 2040, 
årsdygnstrafik

Utredningsalternativ, med ny 
stambana år 2040, årsdygnstrafik

Persontåg 47 14

Godståg 12 12

Summa 59 26

För de övriga järnvägarna som kommer att ansluta till den nya stambanan i Göteborg eller 
Borås så förväntas inte den nya stambanan innebära några förändringar i trafiken. I Tabell 4 
redovisas trafik på övriga järnvägar i utredningsområdet enligt prognosen för år 2040.

Tabell 4. Antal tåg/dygn på övriga befintliga järnvägar i utredningsområdet år 2040, redovisat som 
årsdygnstrafik. Trafiken är samma i nollalternativ och utredningsalternativ.

Tågtyp Västkustbanan, 
årsdygnstrafik

Älvsborgsbanan, 
årsdygnstrafik

Viskadalsbanan, 
årsdygnstrafik

Kust till kustbanan, 
Borås – Värnamo, 
årsdygnstrafik

Persontåg 260 32 32 14 

Godståg 19 14

Summa 279 32 32 28

Hastigheter på Västkustbanan är 100-170 km/h, Kust till kustbanan 40-130 km/h, 
Viskadalsbanan 40-110 km/h och Älvsborgsbanan 40-100 km/h.

4. Bedömningsgrunder

4.1. Projektmål för buller

Projektmålet (Trafikverket, 2020-06-15) för buller är definierat som att:

”Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från 
järnvägen”. 

Med ”skadligt buller” menas buller som överskrider gällande riktvärden. 

4.2. Riktvärde för stomljud i driftskedet

Riktvärde för stomljud redovisas i Trafikverkets riktlinje (TDOK 2014:1021) ”Buller och 
vibrationer från trafik på väg och järnväg” (Trafikverket, 2020.A). Riktvärdet gäller inomhus 
och omfattar permanentbostad och fritidsbostad. Riktvärdet gäller endast vid nybyggnad av 
infrastruktur.

Riktvärdet är att maximal stomljudsnivå Lp,max,FAST = 32 dBA inte ska överskridas i bostäder.
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Angivet värde avser maximal ljudnivå under en trafikårsmedelnatt (22–06) från tågtrafik i 
järnvägstunnel. Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per natt. 

Riktvärdet ska främja att Trafikverket på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt uppfyller 
gällande lagkrav om skäliga skyddsåtgärder. Den lägger även fast grundläggande 
förhållningssätt till hur Trafikverkets bidrar till långsiktiga mål för Trafikverket och 
transportsystemet med utgångspunkt från Trafikverkets Målbild 2030. Värdena ska utgöra 
ett stöd vid Trafikverkets bedömningar om behov av utredningar och genomförande av 
skyddsåtgärder mot höga buller- och vibrationsnivåer.

4.3. Riktlinje för stomljud i byggskedet

Stomljud som alstras av byggverksamheten när den nya järnvägen byggs kommer att variera 
under byggtiden och kommer att vara som högst under kortare perioder, främst när 
tunneldrivning sker i närheten av bostadshus. Då det saknas riktvärden för stomljud under 
byggskede bör riktvärdena för luftburet buller under byggtid kunna användas. Riktvärden 
för luftburet buller för utomhus och inomhus finns i Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggplatser (Naturvårdsverket, 2004) och som bör kunna användas för att 
begränsa påverkan av stomljudsbuller under byggskedet

4.4.  Konsekvensbedömningar

Syftet med denna stomljudsutredning är att beskriva konsekvenser av att bygga ny järnväg 
och att kunna de olika korridorsalternativen mot varandra. Konsekvensen av att bygga ny 
järnväg genom respektive korridor bedöms genom två steg:

- Bedömning över områdets känslighet för tillkommande stomljud

- Bedömning över effekten av ny järnväg genom området. Effekten beskrivs baserat 
på en beräkning av stomljud från en exempellinje genom korridoren som visar hur 
många bostadshus som bedöms få stomljudsnivåer över riktvärden. 

4.4.1. Bedömning av värden och känslighet

Ett områdes känslighet bedöms baserat på befintlig ljudnivå från infrastruktur i området 
samt förekomsten av stomljud i byggnader före den nya stambanan byggs. Ju mindre 
påverkan är idag, desto känsligare är området. Känsligheten bedöms för de delar av 
korridoren där järnvägen troligtvis kommer att gå i tunnel. Ett områdes känslighet beskrivs 
med tre kategorier. Kursiv text återfinns i bedömningsskalan i MKB.

 Stor känslighet Områden utanför tätorter som i nuläget påverkas av stomljud, 
ljud från vägar, järnvägar och av flygstråk i begränsad omfattning. Trafik på vägar i 
närheten är begränsad. Ljud från större trafikleder kan uppfattas på mycket långt 
avstånd. Exempel kan vara Tulebo. ” Område med liten ljudpåverkan från 
infrastruktur, och bostäder där stomljudsnivå 32 dBA maximal ljudnivå (fast) i 
nuläget klaras”.

 Måttlig känslighet Bebyggelsetäta områden utan några större trafikleder i 
närheten och lokala gator som främst betjänar det egna området. Det är vanligtvis 
en enhetlig bostadsbebyggelse med trädgårdar, innegårdar och lokala 
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rekreationsytor, parker och tätortsnära skogsområden. Exempel kan vara 
villaområde i Mölnlycke. ”Område med måttlig ljudpåverkan från infrastruktur, 
eller bostäder där stomljudsnivå 32 dBA maximal ljudnivå (fast) i nuläget 
tangeras”.

 Liten känslighet Område med större infrastruktur inom några hundra meter så 
att bakgrundsljudet från trafik är kontinuerligt närvarande eller där flygpassager 
kontinuerlig ger höga ljudnivåer. Exempel kan vara tät centrumbebyggelse i 
Mölndal, bostadsområde i Mölndals dalgång eller område i närheten av Landvetter 
flygplats flygstråk. ” Område med stor ljudpåverkan från infrastruktur, eller 
bostäder där stomljudsnivå 32 dBA maximal ljudnivå (fast) i nuläget överskrids”.

4.4.2. Bedömningar av effekter

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets påverkan. 
Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av den nya järnvägen genom ökade 
ljudnivåer. Indirekta effekter kan exempelvis uppstå genom att människor väljer att åka tåg 
istället för att köra bil vilket leder positiva effekter i form av minskade utsläpp från 
vägtrafiken. 

Effekten avseende stomljud beskrivs genom att bedöma hur många bostadshus som får 
stomljudsnivåer över riktvärden, innan åtgärder har genomförts, inom respektive korridor. 
Bedömningsskalan som används redovisas i nedanstående Tabell 5. 

Tabell 5 Skala för bedömning av effekter för stomljud i ett område. Efter genomförda åtgärder

Stor negativ effekt Måttlig negativ 
effekt

Liten negativ effekt Ingen/försumbar 
effekt

Stor negativ effekt 
om riktvärde 32 
dBA maximal 
ljudnivå (Fast) 
kommer att 
överskridas efter 
åtgärd.

Måttlig negativ 
effekt om riktvärde 
32 dBA maximal 
ljudnivå (Fast) 
klaras efter åtgärd. 
Ett större antal 
bostäder (>50 
stycken) kommer få 
högre 
stomljudsnivåer 
jämfört med 
nuvarande 
situation, men 
under riktvärdet.

Liten negativ effekt 
om riktvärde 32 
dBA maximal 
ljudnivå (Fast) 
klaras efter åtgärd. 
Ett mindre antal 
bostäder (10–50 
stycken) kommer få 
högre 
stomljudsnivåer 
jämfört med 
nuvarande 
situation, men 
under riktvärdet.

Ingen/försumbar 
effekt uppstår vid 
obefintlig eller låg 
stomljudsnivå eller 
att ett fåtal bostäder 
(färre än 10 stycken) 
kan komma få högre 
stomljudsnivåer 
jämfört med idag, 
men under 
riktvärdet. 

4.4.3. Bedömningar av konsekvenser

Konsekvensen är sammanvägning av korridorens känslighet och den effekt som kommer av 
ny järnväg genom korridoren. 
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Tabell 6 Skala för bedömning av konsekvenser utifrån bedömd känslighet och effekt.

  Stor negativ 
effekt 

Måttlig negativ 
effekt 

Liten negativ 
effekt 

Försumbar 
effekt 

Positiv 
effekt

Stor 
känslighet

Stor negativ 
konsekvens 

Måttlig – stor 
negativ 
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens

Måttlig 
känslighet

Måttlig – stor 
negativ
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Liten – måttlig 
negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens

Liten 
känslighet

Måttlig negativ
konsekvens 

Liten – måttlig 
negativ 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv 
konsekvens
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5. Befintliga förhållanden

5.1. Stomljud från befintlig järnväg

Trafikverket har inga registrerade klagomål gällande stomljud från Kust till kustbanan  
(Trafikverket, 2020.2). Detta innebär dock inte med säkerhet att det inte någonstans 
förekommer störande stomljudsnivåer. Det finns längs sträckan ett fåtal kortare 
järnvägstunnlar där bostadsbebyggelse ligger ovan eller nära inpå tunneln. 

5.2. Känsliga bebyggda miljöer

Riktvärden för stomljud i Trafikverkets riktlinje (TDOK 2014:1021) ”Buller och vibrationer 
från trafik på väg och järnväg” (Trafikverket, 2020.A) gäller endast för bostäder. 

5.2.1. Bostäder

Bostadshus finns utspridda inom hela utredningsområdet. En hög koncentration av boende 
kommer att öka antalet potentiellt störda av en ny järnväg i förhållande till lägre 
koncentrationer av bostadshus. Tätorter har naturligt högre koncentration av bostadshus än 
landsbygd. Tätorter ligger i första hand i de västra och östra delarna av utredningsområdet, 
medan områden med glesare bebyggda miljöer i första hand går att återfinna mellan 
Bollebygd och Borås. I Figur 4 visas bebyggelsetätheten av bostadshus inom 
utredningsområdet, vilka kan komma att påverkas av buller från tåg vid en kommande 
utbyggnad av järnväg.

Figur 4 Förekomst samt koncentration av bostadsbyggnader. Mörkare färg innebär högre täthet av 
bostäder.
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5.3. Jordarter och berggrund

Geologin har stor betydelse för hur vibrationer sprider sig genom marken. Fasta jordarter 
och berg för vidare vibrationer som kan orsaka stomljud över långa sträckor.

Underlag från SGU - ”Jordarter 1:25 000 – 1:100 000” har använts för att beskriva 
områdets geologiska förutsättningar. Underlaget är grovt och redovisar jordarters 
utbredning nära markytan. Eventuella avvikande jordartslager längre ner i marken 
redovisas inte. Fördjupning av geologiskt underlag kan behöva göras i kommande 
planeringsskeden. 

Mellan dalgångarna domineras utredningsområdet till ytan av urberg med inslag av ett 
varierande tjockt täcke av morän och fläckvis också torv. Bebyggelse i Mölnlycke ligger till 
stor del direkt på berget. Mindre tätorter och den glesa bostadsbebyggelsen mellan områdets 
dalgångar ligger också till stor del på berg. 

I dalgångar har tidigare högre havsnivåer, inlandsisen och vattendrag avsatt en blandning av 
finkorniga jordarter. Det medför att jorddjupet i botten av dalgångarna i många fall är upp 
till 30–50 meter. Högre upp längs dalgångarnas sluttningar minskar jordtäcket succesivt 
och i flera av tätorterna som är belägna i dalgångar är den högre belägna bebyggelsen 
placerad på urberg. Detta är fallet bland annat för Borås, Landvetter och Mölndal, vilket kan 
ses i figur 5 nedan. 

I figuren visas samtliga bostadsbyggnader som enligt SGU översiktliga jordartskarta ligger 
direkt på urberg. Byggnader på berg är mest känsliga för stomljud och därmed blir  områden 
med stor koncentration av bostadshus på berg också de mest känsliga att passera i tunnel. 
Störande stomljud kan i vissa fall även förekomma inom byggnader på andra fasta jordarter, 
som morän, men då allmänt  på mindre avstånd än i berg. 

Figur 5 Bostadsbyggnader på berg inom utredningsområdet
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I tabell nedan redovisas hur stor andel bostadsbyggnader som ligger på respektive jordart, 
baserat på SGU:s jordartskarta. I Figur 6 redovisas jordartskartan för utredningsområdet. 

Tabell 7 Beskrivning över bostadsbyggnaders fördelning på olika jordarter, baserat på SGU 
översiktliga jordartskarta samt bebyggelselager i Lantmäteriets fastighetskarta.

Jordart Andel
bostads-

byggnader inom 
utredningsområdet

Kommentar

Sandig morän 37 % Vanligt förekommande runt Borås och i Hindås 
samt fläckvis i högre terräng i övriga delar av 
området

Urberg 36 % Till ytan dominerande i de högre delarna av 
utredningsområdet. Koncentration av 
bostadshus på berg finns i Mölnlycke, Mölndal 
och i Borås.

Isälvssediment 7 % Vanligt förekommande i Borås, Bollebygd och i 
Landvetter/Härryda. 

Postglacial 
sand

7 % Vanligt förekommande i Bollebygd, Rävlanda, 
Landvetter och Mölndalsåns dalgång. 

Glacial lera 6 % Förekommer i stora områden i Mölndalsåns 
dalgång samt i mindre omfattning i lägre delar 
av övriga dalgångar.

Morän, 
omväxlande 
sort

3 % På höjder i Mölndalsåns dalgång.

Kärrtorv 1 % Finns fläckvis i hela området, men sällan med 
byggnader grundlagda direkt på. 
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Figur 6 SGU jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000 som redovisar jordarters utbredning nära markytan. 
Bostadsbyggnader markerade med svart. Rött visar urberg och gult och grönt är lösare jordarter som 
lera, sand och isälvsediment. 

5.4. Jorddjup 

Jorddjupskartan (Figur 7) visar jordtäckets djup, och från den framgår också tydligt 
landskapets form. Dalgångar kan tydligt ses som områden med större jorddjup, i många fall 
upp till 30–50 meter. Mellan dalgångarna är djupet i allmänhet ett fåtal meter eller 
obefintligt, vilket också kan ses i jordartskartan där dessa områden domineras av urberg. 
Lokala sprickdalar fyllda med jord förekommer över hela landskapet. 
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Figur 7 SGU Jorddjup.

5.5. Byggskede

I lokaliseringsutredningsskedet saknas detaljerade uppgifter om hur den nya järnvägen skall 
byggas och om hur byggnationen av aktuella tunnlar genomförs. Det innebär att i detta 
skede inte i detalj går att beskriva den förväntade påverkan av stomljud under byggtiden.  
Istället beskrivs övergripande hur stomljud under byggskedet kan förekomma och vad det 
kan ge för effekter. I det fortsatta arbetet när val av korridor har gjorts och planarbetet 
fortsätter kommer stomljud under byggskedet att beskrivas mer i detalj. 
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6. Utredningsalternativ
Aktuella utredningsalternativ framgår av Figur 8.

Figur 8. Aktuella utredningsalternativ.

6.1. Delen Almedal-Landvetter flygplats

6.1.1. Stationsalternativ Mölndal

Mölndal station, M1

Befintlig station i Mölndal byggs ut med fler spår för att klara planerad trafik på den nya 
stambanan och Västkustbanan. Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver 
utökas till sex spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet behöver breddas 
från nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in under den 
befintliga bron (Mölndals bro). Plattformarna, som ska dimensioneras för 250 meter långa 
tåg, kan placeras norr och/eller söder om Mölndals bro. Plattformarna ska kunna nås med 
rulltrappor och hissar från bron. 

6.1.1. Stationsalternativ Landvetter flygplats

Station i tunnel under flygplatsen, L1

Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under Landvetter flygplats. Stationen 
utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår för 250 meter långa tåg. 
Bergtunneln under terminalen bedöms bli 2,5–3 kilometer lång.

Station parallell med flygplatsen, L3

Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygterminal. Stationen placeras i nära anslutning till 
flygplatsterminalen. Stationen ska utformas med två genomgående huvudspår och två 
plattformsspår med plattformar för 250 meter långa tåg. Järnvägen behöver överdäckas 

901



Sida 23 (64)

med ett betongtak inom cirka 350 meters avstånd från flygledartornet eftersom elektriska 
störningar från tågtrafiken i annat fall kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning.

Station öster om flygplatsen, L7
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig landningsbana 
och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 1,2 kilometer öster om befintlig 
terminalbyggnad. Huvuddelen av stationen med spår och växlar kommer att ligga i skärning 
eller tråg utanför bergtunneln.

6.1.2. Korridorer Almedal – Landvetter flygplats

Korridor Mölnlycke

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station i 
centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från Västkustbanan 
och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. Med hänsyn till topografi samt befintlig 
miljö och bebyggelse behöver järnvägen att gå i bergtunnel från Sandbäck tills den har 
passerat Mölnlycke tätort. Tunneln bedöms bli cirka 8 kilometer lång. Öster om Mölnlycke 
kan järnvägen till stor del gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. 
Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen 
och L7 Öster om flygplatsen.

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, vilket innebär att 
både angränsande fastigheter, E6/E20 och Mölndalsån kommer att påverkas. Mölndals 
station behöver byggas ut med fler spår och plattformar, vilket påverkar både befintlig och 
planerad bebyggelse öster om stationen. 

Vid Rävekärr söder om stationen ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan. 
De nya spåren korsar Västkustbanan och Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel. 
Därefter fortsätter den nya järnvägen på bro alternativt i betongtunnel fram till 
Kungsbackavägen där den går in i bergtunnel. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga 
skäl är huvudalternativet en bro. Vid Rävekärr söder om stationen krävs också en planskild 
anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen.

Korridor Tulebo

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt som 
alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning i Mölndal. Vid Rävekärr 
ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan på samma sätt som alternativet 
Mölnlycke. Dalgången vid Tulebo kan passeras i markplan i den södra delen av korridoren 
medan en nordlig sträckning inom korridoren behöver gå i tunnel med hänsyn till 
riksintressen för både naturvård och friluftsliv vid Hårssjön. Den totala längden bergtunnel 
bedöms bli 5–6 kilometer. Järnvägen kommer att korsa Gravsjön på bro och passera genom 
Benareby i ytläge. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till 
Landvetter flygplats. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel 
under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

Korridor Landvetter Öst

Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att stationen vid Landvetter 
flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan (L3 Parallellt med 
flygplatsen). Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt 
som alternativen Mölnlycke och Alternativ Tulebo. Norr om Finnsjön och genom Benareby 
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kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som 
väljs. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng söder och öster om 
Landvetter flygplats. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 6-10 kilometer.

Korridor Raka vägen

Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt till Landvetter 
flygplats utan att passera Mölndal. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och 
bebyggelse behöver järnvägen gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke tätort. 
Tunneln bedöms bli cirka 9 kilometer lång. Öster om Mölnlycke kan järnvägen till stor del 
gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och Västlänken, vilket 
kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintligt dubbelspår kommer att breddas 
till fem spår mellan Sankt Sigfridsgatan och Flöjelbergsgatan där spåren delar sig mot Borås 
respektive Mölndal. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva 
byggas om i nytt läge och intrånget på angränsande fastigheter väster om nuvarande spår 
blir betydande. I delningspunkten korsar spåren varandra i tre olika plan, vilket innebär att 
det undre spåret kommer att ligga 15-18 meter under markytan. I det smalaste avsnittet 
söder om Flöjelbergsgatan kommer Mölndalsån och/eller E6/E20 att behöva flyttas. Spåren 
mot Borås kommer att fortsätta i betongtunnel fram till korsningen med Kust till kustbanan 
där de går in i bergtunnel.

Korridor Raka vägen Öst

Korridor Raka vägen Öst utgör en kombination av Korridor Raka vägen och Korridor 
Landvetter Öst. Järnvägen kommer att gå i bergtunnel tills den har passerat Finnsjön. Vid 
Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom 
korridoren som väljs. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 9-12 kilometer.

6.2. Delen Landvetter flygplats-Borås

6.2.1. Korridorer Landvetter flygplats – Borås

Korridor Hindås

Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och Borås. 
Korridoren kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland.

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning mot 
Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult norr om Klippans 
naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen gå i en kort tunnel eller i ytläge beroende 
på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön 
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 3,5 
kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde. 
Därefter sträcker sig korridoren över ett höglänt skogsområde norr om Gesebols sjö där 
järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på bank. Vid Pålsbo går den norra delen av 
korridoren genom ett planerat naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen att gå in 
i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Hestra
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Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och Borås. 
Korridoren kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland. 

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning på 
samma sätt som korridor Hindås. Öster om Hindås fortsätter korridoren i östlig riktning 
mot Nissaråsen där det, med hänsyn till topografin, bedöms vara nödvändigt att anlägga 
järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. Vid Hestra passerar järnvägen Nolåns 
dalgång på en lång bro. Korridoren viker sedan av i nordostlig riktning där järnvägen 
kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder om Gesebols sjö och norr om 
Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo går järnvägen in i en lång tunnel mot något 
av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Bollebygd Nord

Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland. 
Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen varefter den fortsätter norr om väg 27/40. 
Den passerar över Kust till kustbanan och tangerar därefter södra delen av Klippans 
naturreservat. 

Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att 
anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på 
en lång bro norr om Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd kommer järnvägen att gå i en 
cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den högre terrängen söder om Gesebols sjö. 
Korridoren fortsätter därefter på samma sätt som korridor Hestra till Bäckabo och vidare i 
en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Olsfors

Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till stationslägena B1A 
Borås C, B4 Lusharpan på bibanabana och B11 Osdal. Korridoren följer Bollebygd Nord fram 
till Bollebygd. Öster om Bollebygd viker korridoren av mot sydost där järnvägen av 
topografiska skäl behöver anläggas i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den passerar 
Söråns dalgång på bro. Därefter följer korridoren väg 27/40 mot Borås. 

Korridor Bollebygd Syd

Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors anslutas till stationslägena 
B1A Borås C, B4 Lusharpan på bibana och B11 Osdal. Korridoren följer alternativen 
Bollebygd Nord och Olsfors fram till Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera 
Kust till kustbanan på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 
förbi Bollebygd där den passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster om 
dalgången kan järnvägen, beroende på läge i korridoren, antingen gå in i en cirka två 
kilometer lång tunnel eller i ytläge förbi skidbacken innan den når den högre terrängen 
mellan Bollebygd och Borås. Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors 
fram till Viared och vidare mot något av de tre möjliga stationslägena i Borås.
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6.3. Delen genom Borås

6.3.1. Korridorer och stationsalternativ i Borås  

Korridor med station under Borås C, nordöst med station B1A och sydöst med station B1C

För stationsläge Borås C finns det två möjliga lösningar, B1A och B1C. Det som i huvudsak 
skiljer de båda alternativen åt är vilka korridorer som kan ansluta alternativen. B1A kan 
kopplas till de södra korridoralternativen medan B1C ansluter mot de norra korridorerna. 
Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli tillräcklig 
behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan. Plattformarna som ska kunna ta 
emot 400 meter långa tåg kommer att kunna nås med hissar. Öster om stationen kommer 
nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel. 

Korridor Knalleland med station B2

Stationen placeras sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet och i nära anslutning 
till Älvsborgsbanan. Stationen, som utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av 
tre dubbelspåriga broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka 
sig över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa och 10–15 
meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel som övergår i en kort 
betongtunnel och skärning i den östra kanten av naturreservatet Rya Åsar. Öster om 
stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i betongtunnel under området 
Norrmalm innan den övergår i en lång bergtunnel. 

Korridor Lusharpan med station B4

Stationsalternativ Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en 
station placeras vid Lusharpan på en bibana. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda 
kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om stationen går bibanan väster 
eller öster om Pickesjön och ansluter till huvudbanan sydväst om väg 27. Öster om stationen 
fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till kustbanans sträckning genom Göta, vilket 
kommer att medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse, och därefter i bergtunnel under 
områdena Kristineberg och Hedvigsborg. Bibanan bedöms bli cirka 10 kilometer lång. 
Stationen vid Lusharpan, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 500–
600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. 

Korridor Osdal/Borås C med station B11A

Stationsalternativ B11A innebär en station på huvudbana i Osdal samt en säckstation vid 
nuvarande Borås C. Stationen på huvudbanan, som ingår i nästa del av stambanan, kommer 
att ha fyra spår och utformas för 400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på en 
35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer nästa del 
av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.

Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till Borås C. 
Bibanan, som kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås, ansluter till 
Viskadalsbanan och följer denna i befintlig eller ny sträckning fram till Borås C.  Tåg som 
trafikerar sträckan öster om Borås kommer att stanna vid stationen på huvudbanan istället 
för Borås C.
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Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och plattformar för regionaltåg till/från 
Göteborg. Tillsammans med nya plattformsförbindelser och breddning av befintliga 
plattformar innebär detta en omfattande ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet 
behöver också utökas mot väster.

Korridor Osdal med station B11B

Stationsalternativ B11B innebär en station på huvudbana i Osdal där samtliga tåg kommer 
att stanna. Behovet att kunna vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas 
med sex spår, likt station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter 
hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa del av 
stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.
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7. Effekter och konsekvenser 
Effekt och konsekvenser från stomljud för bostäder inom de olika korridoralternativen har 
studerats. Effekten redovisas som antalet stomljudspåverkade bostadshus per korridor som 
tillsammans med bedömning om områdets känslighet vägs ihop till en konsekvens. 

7.1. Nollalternativ

Det finns idag inga stomljudsnivåer från järnvägstunnlar i Mölndalsåns dalgång och vidare 
söderut längs Västra Stambanan. Sträckan längs E6/E20 och Västra stambanan är utsatt för 
omfattande bakgrundsljudnivåer från den befintliga infrastrukturen vilket innebär att 
känsligheten för tillkommande stomljud är liten. Utredningsområdet sträckning österut 
befinner sig i landsbygd med begränsade störningar från infrastruktur. I Mölnlycke tätort 
med villabebyggelse är bakgrundsljudnivåerna för det mesta låga och styrs av det lokala 
gatusystemet. Öster om Mölnlycke är bakgrundsljudnivån låg och ökar med flygets påverkan 
från Landvetter flygplats flygstråk. Det finns idag inga stomljudsnivåer från järnvägstunnlar 
i området. 

Kust till kustbanan har inga järnvägstunnlar förrän öster om Mölnlycke centrum. Det finns 
korta tunnelsträckor söder om Landvettersjön med bostadshus över tunnlar. Befintlig Kust 
till kustbanan ligger på långt avstånd från utredningsområdet och påverkar inte några av 
korridorens bostadshus.

7.2. Utredningsalternativ

Redovisning av utredningsalternativ i denna lokaliseringsutredning ska ses som en 
översiktlig bild över respektive korridors konsekvenser med syfte att beskriva vad som är 
alternativskiljande mellan korridorerna. Det finns i lokaliseringsutredningsskedet inte 
möjlighet att beskriva konsekvenser för enskilda fastigheter eller specifika områden.

I detta kapitel visas först en samlad redovisning av samtliga korridorer inom de tre 
delsträckorna Almedal-Landvetter flygplats, Landvetter flygplats – Borås och Borås. 
Därefter redovisas varje korridor för sig.

I tabell redovisas kvantitativt per korridor och delsträcka antalet bostadshus som får 
stomljudsnivåer som överskrider riktvärdet Lp,max,FAST > 32 dBA om det inte utförs några 
stomljudsreducerande åtgärder. 

Beräkningar är utförda med en exempellinje inom korridorerna och antalet bostadshus där 
riktvärde kan överskridas är avrundat till tiotal. I de fall som antalet bostadshus som 
beräknas få stomljudsnivåer över riktvärde är högst tio bedöms endast ett fåtal bostadshus 
vara utsatta. I detta fall anges den bedömda schablonlängden på åtgärder till 200 meter. En 
alternativ linjedragning inom korridor kan påverka resultatet. Redovisningen har i största 

Med stomljuds-reducerande åtgärder i järnvägen kan samtliga korridorer klara riktvärden 
vid omkringliggande bostäder.
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mån kommenterat om en annan dragning inom korridoren kan ge en sämre situation och 
tagit med det i sammanlagd bedömning av konsekvens.

Redovisning av en samlad bedömning görs först i detta kapitel och mer detaljerad 
beskrivning redovisas i kapitel 0 till 7.5

7.2.1. Delen Almedal-Landvetter flygplats

Delen Almedal-Landvetter flygplats kännetecknas av behovet av långa bergtunnlar för att 
järnvägen ska ta sig ur Mölndalsåns dalgång. Utredningsområdet medger lokaliseringar 
både under och i närheten av Mölnlycke tätort men också i det glesbebyggda området söder 
om Mölnlycke. 

Korridor Raka vägen och korridor Mölnlycke passerar under bebyggelsen i Mölnlycke. Här 
måste långa sträckor av spåret förses med vibrationsdämpande åtgärder för att inga 
bostäder ska få stomljud över riktvärdet i järnvägens driftskede. Korridor Raka vägen Öst 
och Landvetter Öst som tangerar bebyggelsen i Mölnlycke, kräver något mindre åtgärder. 
Korridor Tulebo passerar till största del genom glest bebyggda områden och blir därmed den 
korridor som påverkar minst bostäder och kräver också mindre omfattande åtgärder. Inom 
samtliga korridorer har det bedömts möjligt att genom åtgärder klara riktvärden i samtliga 
byggnader. 

Känsligheten för området är som störst söder om Mölnlycke där det finns stora områden 
med långt till närmaste stora infrastruktur. Inom Mölnlycke tätort bedöms känsligheten 
som måttlig och inom Mölndalsåns dalgång som liten.  

En sammanfattning av effekten och behov av skyddsåtgärder inom de olika korridorerna 
redovisas i Tabell 8.

Tabell 8 Sammanfattning över effekter inom respektive korridor, delen Almedal-Landvetter flygplats.

Korridor Antalet 
bostadshus 
som får 
stomljud 
över 
riktvärde* 
från ny 
stambana, 
innan 
åtgärder

Bedömning 
av sträcka i 
behov av 
åtgärd, 
avser meter 
dubbelspår

Antalet 
bostadshus 
som får 
stomljud över 
riktvärden 
från ny 
stambana, 
efter 
genomförda 
åtgärder

Kommentar

Raka vägen 270 3500 0 Bergtunnel under Mölnlycke innebär 
ett stort behov av åtgärder i spår för 
att undvika stomljudsnivåer över 
riktvärden i bostäder. 

Raka vägen 
Öst

60 1100 0 Framförallt passage av Pixbo och 
Kullbäckstorp kräver åtgärder i spår 
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Korridor Antalet 
bostadshus 
som får 
stomljud 
över 
riktvärde* 
från ny 
stambana, 
innan 
åtgärder

Bedömning 
av sträcka i 
behov av 
åtgärd, 
avser meter 
dubbelspår

Antalet 
bostadshus 
som får 
stomljud över 
riktvärden 
från ny 
stambana, 
efter 
genomförda 
åtgärder

Kommentar

för att inte stomljudsnivåer ska 
överskrida riktvärden. 

Mölnlycke 260 3500 0 Bergtunnel under Mölnlycke innebär 
ett stort behov av åtgärder i spår för 
att undvika stomljudsnivåer över 
riktvärden i bostäder.

Landvetter Ö 10–20 900 0 Passerar i huvudsak glest bebyggda 
miljöer, men passage av Åbydalen i 
tunnel innebär behov av åtgärder i 
spår för att stomljudsnivåer inte ska 
överskrida riktvärden.  

Tulebo 0–10 200 0 Passerar glest bebyggda miljöer som 
är känsliga, men få blir berörda.

*Riktvärde Lp,max,FAST > 32 dBA i bostadsbyggnader.

I tabell 9 redovisas bedömning över varje korridors konsekvens avseende stomljud i 
driftskedet. Konsekvensen är sammanvägningen av områdets känslighet för stomljud 
tillsammans med den effekt som ny järnväg genom korridoren innebär. 
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Tabell 9 Samlad bedömning stomljud för delsträckan Almedal-Landvetter flygplats.

Korridor Samlad bedömning

Raka vägen Korridoren bedöms ha måttlig känslighet för stomljud

Effekten bedöms som måttlig.

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal bostäder kommer att 
påverkas inom ett område som bara delvis är påverkat idag. Konsekvensen 
bedöms som måttlig.

Raka vägen Öst Korridoren bedöms ha måttlig känslighet för stomljud

Effekten bedöms som måttlig.

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal bostäder kommer att 
påverkas inom ett område som bara delvis är påverkat idag. Konsekvensen 
bedöms som måttlig.

Mölnlycke Korridoren bedöms ha måttlig känslighet för stomljud

Effekten bedöms som måttlig

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett stort antal bostäder kommer att 
påverkas inom ett område som bara delvis är påverkat idag. Konsekvensen 
bedöms som måttlig.

Landvetter Öst Korridoren bedöms ha måttlig känslighet för stomljud

Effekten bedöms som liten

Riktvärdet klaras efter åtgärd och enbart ett mindre antal bostäder 
kommer påverkas i ett område som idag är opåverkat. Konsekvensen som 
liten.

Tulebo Korridoren bedöms ha stor känslighet för stomljud

Effekten bedöms som försumbar

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. Konsekvensen bedöms som försumbar.

7.2.2. Delen Landvetter flygplats-Borås

På delen mellan Landvetter flygplats och Borås bedöms riskerna för problem med stomljud 
som små. Bebyggelsekoncentrationer finns framförallt i dalgångarna, där järnvägen mest 
troligt inte kommer passera i tunnel, och där markförhållandena inte gynnar spridning av 
vibrationer som orsakar stomljud. Utmed de sträckor där järnvägen troligtvis behöver gå i 
tunnel är bebyggelsen gles och risken att många skulle störas av stomljud blir därmed låg. 
Däremot bedöms stora delar av området ha stor känslighet för tillkommande stomljud på 
grund av den låga bullernivån i nuläget. 

Det finns ingen större skillnad mellan korridorerna som gör att någon av dem kan bedömas 
som bättre eller sämre avseende risken för stomljud i byggnader. Inom samtliga korridorer 
har effekten bedömts som försumbar. Däremot kan järnvägens slutgiltiga placering inom 
varje korridor innebära att något enstaka hus får stomljud över riktvärden. För dessa 
kommer åtgärder vid behov genomföras så att riktvärden klaras. 
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En sammanfattning av effekten och behov av skyddsåtgärder inom de olika korridorerna 
redovisas i Tabell 10.

Tabell 10 Sammanfattning över effekter inom respektive korridor, delen Landvetter flygplats-Borås.

Alternativ Antalet 
bostadshus 
med 
stomljud 
över 
riktvärde* 
från ny 
stambana, 
innan 
åtgärder

Bedömning 
av sträcka i 
behov av 
åtgärd, 
avser meter 
dubbelspår

Antalet 
bostadshus 
med stomljud 
över 
riktvärden från 
ny stambana, 
efter 
genomförda 
åtgärder

Kommentar

Hindås fåtal 200** 0 Enstaka hus bedöms 
kunna bli berörda av 
stomljud.

Hestra fåtal 200** 0 Enstaka hus bedöms 
kunna bli berörda av 
stomljud.

Bollebygd 
Nord

fåtal 200** 0 Enstaka hus bedöms 
kunna bli berörda av 
stomljud.

Olsfors fåtal 200** 0 Enstaka hus bedöms 
kunna bli berörda av 
stomljud.

Bollebygd Syd fåtal 200** 0 Enstaka hus bedöms 
kunna bli berörda av 
stomljud.

**Riktvärde Lp,max,FAST > 32 dBA i bostadsbyggnader.

**Där bedömning är att åtgärd kan behövas för något enstaka hus, beroende på lokalisering 
inom korridoren, har åtgärdsbehovet satts till 200 m dubbelspår. 

I tabell 11  redovisas bedömning över varje korridors konsekvens avseende stomljud 
i driftskedet. Konsekvensen är sammanvägningen av områdets känslighet för 
stomljud tillsammans med den effekt som ny järnväg genom korridoren innebär. 
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Tabell 11 Samlad bedömning stomljud för delsträckan Landvetter flygplats-Borås.

Korridor Samlad bedömning

Hindås Korridoren bedöms ha stor känslighet för stomljud

Effekten bedöms som försumbar

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Hestra Korridoren bedöms ha stor känslighet för stomljud

Effekten bedöms som försumbar

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. Konsekvensen bedöms som försumbar..

Bollebygd Nord Korridoren bedöms ha stor känslighet för stomljud

Effekten bedöms som försumbar

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Olsfors Korridoren bedöms ha stor känslighet för stomljud

Effekten bedöms som försumbar

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Bollebygd Syd Korridoren bedöms ha stor känslighet för stomljud

Effekten bedöms som försumbar

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. Konsekvensen bedöms som försumbar..

7.2.3. Delen genom Borås

De två alternativen med djupa tunnlar och stationsläge under Borås passerar visserligen 
hela staden i tunnel, men på de djup stationslägen har bedöms risken för stomljud i 
byggnaderna blir liten. Alternativen med externa huvudspår, Osdal, Osdal/Borås C och 
Lusharpan bedöms beröra få bostäder utmed huvudspåret, särskilt om huvudbanan placeras 
i huvudsak i markplan. Bibana i korridor Osdal/Borås C följer Viskadalsbanan i markplan 
och innebär därmed ingen risk för stomljud i närliggande byggnader. För korridor 
Lusharpan går bibanan i några kortare tunnlar under bostadsområden, och här bedöms 
stomljudsreducerande åtgärder krävas för att inte riktvärden ska överskridas i bostäder. 
Korridor Knalleland är det alternativ som bedöms ge störst negativ effekt, då järnvägen 
måste passera med låg bergtäckning under flera bostadsområden för att nå stationsläget i 
Knalleland. 
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En sammanfattning av effekten och behov av skyddsåtgärder inom de olika korridorerna 
redovisas i Tabell 12.

Tabell 12 Sammanfattning över effekter inom respektive korridor, delen genom Borås.

Alternativ Antalet 
bostadshus 
som får 
buller över 
riktvärdet* 
från ny 
stambana, 
innan 
åtgärder

Bedömning 
av sträcka i 
behov av 
åtgärd, 
avser meter 
dubbelspår

Antalet 
bostadshus 
som får buller 
över 
riktvärdet* 
från ny 
stambana, 
efter 
genomförda 
åtgärder

Kommentar

Korridor 
Borås C 
nordöst (B1A)

fåtal 350 0 Berör få på grund av det stora 
tunneldjupet.

Korridor 
Borås C 
sydöst (B1C)

10–20 950 0 Berör få på grund av det stora 
tunneldjupet.

Korridor 
Knalleland 
(B2)

80 1500 0 Berör bostadsområden nära 
tunnelpåslagen där bergtäckningen 
är liten. Krävs åtgärder i spår för att 
riktvärden inte ska överskridas. 

Korridor 
Lusharpan 
(B4)

50 1900 0 Huvudbana berör få, men vid bibana 
krävs åtgärder i spår för att inte 
riktvärden ska överskridas. 

Korridor 
Osdal/Borås 
C (B11A)

fåtal 200** 0 Berör få om järnvägen placeras i 
markplan.

Korridor 
Osdal (B11B)

fåtal 200** 0 Berör få om järnvägen placeras i 
markplan.

*Riktvärde Lp,max,FAST > 32 dBA i bostadsbyggnader.

**Där bedömning är att åtgärd kan behövas för något enstaka hus, beroende på lokalisering 
inom korridoren, har åtgärdsbehovet satts till 200 m dubbelspår.

I tabell 13 redovisas bedömning över varje korridors konsekvens avseende stomljud i 
driftskedet. Konsekvensen är sammanvägningen av områdets känslighet för stomljud 
tillsammans med den effekt som ny järnväg genom korridoren innebär. 
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Tabell 13 Samlad bedömning stomljud för delsträckan genom Borås.

Korridor Samlad bedömning

Korridor Borås C 
nordöst (B1A)

Känsligheten bedöms som liten och effekten som försumbar.

Riktvärdet klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. 

Konsekvensen bedöms som försumbar

I MKB har effekter och konsekvenser av stomljudspåverkan i 
byggskedet värderats tillsammans med driftskedet. För korridor 
Borås C nordost bedöms konsekvenser i byggskedet bli måttliga 
varför den sammantagna konsekvensen med byggskedet inräknat blir 
liten negativ konsekvens. 

Korridor Borås C 
sydöst (B1C)

Både känsligheten och effekten bedöms som liten. 

Riktvärdet klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. 

Konsekvensen bedöms som liten.

Korridor Knalleland 
(B2)

Både effekt och känslighet bedöms som måttlig 

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett område som bara delvis är påverkat idag. 
Konsekvensen bedöms som måttlig.

Korridor Lusharpan 
(B4)

Både effekt och känslighet bedöms som måttlig 

Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett område som bara delvis är påverkat idag. 
Konsekvensen bedöms som måttlig.

Korridor Osdal/Borås 
C (B11A)

Känslighet bedöms som måttlig och effekten som försumbar med 
sydlig placering och liten med nordlig. 

Riktvärdet klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet.

Konsekvensen bedöms som liten vid nordlig dragning och försumbar 
vid sydlig dragning

Korridor Osdal (B11B) Känslighet bedöms som måttlig och effekten som försumbar med 
sydlig placering och liten med nordlig. 

Riktvärdet klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal bostäder påverkas i 
driftskedet. 

Konsekvensen bedöms som liten vid nordlig dragning och försumbar 
vid sydlig dragning.
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7.3. Redovisning per korridor Delen Almedal-Landvetter flygplats

7.3.1. Korridor Raka vägen

Figur 9 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Raka vägen. Områden där riktvärden för 
stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt till Landvetter 
flygplats utan att passera Mölndal. Den nya järnvägen bedöms komma att gå i en lång 
bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke kan järnvägen gå i 
marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. 

Känslighet
Mölndalsåns dalgång bedöms ha en liten känslighet mot tillkommande stomljud på grund 
av höga nivåer av trafikbuller. Från Mölndalsåns dalgång och förbi Mölnlycke bedöms 
området ha måttlig känslighet för tillkommande stomljud. Sammantaget bedöms 
korridorens känslighet som måttlig.   

Effekt
På sträckan genom Mölndalsåns dalgång finns det inga planerade tunnelsträckor som ger 
upphov till stomljud till omkringliggande bostäder. Korridorens långa tunnel under 
Mölnlycke innebär enligt beräkningarna att ca 270 hus mellan Pixbo och Hulebäck får 
stomljudsnivåer över riktvärdet före åtgärd. Efter åtgärder kommer inga bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärdet. Då överskridanden kan åtgärdas bedöms effekten totalt sett 
som måttlig.

Åtgärder
Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärdet kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Efter åtgärder ska inga bostäder få 
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stomljudsnivåer över riktvärden. Åtgärdsbehovet bedöms till ca 3500 meter dubbelspår, 
med en blandning av åtgärdstyper beroende på behovet av dämpning.

Samlad bedömning av korridoren

Både känslighet och effekt bedöms som måttlig.  Därmed bedöms även konsekvensen som 
måttlig. 

7.3.2. Korridor Raka vägen Öst

Figur 10 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Raka vägen Öst. Områden där 
riktvärden för stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. 
Enstaka byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan vid Almedal och går i en lång tunnel 
tills den har passerat Finnsjön. Vid Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge 
beroende på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Övriga delen går i markplan fram 
till Landvetter flygplats.

Känslighet

Mölndalsåns dalgång bedöms ha en liten känslighet mot tillkommande stomljud på grund 
av höga nivåer av trafikbuller. Från dalgången och förbi Mölnlycke bedöms området ha 
måttlig känslighet för tillkommande stomljud och vid Benareby bedöms känsligheten som 
hög. Sammantaget bedöms korridorens känslighet som måttlig.   

Effekt

På sträckan genom Mölndalsåns dalgång finns det inga planerade tunnelsträckor som ger 
upphov till stomljud till omkringliggande bostäder. Utan åtgärder mot stomljud beräknas 
cirka 60 bostadshus, i huvudsak på sträckan mellan Pixbo och Kullbäckstorp, riskera 
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stomljudsnivåer över riktvärdet 32 dBA, beroende på lokalisering inom korridoren. För ett 
fåtal hus vid Åbydalen kan riktvärde överskridas före åtgärd. Efter åtgärder kommer inga 
bostäder att få stomljudsnivåer över riktvärdet. 

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Efter åtgärder ska inga bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärden. Åtgärdsbehovet bedöms till ca 1100 meter dubbelspår.

Samlad bedömning av korridoren

Både känslighet och effekt bedöms som måttlig. Konsekvensen blir därmed också måttlig.

7.3.3. Korridor Mölnlycke

Figur 11  Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Mölnlycke. Områden där riktvärden för 
stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station i 
centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från Västkustbanan 
och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. Järnvägen bedöms komma att gå i tunnel 
från Rävekärr tills den har passerat Mölnlycke tätort, för att sedan fortsätta i markplan 
innan den åter går ner i tunnel under Landvetter flygplats. 

Känslighet
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Mölndalsåns dalgång bedöms ha en liten känslighet mot tillkommande stomljud på grund 
av höga nivåer av trafikbuller. Inom Mölnlycke tätort bedöms känsligheten som måttlig då 
det finns trafikbuller i området. Korridoren bedöms totalt sett ha en måttlig känslighet mot 
tillkommande stomljud. 

Effekt

Utan åtgärder mot stomljud beräknas ca 250 bostadshus, i huvudsak i Mölnlycke, få 
stomljudsnivåer över riktvärdet 32 dBA. Efter åtgärder finns inga kvarstående hus med 
stomljudsnivåer över riktvärdet.  

På sträckan genom Mölndalsåns dalgång finns det inga planerade tunnelsträckor som ger 
upphov till stomljud till omkringliggande bostäder. Vid Sandbäck, där järnvägen går i 
bergtunnel, finns ett fåtal hus över tunneln som enligt beräkningarna får stomljudsnivåer 
som överskrider riktvärde innan åtgärd. Korridorens långa tunnel under Mölnlycke innebär 
att många hus enligt beräkningarna får stomljudsnivåer över Lp,max,FAST > 32 dBA före 
åtgärd. Cirka 260 bostadshus längs korridoren kan påverkas av stomljud över riktvärden 
från järnvägen. Då överskridanden kan åtgärdas bedöms effekten totalt sett som måttlig.

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Efter åtgärder ska inga bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärden. Åtgärdsbehovet bedöms till ca 3500 meter dubbelspår. 

Samlad bedömning av korridoren

Känsligheten bedöms som måttlig och effekten som måttlig. Detta gör att konsekvensen 
totalt sett bedöms som måttlig.
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7.3.4. Korridor Landvetter Öst

Figur 12 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Landvetter Öst. Områden där riktvärden 
för stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att stationen vid Landvetter 
flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan (L3 Parallellt med 
flygplatsen). Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt 
som alternativen Mölnlycke och Alternativ Tulebo. Vid Finnsjön och Benareby kommer 
järnvägen att gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som 
väljs. 

Känslighet

Mölndalsåns dalgång bedöms ha en liten känslighet mot tillkommande stomljud på grund 
av höga nivåer av trafikbuller. Från dalgången och förbi Mölnlycke bedöms området ha stor 
känslighet för tillkommande buller. Sammantaget bedöms korridorens känslighet som 
måttlig.

Effekt

Utan åtgärder mot stomljud beräknas mellan 10–20 bostadshus uppdelat på Sandbäck och 
Åbydalen att få stomljudsnivåer över riktvärdet 32 dBA, beroende på lokalisering inom 
korridoren. Efter åtgärder ska inga bostäder få stomljudsnivåer över riktvärden.

Bedömningen baseras på att bebyggelse i Åbydalen till största del passeras i markplan. En 
mer nordlig linjedragning innebär en längre tunnellängd och ger något fler bostadshus som 
påverkas av stomljud. Den sammantagna bedömningen är att effekten är liten. Detta gäller 
även vid en annan sträckning förbi Åbydalen.
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Åtgärder
Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Efter åtgärder ska inga bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärden. Cirka 900 meter dubbelspår bedöms behöva åtgärdas.

Samlad bedömning av korridoren

Känsligheten bedöms som måttlig och effekten som liten. Detta gör att konsekvensen totalt 
sett bedöms som liten.

7.3.5. Korridor Tulebo

Figur 13 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Tulebo. Områden där riktvärden för 
stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt som 
alternativet Mölnlycke. Vid Tulebo, söder om Hårssjön, kan järnvägen gå i tunnel eller i 
ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Järnvägen kommer att 
korsa Gravsjön på bro och passera genom Benareby i ytläge. Därefter går järnvägen i 
markplan till ny tunnel under Landvetter flygplats.

Känslighet

Mölndalsåns dalgång bedöms ha en liten känslighet mot tillkommande stomljud på grund 
av höga nivåer av trafikbuller. Området runt Tulebo bedöms ha stor känslighet för 
tillkommande buller. Sammantaget bedöms korridorens känslighet som stor. 

Effekt
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Utan åtgärder mot stomljud beräknas ett fåtal bostadshus runt Sandbäck och Tulebo att få 
stomljudsnivåer över riktvärdet 32 dBA, beroende på lokalisering inom korridoren. Efter 
åtgärder finns inga kvarstående hus med stomljudsnivåer över riktvärdet.  

På sträckan genom Mölndalsåns dalgång finns det inga planerade tunnelsträckor som ger 
upphov till stomljud till omkringliggande bostäder. Vid Sandbäck, där järnvägen går i 
bergtunnel, finns ett fåtal hus över tunneln som enligt beräkningarna riskerar 
stomljudsnivåer som överskrider riktvärde innan åtgärd. Runt Tulebo kan ytterligare ett 
fåtal bostadshus få stomljudsnivåer över riktvärden innan åtgärder genomförts. 
Sammantaget bedöms effekten som försumbar. 

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Efter åtgärder ska inga bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärden. Behovet har bedömts till ca 200 meter dubbelspår, 
motsvarande att något enstaka bostadshus behöver åtgärdas.

Samlad bedömning av korridoren

Känsligheten bedöms som stor men effekten som försumbar. Detta gör att konsekvensen 
totalt sett bedöms som försumbar.
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7.4. Delen Landvetter flygplats - Borås

Korridorerna går till stor del genom glest bebyggda områden och järnvägen och 
korridorerna kommer delvis att följa väg 27/40 mellan Landvetter och Borås men har 
sträckningar norr om vägen öster om Landvetter och söder om vägen öster om Bollebygd. 
Järnvägen går huvudsakligen ovan mark men går i tunnlar väster om Nolåns dalgång men 
även förbil Bollebygd. Passage över dalgångarna sker på bro.

Figur 14. Översikt över samtliga korridorer.

Känslighet

Stor del av sträckan är att betrakta som känslig för tillkommande buller, men ingen av 
korridorerna har bedömts kunna innebära att mer än enstaka bostadshus kan beröras av 
stomljud över riktvärden 

Effekt

Effekten bedöms bli försumbar för samtliga utredningskorridorer. Därför redovisas inte 
varje korridor i detalj för denna delsträcka. Utan åtgärder mot stomljud beräknas ett fåtal 
bostadshus per korridor att få stomljudsnivåer över riktvärdet 32 dBA, beroende på 
lokalisering inom korridoren. Efter åtgärder finns inga kvarstående hus med 
stomljudsnivåer över riktvärdet.  

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel och risk att stomljudsnivåer över riktvärdet uppstår kommer 
att åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Efter åtgärder ska inga bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärden. Behovet per korridor har bedömts till ca 200 meter 
dubbelspår, motsvarande att något enstaka bostadshus behöver åtgärdas.
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Samlad bedömning av korridorerna

Känsligheten bedöms som stor men effekten som försumbar. Detta gör att konsekvensen 
totalt sett bedöms som försumbar.

7.5. Delen genom Borås

7.5.1. Korridor Borås C nordöst (B1A)

Figur 15 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Borås C nordöst (B1A). Områden där 
riktvärden för stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. 
Enstaka byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Borås C nordöst (B1A) innebär en lång tunnel på stort djup under Borås. Järnvägen går in i 
tunnel vid Borås flygplats och passerar sedan staden i tunnel.

Känslighet

Känsligheten inom centrala Borås bedöms som liten och som måttlig i vissa ytterområden. 

Effekt

Utan åtgärder mot stomljud beräknas ett fåtal bostadshus få stomljudsnivåer över 
riktvärdet. Dessa finns vid korridorens västra del vid Hälasjön nära Borås Flygplats. Efter 
åtgärder ska inga bostäder få stomljudsnivåer över riktvärden.

Det fåtal bostäder som berörs ligger vid den västra tunnelmynningen. Det stora djupet gör 
att inga bostäder inne i Borås beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet.
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Sammantaget bedöms effekten som försumbar. 

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Behovet av stomljudsisolerande åtgärder 
bedöms till en sträcka av cirka 350 meter dubbelspår, hög åtgärdsnivå. Efter åtgärd finns 
inga bostadshus med stomljudsnivåer över 32 dBA.

Samlad bedömning av korridoren

Känsligheten bedöms som liten och effekten som försumbar. Detta ger konsekvensen 
försumbar för korridoren. 

7.5.2. Korridor Borås C sydöst (B1C)

Figur 16 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Borås C sydöst (B1C). Områden där 
riktvärden för stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. 
Enstaka byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Borås C sydöst (B1C) innebär en lång tunnel på stort djup under Borås. Järnvägen går in i 
tunnel redan norr om Sandared och börjar stiga igen efter stationen i centrala Borås, men 
hinner inte komma upp i markplan inom korridoren.

Känslighet
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Känsligheten inom centrala Borås bedöms som liten och som liten till måttlig i 
ytterområden. Sammantaget bedöms känsligheten för tillkommande stomljud inom 
korridoren som liten. 

Effekt

Utan åtgärder mot stomljud beräknas mellan 10–20 bostadshus i centrala Borås, runt 
stationen och österut vid Bergsäter och Gånghester få stomljudsnivåer över riktvärdet. Efter 
åtgärder ska inga bostäder få stomljudsnivåer över riktvärden.

Det fåtal bostäder som berörs finns i centrala Borås, runt stationen , vid Bergsäter, och i 
korridorens östra del runt Gånghester. Det stora djupet och markförhållanden gör att få 
bostäder inne i Borås beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet. Effekten bedöms 
sammantaget som liten. 

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Behovet av stomljudsisolerande åtgärder 
bedöms till en sträcka av cirka 950 meter dubbelspår. Efter åtgärd finns inga bostadshus 
med stomljudsnivåer över 32 dBA.

Samlad bedömning av korridoren

Både känsligheten och effekten bedöms som liten. Det ger en liten konsekvens för 
korridoren. 

Det är ett tiotal påverkade bostadshus inom korridoren som har stomljudnivåer över 
riktvärde Lp,max,FAST > 32 dBA . Riktvärdet kan klaras efter åtgärder. Effekten bedöms som 
liten enligt bedömningsskalan och känsligheten liten till måttlig för bostadshus inom 
tätorten. Enligt bedömningsmatris är konsekvensen liten för korridoren. 
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7.5.3. Korridor Knalleland (B2)

Figur 17 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Knalleland. Områden där riktvärden för 
stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridoren passerar i tunneln norr om Borås förutom passagen genom Knalleland, som sker 
på bro. Järnvägen går sedan in i tunnel igen. 

Känslighet

Korridoren passerar genom bostadsområden i Borås ytterområden. Känsligheten mot 
tillkommande stomljud bedöms som måttlig. 

Effekt

Utan åtgärder mot stomljud beräknas cirka 80 bostadshus få stomljudsnivåer över 
riktvärdet. Dessa ligger väster om Hestra, i Norrmalm samt i Brämhult. Efter åtgärder ska 
inga bostäder få stomljudsnivåer över riktvärden.

Tunneln går allmänt på måttligt till stora djup, men runt tunnelpåslagen inom Borås blir 
täckningen lägre och för ett 80-tal bostadshus kan stomljud överskrida riktvärdet. 

Effekten bedöms sammantaget som måttlig. 

Åtgärder

Sträckor där spår i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer att 
åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Behovet av stomljudsisolerande åtgärder 
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bedöms till en sträcka av cirka 1500 meter dubbelspår, måttlig till hög stomljudsdämpning. 
Efter åtgärd finns inga bostadshus med stomljudsnivåer över 32 dBA.

Samlad bedömning av korridoren

Både effekt och känslighet bedöms som måttlig. Även konsekvensen blir därmed måttlig.

7.5.4. Korridor Lusharpan (B4)

Figur 18 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Lusharpan. Områden där riktvärden för 
stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridor Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en station 
(B4) placeras vid Lusharpan på en bibana. Huvudbanan kan till stor del komma att gå i 
tunnel beroende på placering inom korridoren och i vilken riktning banan går ut ur Borås. 
Bibanan har korta tunnelpartier, men går i huvudsak i markplan. 

Känslighet

Känsligheten bedöms variera mellan liten och stor. Delar i centrala Borås bedöms ha en liten 
känslighet för tillkommande stomljud, och de delarna utanför staden en måttlig till stor 
känslighet mot tillkommande stomljud. Sammantaget bedöms känsligheten som måttlig. 
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Effekt

Utan åtgärder mot stomljud beräknas cirka 50 bostadshus få stomljudsnivåer över 
riktvärdet. Det är framförallt runt bibanans tunnlar som dessa finns. Efter åtgärder ska inga 
bostäder få stomljudsnivåer över riktvärden.

Huvudbanan passerar utanför staden i glest bebyggda områden. Även om järnvägen går i 
tunnel på längre partier bedöma antalet påverkade som få utanför staden. De som har 
beräknats vara påverkade av stomljud ligger framförallt vid bibanans tunnelpartier. 

Effekten bedöms sammantaget som måttlig. 

Åtgärder

Sträckor där spår går i bergtunnel riskerar att ge stomljudsnivåer över riktvärden kommer 
att åtgärdas med olika typer av dämpning i spårunderbyggnaden. Beroende på krav på 
dämpning finns olika typer av lämpliga åtgärder. Behovet av stomljudsisolerande åtgärder 
bedöms till en sträcka av cirka 1900 meter dubbelspår, måttlig till hög stomljudsdämpning. 
Efter åtgärd finns inga bostadshus med stomljudsnivåer över 32 dBA.

Samlad bedömning av korridoren

Både effekt och känslighet bedöms som måttlig. Även konsekvensen blir därmed måttlig.

7.5.5. Korridor Osdal/Borås C (B11A)

Figur 19 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Osdal/Borås C. Områden där riktvärden 
för stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.
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Korridor Osdal/Borås C innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en bibana 
ansluter till Borås C. Korridoren medger både en lösning som fullt ut placeras i markplan, 
men det finns också möjlighet till att placera stora delar i tunnel för att järnvägen ska kunna 
fortsätta i nordostlig riktning ut ur staden. 

Känslighet

Känsligheten bedöms variera mellan måttlig och stor. Sammantaget bedöms känsligheten 
som måttlig. 

Effekt

Inga bostadshus beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet. Med länge sträckor i tunnel 
skulle enstaka hus kunna påverkas av stomljud. Där riktvärden överskrids genomförs i så 
fall åtgärder.

Effekten bedöms som försumbar om banan förläggs i den södra delen av korridoren. 
Förläggs banan i tunnel i den norra delen kan effekten öka till liten. 

Åtgärder

Baserat på en sydlig dragning inom korridoren bedöms inga delar av sträckan vara behov av 
stomljudsåtgärder. Vid placering i norra delen kan enstaka hus bli i behov av åtgärd. I ett 
sådant fall kan behovet schablonartat bedömas till cirka 200 meter dubbelspår. Efter åtgärd 
finns inga bostadshus med stomljudsnivåer över 32 dBA.

Samlad bedömning av korridoren

Känslighet bedöms som måttlig, men effekt som försumbar. Konsekvensen blir därmed 
försumbar. Vid en dragning med långa tunnelpartier kan konsekvensen öka till liten. 
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7.5.6. Korridor Osdal (B11B)

Figur 20 Översiktskarta med trolig anläggningstyp för korridor Osdal. Områden där riktvärden för 
stomljud beräknas överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka 
byggnader med överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridoren för huvudbana är samma som för alternativ Osdal/Borås C, men istället för 
bibana så placeras stationen i externt läge utanför staden. Järnvägen kan placeras antingen i 
markplan genom hela området eller i ett mer nordligt läge och då i huvudsak i tunnel. 

Känslighet

Känsligheten bedöms variera mellan måttlig och stor. Sammantaget bedöms känsligheten 
som måttlig. 

Effekt

Inga bostadshus beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet dock skulle enstaka hus kunna 
påverkas av stomljud med länge sträckor i tunnel skulle. Där riktvärden överskrids 
genomförs i så fall åtgärder.

Effekten bedöms som försumbar om banan förläggs i den södra delen av korridoren. 
Förläggs banan i tunnel i den norra delen kan effekten öka till liten. 

Åtgärder

Baserat på en sydlig dragning inom korridoren bedöms inga delar av sträckan vara behov av 
stomljudsåtgärder. Vid placering i norra delen kan enstaka hus bli i behov av åtgärd. I ett 
sådant fall kan behovet schablonartat bedömas till cirka 200 meter dubbelspår. Efter åtgärd 
finns inga bostadshus med stomljudsnivåer över 32 dBA.
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Samlad bedömning av korridoren

Känslighet bedöms som måttlig, men effekt som försumbar. Konsekvensen blir därmed 
försumbar. Vid en dragning med långa tunnelpartier kan konsekvensen öka till liten. 
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8. Byggskede
På de sträckor där det byggs bergtunnel i närheten av bostadshus kommer ljudnivåer från 
bergborrning och sprängning att höras inomhus. Det är dels själva järnvägstunnelns arbete 
som kommer ge upphov till stomburet ljud och dels byggande av servicetunnlar, 
ventilationsschakt och liknande. Buller under byggskedet bedöms normalt enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Då stomljud 
endast i begränsad omfattning uppfattas utomhus så värderas ljudet helt efter ljudnivåer 
inomhus i bostäder. Inomhus är den mest prioriterade platsen för att bedöma störning från 
byggbuller för att möjliggöra sömn och vila. 

Arbetet med borrning inom projektet förväntas pågå under flera år men för enskilda hus blir 
störningarna koncentrerade till kortare tidsperioder då tunneldrivning sker i direkt närhet. 
Erfarenheter från liknande projekt visar att tunneldrivning kan orsaka ekvivalenta 
ljudnivåer inomhus som överstiger riktvärdet 45 dBA dagtid under vardagar och under 
perioder upp till cirka 3 månader. Som mest kan ekvivalenta ljudnivåer upp till cirka 75 dBA 
inomhus förekomma under kortare tidsperioder. Stomljudsnivåerna varierar beroende på 
hur nära marken tunneln går, bergförhållanden, byggnadens grundläggning och 
byggnadsstomme samt hur omfattande arbetena är på varje plats. 

Idag är det inte känt vilken metod som kommer att användas för att bygga tunnlar. Det 
vanligaste är att använda sprängning av tunnel. I det fallet uppstår de störande perioderna 
främst under borrningsarbete för att placera sprängladdningar och då bergmaterial ska 
hanteras efter sprängning, när löst sittande berg knackas bort från tunnelfronten. En annan 
metod som används är en fullortsborrning då hela tunnelsektionen borras direkt av en 
fullortsborr, TBM, tunnel-boring-machine. Dessa metoder har olika ljudemission. Det finns 
få metoder för att minska störningar till omgivningen. Det går att undvika att borra i 
närheten av bostadshus kväll och natt. Det går att under tider med höga ljudnivåer erbjuda 
annan vistelse för de boende. 

När tunnelarbetena kommer närmare ett hus hörs först ljudet från sprängningar och senare 
från borrningen. Borrningsljudet uppfattas som ett dovt mullrande inomhus. Ljudnivån 
kommer successivt att öka tills tunnelarbetena når den punkt som ligger närmast huset. 
Därefter sjunker ljudnivån och avklingar så småningom när tunnelarbetena flyttats längre 
från huset.

De stomljud som uppkommer av tunneldrivningen och annan bergborrning är långt under 
de nivåer som kan orsaka hörselskador. Risken för byggnadsskador pga stomljud är mycket 
liten då vibrationsnivåerna som orsakar byggnadsskador är högre och är mer lågfrekventa. 
För många människor kan det dock vara svårt att somna och det finns en risk att man blir 
väckt. Bullrande arbeten ska därför inte förekomma under nattetid. Bullret kan höras under 
vissa delar av dagen som ett bakgrundsljud och kan påverka möjligheten till 
koncentrationen och kan medföra irritation och trötthet. Det förväntas ingen bestående 
hälsopåverkan hos människor eftersom buller över riktvärdet 45 dBA ekvivalent ljudnivå 
dagtid förväntas pågå under begränsade tidsperioder.
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9. Ord- och begreppslista
Bibana - En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en delsträcka för att 
sedan återansluta till huvudbanan igen.

Huvudbana – Järnvägens huvudsakliga sträckning, som har järnvägens fulla funktion. 

Tidsvägning (FAST) –Med tidsvägningen FAST integreras ljudenergin under 1/8 sekund 
(125 ms). Det betyder att mätinstrumentet reagerar snabbare på korta förändringar i 
ljudnivån FAST och att samma ljud har ett högre värde mätt i FAST än i SLOW. Vid 
tidsvägning SLOW integreras ljudenergin över en sekund.
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BILAGA 1

11. Beräkningsmetodik

11.1. Beräkning av stomljud

Det säkraste sättet att prediktera stomljudsnivåer i en byggnad över en järnvägstunnel är att 
använda en numerisk modell (Eitzinger , 2012). Den stora utmaningen i ett sådant fall är att 
noggrannheten inte blir bättre än hur väl man kan beskriva alla tekniska parametrar i 
indata. Tunnelkonstruktion, spårsystem, sprickzoner, sprickorientering, materialdämpning, 
gånghastighet, lagerföljder, grundläggning hus och husets utformning är exempel på 
parametrar som måste vara korrekta inlagda för att resultatet ska öka i noggrannhet relativt 
Semi-empiriska modeller. Dessa parametrar kan variera mycket mellan olika byggnader och 
platser. 

Den modell som används i detta projekt är en semi-empirisk modell som utvecklats av ÅF 
under många år och använts i stora infrastrukturprojekt i Sverige. Det finns även andra 
beräkningsmodeller för stomljud, och Trafikverket har nyligen gett i uppdrag till Chalmers 
Tekniska Högskola att driva arbete att ta fram en ny beräkningsmodell. I Ostlänken, 
framtida höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Stockholm, har ett principbeslut tagits 
att använda en engelsk beräkningsmodell utvecklad inom höghastighetsprojektet HS2 
(Vincent Jurdic,2014). 

11.2. Beskrivning av vald beräkningsmodell

Beräkningsmodellen som har använts är en semi-empirisk beräkningsmodell som under 
flera år har använts i olika järnvägsprojekt som Citybanan och Getingmidjan i Stockholm, 
Varbergstunneln och Hamnbanan och Västlänken i Göteborg. Beräkningsmodellen har 
successivt över tid jämförts mot mätningar, andra semi-empiriska modeller samt 
beräkningar utförda som numeriska beräkningar.

11.2.1. Teoretisk uppbyggnad

Beräkningsresultat avser stomljudsnivå Lp,max,FAST (dBA, tidsvägning FAST) i nedersta våning 
av byggnad. 

Beräkningsmodellen bygger på korrektioner för olika förutsättningar i varje beräkningsfall. 
Korrektionsfaktorerna i modellen kan delas upp i tre huvudkategorier: bana, mark och 
byggnad, se Figur 21 och förklaring nedan.
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Figur 21 Korrektionsfaktorer i beräkningsmodell. 

•Bana - I banan sker själva vibrationsalstringen och där beaktar modellen tågtyp, tågets 
hastighet, banans konstruktion, tjocklek på eventuellt ballastlager och skick på hjul och 
räler. 

•Mark - Vibrationerna som alstras i banan fortplantar sig i mark/berg. Vibrationsnivåerna 
dämpas ju längre avståndet blir, därför görs en sammanslagen korrektion för 
avståndsdämpning och materialdämpning. Dessutom sker dämpning vid övergången mellan 
två marktyper, exempelvis mellan berg och lera, vilket också representeras av en 
korrektionsfaktor i modellen.

•Byggnad – Stomljudet uppstår när vibrationerna sprids in i byggnadselement och får 
dessa att vibrera. Byggnadens konstruktion har därmed betydelse för stomljudsnivån. I 
beräkningsmodellen görs korrektioner för olika typer av grundläggning, eventuell jordarts 
mäktighet under byggnad samt förekomsten av källare.

1. Formeln för beräkningen är följande:

2. LA,F,byggnad = LA,källa + ΔL,bana + ΔL,hast + ΔL,avs + ΔL, grund+ ΔL,byggnad+ 
ΔL,kort

3. LA, källa – Fordonsberoende källdata som kan justeras utifrån ofjädrad massa 
och relaterar sig till en fiktiv vibrationshastighet på 10 meters avstånd från centrum 
spår. Källstyrka i denna utredning motsvarar ett Regina-tåg. Beräkningsmässigt är 
skillnaden till ett ICE3-tåg mindre än 1 dBA. Beräkning av skillnad grundar sig på 
en inventering av olika fordons ofjädrade massa och korrigering enligt HS2 
beräkningsmodell, (Vincent Jurdic,2014). Räls samt hjul har en ytråhet som ger 5 
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dBA marginal till en situation med välslipade hjul och spår vilket motsvarar en 
normal bana. 

4. ΔL,bana - Beräkning utgår från en ballasterad bana med 0,5 meter ballast på 0,8 
meter underballast vilket inte ger någon korrektion. Avvikelse från detta ger en 
korrektion. Inverkan av banvall kan tas hänsyn till med hjälp av en 
grundläggningsterm.

5. ΔL,hast – Utifrån mätningar har följande hastighetsberoende tagits fram:

- Intervall 0–80 km/h Hastighetskorrektion 0 dB

- Intervall 80–160 km/h Hastighetskorrektion = 20*log(v/80)

- Intervall 160–240 km/h Hastighetskorrektion = 6 + 10*log(v/160)

- Intervall 240–320 km/h Hastighetskorrektion = 8 + 18*log(v/80)

6.  ΔL,avs – Avståndsdämpningen är 20*log(d/dref). Där dref = 10 meter

7. ΔL, grund – Är byggnaden grundlagd direkt på berg används ingen korrektion. 
Korrektion sker utifrån mäktighet på friktionsjord/fyllning under byggnad. Mindre 
än 3 meter är korrektionen – 3dB och mer än 3 meter ger en korrektion på 6 dB. 
Grundläggning på korta pålar ger en korrektion på -3 dB.

8. ΔL,byggnad – Korrektion med 1,7 dBA per våningsplan/källarplan

9. ΔL,kort - Om beräkningsavståndet är mindre än 30 meter så justeras beräknat 
värde med 3 dB på 10 meter som minskar linjärt till 30 meter. 
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Figur 22 Hastighetskorrektion av stomljudsnivå som funktion av hastighet. Referenshastighet 80 km/h. 
Källa: Odebrant m. fl. 2010

11.2.2. Antaganden och förenklingar

Beräkningsmodellen är en dBA-modell som inte delar upp beräkningar i frekvenser. Detta 
innebär att frekvensinnehållet inte redovisas. Då detta påverkar effekten av åtgärder så görs 
separata bedömningar av hur frekvensspektret förändras på längre avstånd från tunneln. 
Detta används för att avgöra effekten hos föreslagna åtgärder. Vibrationer i berg sprids inte 
cylindriskt kring en tunnel vilket påverkas av tunneltvärsnittets storlek. Inverkan av denna 
direktivitet finns inte med i beräkningar.

Följande antagande har gjorts:
- Berget är homogent
- Det är en ballasterad bana med 0,5 meter makadamballast under sliper på 0,8 

meter underballast, bergkrossmaterial.
- Byggnader på berg har en begränsad fyllning som grundläggning (1 meter)
- Byggnad som ligger på jordlager med en mäktighet på högst 3 meter medräknas 

med stomljudsnivå reducerad med 3 dBA
- Beräkningar motsvarar ett persontåg med slitna hjul och räl, konservativ 

bedömning (5 dBA marginal mot väl underhållen räls och hjul på fordonet)
- Källstyrka för beräkningar motsvarar ett Reginatåg. Skillnaden till ICE3/Eurostar är 

mindre än 1 dB
- Beräkning avser bidrag från tunnel
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11.3. Verifiering 

Tågets hastighet har betydelse för stomljudsnivån, se Figur 22. Hastighetsberoendet 
grundas på en sammanställning av mätningar och beräkningsmodeller för höga 
tåghastigheter (Odebrant m. fl, 2010).  I detta arbete utfördes även jämförelser mellan 
aktuell modell och hastighetsberoendet har även verifierats i arbetet med Ostlänken rörande 
risk för Rayleigh-stöt (Ref. 20).

För Citybanan med huvudalternativ som ballasterat spår, motsvarande spår för 
höghastighetsprojektet (Odebrant m. fl, 2010) har samma beräkningsprogram som i detta 
projekt använts tillsammans med en kontroll mot Rupert Taylors FINDWAVE®:s 
beräkningar som utfördes i Citybanans järnvägsutredningen. Beräkningar har även jämförts 
med mätningar utförda över Gårdatunneln i Göteborg. Dessa mätningar visade på en stor 
spridning i resultat. Mätningar som utfördes över Gårda-tunneln visar att 
beräkningsmodellen ger värden som är rimliga i den västsvenska berggrunden. 

Verifiering har även skett mot beräkningsprogrammet Findwave som är en avancerad 
programvara som applicerar numerisk beräkningsmetod som visar hur vibrationerna ändras 
med tiden. Tåg, järnväg, mark och byggnad modelleras uppdelade i små delelement med 
storlek, skjuvmodul, kompressionsmodul, densitet och förlustfaktorer. Tåget är modellerad 
som ett multifrihetsgradssystem med lumpade massor (all massa i ett objekt). En beräkning 
kan ta dygn och modellen ställer höga krav på indata. Programmet har använts i flertalet 
stora internationella järnvägsprojekt som referensmodell. Programmet ger en möjlighet att 
utvärdera parametrar som ingår i den beräkningsmodell som använts i projektet. 

En jämförande beräkning har utfört enligt beräkningsmodell som föreskrivs för utbyggnad 
av höghastighetsjärnväg i England (Vincent Jurdic, 2014) för två olika tunnelbredder. 
Utifrån denna kan det konstateras en relativt god överensstämmelse i resultat med antagen 
säkerhetsmarginal på 5 dBA relativt jämn räl och hjulyta. På korta 

Figur 23 Typsektion dubbelspår rakspår i tunnel enligt TSS NGJ 4.1 2019-04-01 (Trafikverket, 2019)  
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avstånd ger använd beräkningsmodell högre värde för att på längre avstånd motsvara HS2-
modellen. Notera att HS2-modellen är anpassad för den geologi som finns i England. Den 
bergart som använts vid jämförelsen är kalksten. Frekvensinnehållet i stomljudet kommer 
att skilja sig mellan olika bergarter vilket avspeglar sig i effekten av valda åtgärder. 

Figur 24 Hs2 - jämförelse med beräkningsmodell
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1. Inledning

1.1. Beskrivning av projektet

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm 
och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba 
regionaltåg. Den nya järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra, 
förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare 
tågresor mellan Göteborg och Stockholm. 

1.2. Syfte

Till lokaliseringsutredningen ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Detta PM utgör 
underlag för de bedömningar kring vibrationer som görs i miljökonsekvensbeskrivningen. I 
PM Vibrationer beskrivs befintliga förhållanden inom utredningsområdet, och vilken 
påverkan de olika korridoralternativen får på omgivningen avseende vibrationer i 
driftskedet för befintliga bostadshus. En översiktlig beskrivning görs även kring påverkan 
från vibrationer under byggskedet.
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1.3. Buller, stomljud och vibrationer

Buller, stomljud och vibrationer är tre orsaker till störning för boende längs vägar och 
järnvägar. Alla tre fenomen uppkommer från fordonsrörelser på vägen eller järnvägen, men 
uppkommer av olika orsaker och under olika förhållanden. 

Buller (Luftburet ljud) – Det vanliga 
bullret som hörs runt vägar och 
järnvägar. Uppkommer från fordonens 
kontakt med underlaget, från motorer 
och från luftmotståndet. Sprids genom 
luften och når mottagaren. Inne i en 
byggnad blir ljudnivån lägre då ljudet 
dämpas när det går genom byggnadens 
fasad.  

Stomljud – Ett hörbart ljud inne i en 
byggnad som kommer från att 
byggnadens stomme har satts i svängning 
av vibrationer från trafiken. Sprids 
genom marken, upp genom byggnadens 
stomme och alstras som hörbart ljud inne 
i byggnaden. Vibrationerna är så 
högfrekventa (50-200 Hz) att de inte är 
kännbara. Det krävs fast hård mark, som 
berg, för att vibrationerna ska spridas 
längre sträckor genom marken. 

Vibrationer – En kännbar vibration i 
en byggnad som kommer från passerande 
trafik. Vibrationen sprids genom marken 
och upp i byggnaden som sätts i 
svängning i en frekvens som är kännbar 
för den som befinner sig i byggnaden. 
Kommer från en mycket lågfrekvent vibration (1-80 Hz) som kräver lös mark, som lera, för 
att fortplanta sig längre sträckor genom marken. De kännbara vibrationerna ger inte upphov 
till något hörbart ljud inne i byggnaden.

Då kännbara vibrationer och de vibrationer som ger upphov till stomljud kräver motsatta 
markförhållanden för att spridas, så uppkommer dessa fenomen sällan eller aldrig samtidigt 
i en byggnad. Luftburet ljud kan däremot förekomma tillsammans med både vibrationer och 
stomljud. Luftburet ljud tillsammans med kännbara vibrationer ökar störningen jämfört 
med om fenomenen uppkommit enskilt. Luftburet ljud tillsammans med stomljud brukar 
innebära att det luftburna ljudet maskerar stomljudet, då det brukar förekomma i betydligt 
högre nivåer än stomljudet.   

Figur 1. Princip för alstring och spridning av luftburet ljud, 
stomljud och vibrationer. Källa: Bullernätverket Stockholms län 
nr 27 april 2021.
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2. Förutsättningar

2.1. Geografisk avgränsning

Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster (anslutningspunkt Almedal) till 
öster om Borås tätort och berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd 
och Borås, se Figur 2. Utredningsområde för Projekt Göteborg-Borås. 

Figur 2. Utredningsområde för Projekt Göteborg-Borås.

Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet mellan Göteborg 
och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och externa stationslägen i Mölndal, 
Landvetter flygplats och Borås ska vara möjliga.

2.2. Tidsmässig avgränsning

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025–2027. Tidshorisont (prognosår) för 
effektbedömningar är 2040.

2.3. Innehållsmässig avgränsning

I PM Vibrationer redovisas effekter och konsekvenser av vibrationer på boendemiljöer. 
Konsekvenser av luftburet ljud respektive stomljud redovisas i PM Buller och PM Stomljud.

För att jämföra de olika utredningskorridorerna med varandra har en exempellinje inom 
respektive korridor använts. Exempellinjen avser en möjlig lokalisering inom korridoren 
både med läge i plan och höjd. Beräkningar av antal bostadshus påverkade av vibrationer 
utgår från denna sträckning. I det fortsatt arbetet kommer järnvägens läge inom korridoren 
att detaljstuderas. I detta skede används sträckningen enbart som jämförelse mellan 
korridorerna.
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Vibrationer under byggskedet redovisas enbart översiktligt i denna fas av arbetet och 
kommer att beskrivas närmare i samband med fortsatt arbete för vald korridor och 
framtagande av järnvägsplan. 

2.4. Vibrationer från höghastighetståg

2.4.1. Vad är vibrationer?

En komfortstörande vibration är kännbar som en skakning i huset i samband med att ett tåg 
passerar. Kännbara vibrationer utreds i frekvensområdet 1 Hz till 80 Hz. Skakningen 
kommer från att en vibration har genererats i järnvägen på grund av fordonets tyngd, små 
ojämnheter i räls/hjul och markens elasticitet. Vibrationen fortplantas via järnvägen och 
genom marken fram till byggnaden, se figur 1.

Beroende på byggnadens uppbyggnad kan vibrationen i mark förstärkas eller dämpas till 
bjälklagen i byggnaden. Byggnadens respons på markvibrationer beror på den inre 
dämpningen i byggnaden samt egenfrekvenser hos byggnaden och dess byggdelar. På grund 
av den komplexa situationen så kommer uppkomna vibrationshastigheter (hur kännbar en 
vibration är) ha stor variation mellan olika byggnader.  

Den faktiska vibrationshastigheten inomhus i en byggnad bestäms av flertalet parametrar.

• Källstyrkan för den alstrade vibrationen, som påverkas både av fordonet och själva 
järnvägsanläggningen (se mer nedan)

• Avstånd och geologi. Vibrationer med låga frekvenser fortplantas lättast genom lösa 
jordarter som lera, silt eller sand. I fasta material som morän eller berg är 
utbredningen betydligt mer begränsad. Vibrationshastigheten avtar också med 
avståndet. 

• Byggnadens konstruktion.  Vibrationen kan både dämpas och förstärkas i 
övergången mellan mark och byggnad, beroende på hur byggnadens 
resonansfrekvens sammanfaller med frekvensinnehållet i den inkommande 
vibrationen. Lätta stommar sätts lättare i svängning och högst vibrationshastighet 
kan mätas högst upp i huset i horisontell riktning.

2.5. Möjliga åtgärder

Vid nybyggnad av järnväg genomförs åtgärder mot vibrationer i huvudsak genom att själva 
järnvägskroppen byggs på sätt som minskar spridningen av vibrationer till omgivningen. I 
detta avsnitt beskrivs vibrationsminskande metoder som kan bli aktuella vid 
detaljprojektering.

Generellt gäller att en järnväg med små spårlägesförändringar och små skillnader i 
underliggande marks styvhet ger lägre vibrationsnivåer till omgivningen. Där det trots allt 
behövs ytterligare åtgärder för att dämpa vibrationer finns följande principiella metoder att 
tillgå vid järnväg på ballast:

 I sällsynta fall elastiska mellanlägg i spårsystemet
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 Förstärkning av banvallen genom utskiftning till tyngre massor

 Förstyvning av bana och grundläggning, exempelvis genom pålning under 
spårplatta eller KC-pelare

 Avskärmning genom olika typer av skärmar i marken

 (Grundläggning av påverkade hus)

2.5.1. Elastiska mellanlägg i spårsystemet 

Elastiska mellanlägg är ett vibrationsdämpande material som placeras mellan räls och 
slipers eller mellan slipers och underlaget. Denna åtgärd vidtas normalt för att reducera mer 
högfrekventa vibrationer som i sin tur orsakar stomljud i husen. Normalt används denna 
åtgärd endast om frekvenser från 20 Hz och uppåt skall dämpas. För att reducera kännbara 
vibrationer behöver resonansfrekvensen ligga inom 2-4 Hz. Vibrationer inom 2-4 Hz 
kommer att kräva mycket mjuk vibrationsdämpande mellanlägg vilken bedöms som 
orealistisk för höghastighetståg eftersom fordonen ur säkerhetssynpunkt ställer höga krav 
på spårstabilitet och maximal nedböjning.

2.5.2. Förstärkning av banvallen genom utskiftning till tyngre massor

Att schakta ut lösa massor under järnvägen och ersätta med tyngre kan ge en god effekt för 
minskad spridning av vibrationer. Då bör utbytet av massor ske ända ned till ett fastare 
underlag för att ge en stabil grund för järnvägen. Massutskiftning bör därför endast utföras 
där hela det mjuka lagret kan schaktas bort och ersätts med tyngre stabilare massor ner till 
berg eller till någon jordart som är betydligt styvare än leran, se Figur 3.

Figur 3 Utskiftning av lera till tyngre och styvare material.

2.5.3. Förstyvning av banan med pålad platta eller KC-pelare 

Att förstärka marken under järnvägen med pålar, eller att anlägga järnvägen på en gjuten 
betongplatta som anläggs på pålar, ger en betydligt styvare och tyngre konstruktion på mjuk 
mark som lera, silt, sand eller grus. Erfarenheter från denna typ av åtgärder visar att stor 
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reduktion av vibrationer kan erhållas. Med betongplatta som anläggs på pålar erhålls 
mycket stor reduktion av vibrationer till omgivningen, se Figur 4.

Figur 4 Förstärkning av järnväg med betongplatta med pålar.

2.5.4. Avskärmning genom olika typer av skärmar i marken

Genom skärmar i marken av kalk/cementpelare eller spont kan sammanhängande mjuka 
jordlager brytas upp och därmed minska vibrationsutbredningen. Åtgärderna kräver 
skärmar till stora djup för att fungera (> 15-20 m). Skärm av kalk/cementpelare och spont 
ger utifrån Trafikverkets erfarenhet relativt god effekt för vibrationer i vertikal riktning. I 
horisontell riktning har begränsad effekt erhållits. Det finns exempel på projekt där 
avskärmning har utförts med ersättning av befintliga jordmassor kring järnvägen eller 
placering av tunga jordvallar mellan hus och järnväg, se Figur 5.

Figur 5 Dämpning av utbredning med avskärmning.
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2.5.5. Grundläggning av påverkade hus

Vid nybyggnation av byggnader kan grundläggning väljas så att husen får lägre 
vibrationsnivåer, se Figur 6. Att åtgärda befintliga byggnader på detta sätt blir så 
omfattande att det bedöms som orealistisk.

Figur 6 Förstärkning av byggnadens grundläggning.

3. Metodik och underlag

3.1. Underlag

Följande underlag har använts vid beräkningar:

 SGU Jordartskarta (2019)

 SGU Jorddjupskarta (2014)

 Lantmäteriets Fastighetskarta (2020)

 Teknisk systemstandard för en ny generation järnväg. TRV 2019/40102 
(Trafikverket. 2019).

 Hastigheter på olika delsträckor av ny järnväg, som tagits fram inom projektet

3.1. Trafikering

Den nya stambanan mellan Göteborg och Borås kommer att trafikeras med dels snabba 
regionaltåg och dels med höghastighetståg. Snabba regionaltåg har en medellängd på 125 
meter och höghastighetstågen en medellängd på 200 meter. Förväntad trafikering mellan 
Almedal och Borås framgår av Tabell 1. Trafikering mellan Almedal och Borås som 
årsdygnstrafik.
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Tabell 1. Trafikering mellan Almedal och Borås som årsdygnstrafik.
Tågslag Trafikering 2040, 

årsdygnstrafik
Trafikering 2040, 
06–22

Trafikering 2040, 
22–06

Höghastighetståg, stannar i Borås 32 30 2
Höghastighetståg, stannar ej i Borås 21 20 1
Snabba regionaltåg vänder i Borås 88 82 6
Snabba regionaltåg vidare mot 
Jönköping

21 19 2

Ovanstående trafikering gäller för samtliga korridoralternativ mellan Almedal och 
Landvetter flygplats samt för samtliga korridoralternativ mellan Landvetter flygplats och 
Borås. För alternativen genom Borås så skiljer sig trafikeringen åt. Alternativen Borås C 
nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C), Knalleland (B2) och Osdal (B11B) har samma 
trafikering som beskrivs ovan. För alternativen Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A) 
ser trafikeringen annorlunda ut. Osdal/Borås C (B11A) kommer att ha två stationer i Borås, 
en extern vid Osdal för stannande tåg som ska vidare mot Jönköping och en station vid 
Borås Central för vändande tåg som ska åter mot Göteborg. För alternativ Lusharpan (B4) 
finns bara en station men det är enbart tåg med uppehåll i Borås som åker in via bibanan till 
stationsläget vid Lusharpan. Tåg som bara ska passera Borås kommer göra detta på 
huvudbanan som passerar Osdal.

Dimensionerande hastighet för den nya järnvägen är 250 km/h. I vissa fall är hastigheten 
lägre. Det gäller tex inom Mölndalsåns dalgång, runt vissa stationslägen och på de 
anslutningsspår som går mellan extern huvudbana och centralt stationsläge i Borås. 
Storregionala tåg på bibana till Borås C har olika hastigheter. För bibana Lusharpan (B4) 
gäller hastighet 100-160 km/h (100 km/h genom stationen). För bibana Osdal/Borås C 
(B11A) gäller hastighet 65-135 km/h.

Tabell 2. Trafikering på Västkustbanan som årsdygnstrafik.
Tågslag Trafikering 2040, 

årsdygnstrafik
Trafikering 2040, 
06–22

Trafikering 2040, 
22–06

Pendeltåg 95 80 15
Regionaltåg 144 137 7
Snabbtåg 21 19 2
Godståg 19 9 10

3.1.1. Befintliga järnvägar

Med en ny stambana mellan Göteborg och Borås sker en överflyttning av persontrafik från 
Kust till kustbanan till den nya järnvägen. Det innebär att utredningsalternativet får mindre 
persontrafik än nollalternativet. Det omfattar dock inte godstrafiken som kvarstår på Kust 
till kustbanan. Förändringar av trafiken på Kust till kustbanan kan utläsas i Tabell 3.
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Tabell 3. Antal tåg/dygn på befintligt enkelspår Göteborg-Borås (Kust till kustbanan) i nollalternativet 
år 2040 samt utredningsalternativ med ny stambana år 2040, redovisat som årsdygnstrafik.

Tågtyp Nollalternativ, år 2040, 
årsdygnstrafik

Utredningsalternativ, med ny 
stambana år 2040, årsdygnstrafik

Persontåg 47 14

Godståg 12 12

Summa 59 26

För de övriga järnvägarna som kommer att ansluta till den nya stambanan i Göteborg eller 
Borås så förväntas inte den nya stambanan innebära några förändringar i trafiken. I Tabell 4 
redovisas trafik på övriga järnvägar i utredningsområdet enligt prognosen för år 2040.

Tabell 4. Antal tåg/dygn på övriga befintliga järnvägar i utredningsområdet år 2040, redovisat som 
årsdygnstrafik. Trafiken är samma i nollalternativ och utredningsalternativ.

Tågtyp Västkustbanan, 
årsdygnstrafik

Älvsborgsbanan, 
årsdygnstrafik

Viskadalsbanan, 
årsdygnstrafik

Kust till kustbanan, 
Borås – Värnamo, 
årsdygnstrafik

Persontåg 260 32 32 14 

Godståg 19 14

Summa 279 32 32 28

Hastigheter på Västkustbanan är 100-170 km/h, Kust till kustbanan 40-130 km/h, 
Viskadalsbanan 40-110 km/h och Älvsborgsbanan 40-100 km/h.

3.2. Beräkningsmetod

Beräkningsmodellen för vibrationer från järnvägstrafik som har använts i utredningen för 
att beräkna förväntad vibrationspåverkan i byggnader nära järnvägen är en vidareutveckling 
av en empirisk beräkningsmodell för tågvibrationer från Gardemobanan i Norge (Christian 
Madshus m.fl, 23 juni 1994) samt sammanställning av en mängd mätningar av 
tågvibrationer som sammanställts i beräkningsmodellen, (ÅF Infrastructure AB / Ljud och 
Vibrationer, 2013).

Modellen utgår från en tågpassage i 80 km/h på bana med 1,6 meters ballast vilket ger en 
vibrationsnivå i grundmur på en byggnad på mark vid ett visst avstånd. Sedan korrigeras 
vibrationsnivån genom multiplikatorer för följande parametrar:

• Tågtyp (X2000/Regina1)

• tågets hastighet

• tågbanans beskaffenhet (1,6 meter bankropp2)

1 Korrigerad för att motsvara EC250 enligt HS2 (mindre än 1 dB:s skillnad) (Departement for 
transportation, England, 2013)
2 Korrigerad till normalsektion enligt Teknisk systemstandard för en ny generation järnväg. TRV 
2019/40102, (Trafikverket, 2019)
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• marktyp

• avstånd mellan byggnad och järnväg

• grundläggning (platta på mark/krypgrund)

• bjälklagstyp (förstärkningsfaktor på 1,5 relativt Grundmur)

Modellen har använts vid Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg för att beräkna 
vibrationsnivåer i byggnader från tåg i driftskede. Modellen bedöms ha hög grad av 
verifiering för hastigheter upp till 250 km/h. Vibrationshastigheten ökar med 
tåghastigheten enligt Figur 7.

Figur 7. Vibrationshastighet som funktion av tåghastighet i grundmur av byggnad på 20 meters 
avstånd från järnväg. ÅF beräkningsmodell för vibrationer från tåg.
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4. Bedömningsgrunder

4.1. Projektmål för vibrationer

Det saknas projektmål specifikt för vibrationer. 

I Trafikverkets riktlinje "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg", TDOK 
2014:1021 (Trafikverket, 2020.A) redovisas riktvärden för vibrationer som gäller vid 
nybyggnad av järnväg. Dessa används som bedömningsgrund i denna utredning och 
kommer så även göra i kommande detaljprojektering.

4.2. Riktvärde för vibrationer i driftskedet

Bedömningsgrunder för utvärdering av vibrationer vid nybyggnad av statlig infrastruktur 
presenteras i riktlinjen ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”, TDOK 
2014:1021 (Trafikverket, 2020.A). Värden för en god eller i vissa fall godtagbar miljö har 
konkretiserats i riktlinjen för olika lokal- och områdestyper. De utgör ett stöd i utredningar 
och vid genomförande av skyddsåtgärder mot höga vibrationsnivåer.

Tabell 5 Riktvärden för buller vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastruktur (Trafikverket, 
2020.A).

Lokaltyp Maximal vibrationsnivå, komfortvägd RMS 
inomhus3

[vw mm/s]

Bostäder1 0,4 mm/s

Vårdlokaler2 0,4 mm/s

1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad
2 Avser utrymme för sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad
3 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per 
trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS.

4.3. Riktlinje för vibrationer i byggskedet

Vibrationer som uppkommer i byggskedet bedöms ha en effekt som är något lägre än för 
vibrationer under driftskedet då det sker under en begränsad tid och vid vissa typer av 
arbetsmoment som pålning, spontning och kompaktering. Det finns inga svenska riktvärden 
som anger vilka vibrationer som får accepteras vid byggarbeten för boende och andra 
känsliga verksamheter. I standarden SS 460 48 61 ”Vibration och stöt - Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader” ges viss vägledning om vibrationers 
effekt på människor ur störningssynpunkt. 

I byggskedet ska vibrationer inte vara skadande för verksamheter och byggnader i projektets 
närhet. Dessa krav har inte som syfte att förhindra att människor inte påverkas hälso- eller 
störningsmässigt utan skall förhindra skador på byggnader och störa verksamheter. De krav 
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på vibrationshastigheter som inte ska överskridas för att förhindra skador motsvarar en 
vibrationshastighet där en stor andel blir störda och påverkan på sömn är tydlig. 

4.4. Konsekvensbedömning av korridorer

Syftet med denna vibrationsutredning är att beskriva konsekvenser av de korridor som 
studeras för att kunna jämföra dessa mot varandra. Konsekvensen av att bygga ny järnväg 
genom respektive korridor bedöms genom två steg:

- Bedömning över områdets känslighet för tillkommande vibrationer

- Bedömning över effekten av ny järnväg genom området. Effekten beskrivs baserat 
på en beräkning av vibrationer från en exempellinje genom korridoren som visar 
hur många bostadshus som bedöms få vibrationsnivåer över riktvärden. 

4.4.1. Känslighet

Ett områdes känslighet bedöms baserat på befintliga vibrationsnivåer från infrastruktur i 
området. Ju mindre påverkan är idag, desto känsligare för tillkommande vibrationer 
bedöms området. Ett områdes känslighet beskrivs med tre kategorier. Kursiv text återfinns i 
bedömningsskalan i MKB.

 Stor känslighet avser områden som idag i liten utsträckning påverkas av 
vibrationer. ”Område som i nuläget inte är utsatt för vibrationer.

 Måttlig känslighet avser områden som idag underskrider riktvärde för 
vibrationer vid bostäder men som är delvis vibrationspåverkade. ” Områden som i 
nuläget utsätts för kännbara vibrationer men klarar riktvärde vw=0,4 mm/s vägd 
RMS nattetid (22-06) fem gånger per trafikårsmedelnatt.

 Liten känslighet avser områden som idag har vibrationsnivåer över riktvärden 
för bostäder. ”Områden som i nuläget utsätts för vibrationer över vw=0,4 mm/s 
vägd RMS nattetid (22-06) fem gånger per trafikårsmedelnatt.

4.4.2. Effekt

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets påverkan. 
Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av den nya järnvägen genom 
exempelvis ökade vibrationsnivåer. Indirekta effekter kan exempelvis uppstå genom att 
människor väljer att åka tåg istället för att köra bil vilket leder positiva effekter i form av 
minskade utsläpp från vägtrafiken. 

Effekten avseende vibrationer beskrivs genom att bedöma hur många bostadshus som får 
vibrationsnivåer över riktvärden, före att åtgärder har genomförts, inom respektive 
korridor. Bedömningsskalan som används redovisas i nedanstående Tabell 6. 

Tabell 6 Bedömningsskala för effekter för vibrationer.

Stor negativ effekt Måttlig negativ 
effekt

Liten negativ effekt Ingen/försumbar 
effekt
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Stor negativ effekt 
om riktvärde för 

vibrationer vw = 0,4 
mm/s vägd RMS 
nattetid (22–06) 

kommer att 
överskridas

Måttlig negativ 
effekt om riktvärde 
vw =0,4 mm/s vägd 
RMS nattetid (22-

06) klaras efter 
åtgärd. Ett större 

antal bostäder (>20 
stycken) kommer 

att få högre 
vibrationsnivåer 

jämfört med 
nuvarande 

situation, men 
under riktvärdet

Liten negativ effekt 
om riktvärde vw 
=0,4 mm/s vägd 

RMS nattetid (22-
06) klaras efter 

åtgärd. Ett mindre 
antal bostäder (10-

20 stycken) kommer 
att få högre 

vibrationsnivåer 
jämfört med 
nuvarande 

situation, men 
under riktvärdet

Ingen/försumbar 
negativ effekt om 
riktvärde vw =0,4 
mm/s vägd RMS 
nattetid (22-06) 

klaras efter åtgärd. 
Ett fåtal bostäder 

(<10 stycken) 
kommer att få högre 

vibrationsnivåer 
jämfört med 

nuvarande situation, 
men under 
riktvärdet

4.4.3. Konsekvens

Konsekvensen är sammanvägning av korridorens känslighet och den effekt som kommer av 
ny järnväg genom korridoren. 

Tabell 7 Skala för bedömning av konsekvenser utifrån bedömd känslighet och effekt.

  Stor negativ effekt  Måttlig negativ 

effekt 

Liten negativ 

effekt 

Försumbar effekt  Positiv effekt

Stor känslighet Stor negativ 
konsekvens 

Måttlig – stor 
negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv konsekvens

Måttlig känslighet Måttlig – stor 
negativ  

konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Liten – måttlig 
negativ 

konsekvens

Försumbar  
konsekvens 

Positiv konsekvens

Liten känslighet Måttlig negativ  
konsekvens 

Liten – måttlig 
negativ 

konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens

Försumbar 
konsekvens 

Positiv konsekvens
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5. Befintliga förhållanden

5.1. Genomförda vibrationsmätningar i befintlig miljö

Trafikverket har drygt 150 punkter med vibrationsmätningar längs järnvägar och vägar 
inom och mellan Göteborg och Borås (Trafikverket, 2020.B). Huvuddelen av mätningarna 
är utförda vid bostäder längs Västkustbanan i Mölndal och Göteborg där en mer omfattande 
inventering av vibrationssituationen har genomförts. Längs Kust till kustbanan har spridda 
mätningar utförts vid klagomål och i enstaka fall i samband med nybyggnationer eller i 
samband med nya detaljplaner. Flest mätningar efter Kust till kustbanan har gjorts inom 
Rävlanda, Landvetter och Bollebygd. 

Högst vibrationsnivåer är i allmänhet uppmätta vid bostäder på lera längs Västkustbanan. 
På delen av Västkustbanan inom utredningsområdet finns ett tiotal mätpunkter med 
uppmätta komfortnivåer över 0,4 mm/s. Vibrationshastigheten 0,4 mm/s kan vara en 
uppfattbar vibration och kan upplevas som störande. Samtliga av dessa mätpunkter ligger 
enligt SGU jordartskarta på lera. 

Längs Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås finns 15 registrerade mätningar där 
vibrationshastigheten inomhus uppmätts till över 0,4 mm/s vägd RMS. I de flesta fallen 
ligger dessa hus inom 30 meter från järnvägen och i områden med lösare jordarter som lera, 
sand eller isälvssedimenten. Då mätningarna efter Kust till kustbanan har genomförts i 
huvudsak vid klagomål är det sannolikt att dessa tillhör de mer utsatta miljöerna, men det 
går inte att utesluta att problem finns även längre från spår och i andra miljöer. 
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Figur 8 Redovisning av mätpunkter för vibrationer, relaterad till riktvärdesnivån 0,4 mm/s samt högsta 
acceptabla nivån 0,7 mm/s.

5.2. Känsliga bebyggda miljöer

Riktvärden för vibrationer vid nybyggnad av infrastruktur finns för bostäder samt för 
vårdlokaler. Nedan redovisas var inom utredningsområdet dessa typer av byggnader finns. 

Bostäder

Bostadshus är koncentrerade till områdets tätorter som till största del ligger i områdets 
dalgångar, se Figur 9. Gles bostadsbebyggelse och mindre tätorter finns i det kuperade 
skogslandskapet mellan dalgångarna. I figuren nedan redovisas koncentrationen av 
bostadsmiljöer, där mörkare färg visar en högre koncentration. 
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Figur 9 Förekomst samt koncentration av bostadsbyggnader inom utredningsområdet. Mörkare färg 
innebär högre täthet av bostäder.

Vårdlokaler

Vårdlokaler är i huvudsak lokaliserade inom områden med bostadsbebyggelse, se Figur 10. 

Figur 10 Förekomst av vårdlokaler inom utredningsområdet. 
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5.3. Jordarter

Geologin har en stor betydelse för hur lågfrekventa vibrationer fortplantar sig i marken och 
når byggnader. Lösa jordarter som lera, sand och isälvssediment är att betrakta som 
vibrationskänsliga, medan fastare jordarter som morän och fast berg innebär en betydligt 
mindre utbredning. I fasta jordarter kan istället vibrationer av något högre frekvenser 
spridas, som istället kan leda till stomljud i byggnader (detta redovisas i PM Stomljud). 

Underlag från SGU - ”Jordarter 1:25 000 – 1:100 000” har använts för att beskriva 
områdets geologiska förutsättningar. Underlaget är grovt och redovisar jordarters 
utbredning nära markytan. Eventuella avvikande jordartslager längre ner i marken 
redovisas inte. Fördjupning av geologiskt underlag kan behöva göras i kommande 
projekteringsskeden. 

Mellan dalgångarna domineras utredningsområdet till ytan av urberg med inslag av ett 
varierande tjockt täcke av morän och fläckvis också torv. Bebyggelse i Mölnlycke och i Borås 
utkanter ligger till stor del direkt på berget. Den glesa bostadsbebyggelsen mellan områdets 
dalgångar ligger också till stor del på berg. 

I dalgångar har tidigare högre havsnivåer, inlandsisen och vattendrag avsatt en blandning av 
finkorniga jordarter. Det är också i dalgångarna som de flesta samhällen och tätorter finns 
och därmed koncentrationen av bostäder. Bebyggelsen i Mölndalsåns dalgång, Landvetter, 
Rävlanda och Bollebygd ligger till stor del på lösa jordarter som lera och sand. Högre upp 
längs dalgångarnas sluttningar minskar jordtäcket succesivt och i flera av tätorterna i 
dalgångar finns de högre belägna delarna av bebyggelsen på urberg.

Runt Borås finns stora områden med sandiga moräner, men i dalgångens lägre delar även 
stora områden med isälvssediment. Högre delar av terrängen består av berg. 
Bostadsområdena återfinns allmänt i den något högre terrängen, på morän och berg, medan 
bebyggelsen på isälvssedimenten i de lägre delarna av dalen till mesta del består av 
verksamheter.

I tabell 8 redovisas hur stor andel bostadsbyggnader inom utredningsområdet som ligger på 
respektive jordart, baserat på SGU:s jordartskarta. I Figur 11 redovisas jordartskartan för 
utredningsområdet. Risker för vibrationsproblem är kopplat till jordart och byggnaders 
grundläggning och konstruktion. I senare projekteringsskede kan mer detaljerat geologiskt 
underlag tillsammans med kartläggning av byggnadernas förutsättningar behöva användas 
för riskbedömningar.
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Tabell 8 Beskrivning över bostadsbyggnaders fördelning på olika jordarter, baserat på SGU 
översiktliga jordartskarta samt bebyggelselager i Lantmäteriets fastighetskarta. 

Jordart Andel 
bostads-

byggnader inom 
utredningsområdet 

Kommentar

Sandig morän 37 % Vanligt förekommande runt Borås och i Hindås samt 
fläckvis i högre terräng i övriga delar av området

Urberg 36 % Till ytan dominerande i de högre delarna av 
utredningsområdet. Större koncentration av bostäder 
på berg finns i Mölnlycke och i Borås utkanter. 

Isälvssediment 7 % Vanligt förekommande i Borås, Bollebygd och i 
Landvetter/Härryda.  

Postglacial sand 7 % Vanligt förekommande i Bollebygd, Rävlanda, 
Landvetter och Mölndalsåns dalgång. 

Glacial lera 6 % Förekommer i stora områden i Mölndalsåns dalgång 
samt i mindre omfattning i lägre delar av övriga 
dalgångar. Ofta i stora djup.

Morän, 
omväxlande sort

3 % På höjder i Mölndalsåns dalgång.

Kärrtorv 1 % Finns fläckvis i hela området, men sällan med 
byggnader grundlagda direkt på. 
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Figur 11 SGU jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000 som redovisar jordarters utbredning nära markytan.  
Bostadsbyggnader markerade med svart. Rött visar urberg och gult och grönt är lösare jordarter som 
lera, sand och isälvsediment. 
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5.4. Jorddjup 

Jorddjupskartan (Figur 12) visar jordtäckets djup vilket är avståndet från berggrunden till 
markytan. Kartan visar också tydligt landskapets form. Dalgångar kan normalt tydligt ses 
som områden med större jorddjup, i många fall upp till 30–50 meter. Mellan dalgångarna är 
djupet i allmänhet ett fåtal meter eller obefintligt, vilket också kan ses i jordartskartan där 
dessa områden domineras av urberg. Lokala sprickdalar fyllda med jord förekommer över 
hela landskapet.   

Figur 12 SGU Jorddjupskarta där det kan noteras att de bostadshus som har höga 
vibrationshastigheter enligt tidigare mätningar befinner sig i område med större jorddjup. 
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6. Utredningsalternativ
Aktuella utredningsalternativ framgår av Figur 13.

Figur 13. Aktuella utredningsalternativ.

6.1. Delen Almedal-Landvetter flygplats

6.1.1. Stationsalternativ Mölndal

Mölndal station, L1

Befintlig station i Mölndal byggs ut med fler spår för att klara planerad trafik på den nya 
stambanan och Västkustbanan. Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver 
utökas till sex spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet behöver breddas 
från nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in under den 
befintliga bron (Mölndals bro). Plattformarna, som ska dimensioneras för 250 meter långa 
tåg, kan placeras norr och/eller söder om Mölndals bro. Plattformarna ska kunna nås med 
rulltrappor och hissar från bron. 

6.1.2. Stationsalternativ Landvetter flygplats

Station i tunnel under flygplatsen, L1

Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under Landvetter flygplats. Stationen 
utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår för 250 meter långa tåg. 
Bergtunneln under terminalen bedöms bli 2,5–3 kilometer lång.

Station parallell med flygplatsen, L3

Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygterminal. Stationen placeras i nära anslutning till 
flygplatsterminalen. Stationen ska utformas med två genomgående huvudspår och två 
plattformsspår med plattformar för 250 meter långa tåg. Järnvägen behöver överdäckas 
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med ett betongtak inom cirka 350 meters avstånd från flygledartornet eftersom elektriska 
störningar från tågtrafiken i annat fall kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning.

Station öster om flygplatsen, L7
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig landningsbana 
och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 1,2 kilometer öster om befintlig 
terminalbyggnad. Huvuddelen av stationen med spår och växlar kommer att ligga i skärning 
eller tråg utanför bergtunneln.

6.1.3. Korridorer Almedal – Landvetter flygplats

Korridor Mölnlycke

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station i 
centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från Västkustbanan 
och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. Med hänsyn till topografi samt befintlig 
miljö och bebyggelse behöver järnvägen att gå i bergtunnel från Sandbäck tills den har 
passerat Mölnlycke tätort. Tunneln bedöms bli cirka 8 kilometer lång. Öster om Mölnlycke 
kan järnvägen till stor del gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. 
Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen 
och L7 Öster om flygplatsen.

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, vilket innebär att 
både angränsande fastigheter, E6/E20 och Mölndalsån kommer att påverkas. Mölndals 
station behöver byggas ut med fler spår och plattformar, vilket påverkar både befintlig och 
planerad bebyggelse öster om stationen. 

Vid Rävekärr söder om stationen ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan. 
De nya spåren korsar Västkustbanan och Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel. 
Därefter fortsätter den nya järnvägen på bro alternativt i betongtunnel fram till 
Kungsbackavägen där den går in i bergtunnel. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga 
skäl är huvudalternativet en bro. Vid Rävekärr söder om stationen krävs också en planskild 
anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen.

Korridor Tulebo

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt som 
alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning i Mölndal. Vid Rävekärr 
ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan på samma sätt som alternativet 
Mölnlycke. Dalgången vid Tulebo kan passeras i markplan i den södra delen av korridoren 
medan en nordlig sträckning inom korridoren behöver gå i tunnel med hänsyn till 
riksintressen för både naturvård och friluftsliv vid Hårssjön. Den totala längden bergtunnel 
bedöms bli 5–6 kilometer. Järnvägen kommer att korsa Gravsjön på bro och passera genom 
Benareby i ytläge. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till 
Landvetter flygplats. Korridoren kan anslutas till stationsalternativen L1 Station i tunnel 
under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

Korridor Landvetter Öst

Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att stationen vid Landvetter 
flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan (L3 Parallellt med 
flygplatsen). Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt 
som alternativen Mölnlycke och Alternativ Tulebo. Norr om Finnsjön och genom Benareby 
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kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som 
väljs. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng söder och öster om 
Landvetter flygplats. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 6-10 kilometer.

Korridor Raka vägen

Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt till Landvetter 
flygplats utan att passera Mölndal. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och 
bebyggelse behöver järnvägen gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke tätort. 
Tunneln bedöms bli cirka 9 kilometer lång. Öster om Mölnlycke kan järnvägen till stor del 
gå i marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen L1 Station i tunnel under flygterminalen och L7 Öster om flygplatsen.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och Västlänken, vilket 
kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintligt dubbelspår kommer att breddas 
till fem spår mellan Sankt Sigfridsgatan och Flöjelbergsgatan där spåren delar sig mot Borås 
respektive Mölndal. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva 
byggas om i nytt läge och intrånget på angränsande fastigheter väster om nuvarande spår 
blir betydande. I delningspunkten korsar spåren varandra i tre olika plan, vilket innebär att 
det undre spåret kommer att ligga 15-18 meter under markytan. I det smalaste avsnittet 
söder om Flöjelbergsgatan kommer Mölndalsån och/eller E6/E20 att behöva flyttas. Spåren 
mot Borås kommer att fortsätta i betongtunnel fram till korsningen med Kust till kustbanan 
där de går in i bergtunnel.

Korridor Raka vägen Öst

Korridor Raka vägen Öst utgör en kombination av Korridor Raka vägen och Korridor 
Landvetter Öst. Järnvägen kommer att gå i bergtunnel tills den har passerat Finnsjön. Vid 
Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom 
korridoren som väljs. Den totala längden bergtunnel bedöms bli 9-12 kilometer.

6.2. Delen Landvetter flygplats-Borås

6.2.1. Korridorer Landvetter flygplats – Borås

Korridor Hindås

Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och Borås. 
Korridoren kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland.

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning mot 
Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult norr om Klippans 
naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen gå i en kort tunnel eller i ytläge beroende 
på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön 
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 3,5 
kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde. 
Därefter sträcker sig korridoren över ett höglänt skogsområde norr om Gesebols sjö där 
järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på bank. Vid Pålsbo går den norra delen av 
korridoren genom ett planerat naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen att gå in 
i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Hestra
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Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats och Borås. 
Korridoren kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland. 

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig riktning på 
samma sätt som korridor Hindås. Öster om Hindås fortsätter korridoren i östlig riktning 
mot Nissaråsen där det, med hänsyn till topografin, bedöms vara nödvändigt att anlägga 
järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. Vid Hestra passerar järnvägen Nolåns 
dalgång på en lång bro. Korridoren viker sedan av i nordostlig riktning där järnvägen 
kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder om Gesebols sjö och norr om 
Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo går järnvägen in i en lång tunnel mot något 
av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Bollebygd Nord

Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till stationslägena B1C Borås C och B2 Knalleland. 
Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen varefter den fortsätter norr om väg 27/40. 
Den passerar över Kust till kustbanan och tangerar därefter södra delen av Klippans 
naturreservat. 

Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att 
anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på 
en lång bro norr om Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd kommer järnvägen att gå i en 
cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den högre terrängen söder om Gesebols sjö. 
Korridoren fortsätter därefter på samma sätt som korridor Hestra till Bäckabo och vidare i 
en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i Borås.

Korridor Olsfors

Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till stationslägena B1A 
Borås C, B4 Lusharpan på bibanabana och B11 Osdal. Korridoren följer Bollebygd Nord fram 
till Bollebygd. Öster om Bollebygd viker korridoren av mot sydost där järnvägen av 
topografiska skäl behöver anläggas i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den passerar 
Söråns dalgång på bro. Därefter följer korridoren väg 27/40 mot Borås. 

Korridor Bollebygd Syd

Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors anslutas till stationslägena 
B1A Borås C, B4 Lusharpan på bibana och B11 Osdal. Korridoren följer alternativen 
Bollebygd Nord och Olsfors fram till Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera 
Kust till kustbanan på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 
förbi Bollebygd där den passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster om 
dalgången kan järnvägen, beroende på läge i korridoren, antingen gå in i en cirka två 
kilometer lång tunnel eller i ytläge förbi skidbacken innan den når den högre terrängen 
mellan Bollebygd och Borås. Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors 
fram till Viared och vidare mot något av de tre möjliga stationslägena i Borås.

971



Sida 29 (60)

6.3. Delen genom Borås

6.3.1. Korridorer och stationsalternativ i Borås  

Korridor med station under Borås C, nordöst med station B1A och sydöst med stationB1C

För stationsläge Borås C finns det två möjliga lösningar, B1A och B1C. Det som i huvudsak 
skiljer de båda alternativen åt är vilka korridorer som kan ansluta alternativen. B1A kan 
kopplas till de södra korridoralternativen medan B1C ansluter mot de norra korridorerna. 
Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli tillräcklig 
behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan. Plattformarna som ska kunna ta 
emot 400 meter långa tåg kommer att kunna nås med hissar. Öster om stationen kommer 
nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel. 

Korridor Knalleland med station B2

Stationen placeras sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet och i nära anslutning 
till Älvsborgsbanan. Stationen, som utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av 
tre dubbelspåriga broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka 
sig över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa och 10–15 
meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel som övergår i en kort 
betongtunnel och skärning i den östra kanten av naturreservatet Rya Åsar. Öster om 
stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i betongtunnel under området 
Norrmalm innan den övergår i en lång bergtunnel. 

Korridor Lusharpan med station B4

Stationsalternativ Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en 
station placeras vid Lusharpan på en bibana. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda 
kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om stationen går bibanan väster 
eller öster om Pickesjön och ansluter till huvudbanan sydväst om väg 27. Öster om stationen 
fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till kustbanans sträckning genom Göta, vilket 
kommer att medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse, och därefter i bergtunnel under 
områdena Kristineberg och Hedvigsborg. Bibanan bedöms bli cirka 10 kilometer lång. 
Stationen vid Lusharpan, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 500–
600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. 

Korridor Osdal/Borås C med station B11A

Stationsalternativ B11A innebär en station på huvudbana i Osdal samt en säckstation vid 
nuvarande Borås C. Stationen på huvudbanan, som ingår i nästa del av stambanan, kommer 
att ha fyra spår och utformas för 400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på en 
35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången kommer nästa del 
av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.

Väster om stationen anläggs en planskild kopplingspunkt för en bibana till Borås C. 
Bibanan, som kommer att trafikeras av regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås, ansluter till 
Viskadalsbanan och följer denna i befintlig eller ny sträckning fram till Borås C.  Tåg som 
trafikerar sträckan öster om Borås kommer att stanna vid stationen på huvudbanan istället 
för Borås C.

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och plattformar för regionaltåg till/från 
Göteborg. Tillsammans med nya plattformsförbindelser och breddning av befintliga 
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plattformar innebär detta en omfattande ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet 
behöver också utökas mot väster.

Korridor Osdal med station B11B

Stationsalternativ B11B innebär en station på huvudbana i Osdal där samtliga tåg kommer 
att stanna. Behovet att kunna vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas 
med sex spår, likt station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter 
hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa del av 
stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning inom korridoren.
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7. Effekter och konsekvenser
I denna utredning redovisas beräknat antal bostadshus med vibrationshastigheter över vw = 
0,4 respektive 0,7 mm/s inom respektive korridor. Syftet är att översiktligt beskriva 
effekterna av ny järnväg genom de olika utredningskorridorerna och visa på 
alternativskiljande konsekvenser mellan dem. Det bör understrykas att beroende på att 
beräkningar grundar sig på övergripande antagande av geologi, jordarter, jordarternas 
mäktighet och byggnaders grundläggning och stomme samt en exempellinje för järnvägen 
så är detta en bedömning av antalet förväntade överskridande per korridor och inte värden 
som ska användas för enskilda bostadshus. Underlaget från SGU har till exempel en 
geografisk upplösning som är stor och beror på hur tätt de inventerat området vilket kan 
göra stor skillnad i resultat.

Det är framför allt då korridoren går inom områden med djupa enhetliga jordlager som 
kännbara vibrationer till omgivningen kan uppkomma. Berg och morän ger inte någon 
större vibrationsspridning till omgivningen. Då de flesta järnvägskorridorer går genom 
främst landskap med måttliga jordlager eller berg så är det i princip bara i vissa specifika 
områden som risk för vibrationer har identifierats. 
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7.1. Utredningsalternativ – sammanfattning av konsekvenser

7.1.1. Delen Almedal-Landvetter flygplats

Beräkningar av vibrationspåverkan från enbart ny stambana mellan Almedal och Landvetter 
flygplats redovisas i Tabell 9.

I Mölndalsåns dalgång finns djupa lager med leror som är mycket vibrationskänsliga. Det 
finns sedan tidigare kända problem med vibrationer från befintlig infrastruktur inom detta 
område. De korridorer som går genom Mölndalsåns dalgång förbi Mölndals centrum 
riskerar att, utan genomförda åtgärder, ge ytterligare ökade vibrationsstörningar. Utanför 
Mölndalsåns dalgång finns en del utmed korridor Tulebo där järnvägen kan gå på 
vibrationskänslig mark och där påverka ett mindre antal bostadshus. En nordligare 
sträckning inom Tulebo-korridoren innebär längre bergtunnel och därmed färre bostäder 
som kan bli påverkade. I övriga korridorer sammanfaller inte de små områdena med 
vibrationskänsliga jordarter med någon bostadsbebyggelse. Därför bedöms dessa ha en 
försumbar konsekvens, se Tabell 10.

Tabell 9 Antal bedömda bostadshus med vibrationsnivå över riktvärdet.

Korridor Vibrations-
hastighet 
> 0,4 mm/s

Vibrations-
hastighet 
> 0,7 mm/s

Kommentar

Korridor Raka 
vägen

0 0 Går endast en kort sträcka inom 
Mölndalsåns dalgång, och sedan i 
bergtunnel förbi bebyggelse. 

Korridor Raka 
vägen Öst

0 0 Går endast en kort sträcka inom 
Mölndalsåns dalgång, och sedan i 
bergtunnel förbi bebyggelse.

Korridor Mölnlycke 20 inom 
Mölndalsåns 

dalgång + 
fåtal utanför

20 + fåtal Sträckan genom Mölndalsåns 
dalgång riskerar att, utan 
åtgärder, påverka ett tjugotal 
bostäder. Inom övrig del av 
korridoren kan ett fåtal 
byggnader påverkas, beroende av 
slutgiltig placering av järnvägen. 

Korridor Landvetter 
Öst

20 inom 
Mölndalsåns 

dalgång + 
fåtal utanför

20 + fåtal Sträckan genom Mölndalsåns 
dalgång riskerar att, utan 
åtgärder, påverka ett tjugotal 
bostäder. Inom övrig del av 
korridoren kan ett fåtal 
byggnader påverkas, beroende av 
slutgiltig placering av järnvägen.
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Korridor Vibrations-
hastighet 
> 0,4 mm/s

Vibrations-
hastighet 
> 0,7 mm/s

Kommentar

Korridor Tulebo 20 inom 
Mölndalsåns 
dalgång + ca 

10 utanför

20 + fåtal Sträckan genom Mölndalsåns 
dalgång riskerar att, utan 
åtgärder, påverka ett tjugotal 
bostäder. Inom övrig del av 
korridoren kan ytterligare ett 
tiotal byggnader påverkas, där 
huvuddelen av dessa finns vid 
Tulebo (och där enbart om 
järnvägen går i marknivå).

Tabell 10 Samlad bedömning vibrationer för delsträckan Almedal-Landvetter flygplats.

Korridor Samlad bedömning

Raka vägen Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar.

Raka vägen Öst Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar

Mölnlycke Inom Mölndalsåns dalgång bedöms både måttlig och liten känslighet för 
vibrationer. Mellan Sandbäck och fram till Landvetter flygplats bedöms 
som stor känslighet

Effekten bedöms som måttlig

Konsekvensen av korridoren som liten-måttlig  avseende vibrationer

Landvetter Öst Inom Mölndalsåns dalgång bedöms både måttlig och liten känslighet för 
vibrationer. Mellan Sandbäck och fram till Landvetter flygplats bedöms 
som stor känslighet

Effekten bedöms som måttlig

Konsekvensen av korridoren som liten-måttlig  avseende vibrationer

Tulebo Inom Mölndalsåns dalgång bedöms både måttlig och liten känslighet för 
vibrationer. Mellan Sandbäck och fram till Landvetter flygplats bedöms 
som stor känslighet

Effekten bedöms som måttlig

Konsekvensen av korridoren som liten-måttlig  avseende vibrationer

En fördjupad beskrivning av korridorernas konsekvenser beskrivs i kapitel 7.2.
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7.1.2. Delen Landvetter flygplats-Borås

Beräkningar av vibrationspåverkan från enbart ny stambana mellan Landvetter flygplats och 
Borås redovisas i Tabell 11.

Samtliga korridorer går genom glest befolkade områden där marken domineras av berg. I 
passagerna av dalgångarna, där de lösare och vibrationskänsliga jordarterna och även mer 
bebyggelse finns, har passagerna bedömts kunna ske utan risk för vibrationer i närliggande 
bostäder. Bedömningen att inga eller ett fåtal bostäder, beroende på slutgiltig lokalisering 
inom korridorerna, får vibrationer över riktvärden gör att samtliga korridorer bedöms få en 
försumbar konsekvens, se Tabell 12.

Tabell 11 Antal bedömda bostadshus med vibrationsnivå över riktvärdet.

Korridor
Vibrationshastighet 
> 0,4 mm/s

Vibrationshastighet 
> 0,7 mm/s

Korridor Hindås 0 0

Korridor Hestra 0 0

Korridor Bollebygd Nord 0 0

Korridor Olsfors 0 0

Korridor Bollebygd Syd 0 0
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Tabell 12 Samlad bedömning stomljud för delsträckan Landvetter flygplats-Borås.

Korridor Samlad bedömning

Hindås Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar.

Hestra Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar.

Bollebygd Nord Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar

Olsfors Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar.

Bollebygd Syd Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande vibrationer 
Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar

Då samtliga korridorers konsekvenser avseende vibrationer har bedömts som försumbara 
finns inga skillnader mellan alternativen att beskriva. Alternativen bedöms därmed som 
likvärdiga och utan större negativa effekter. Därför görs ingen fördjupad beskrivning av 
vibrationer inom korridorerna på denna delsträcka.  
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7.1.3. Delen genom Borås

Beräkningar av vibrationspåverkan från enbart ny stambana genom Borås redovisas i Tabell 
13.

Inom Borås finns bostadsområden som ligger på vibrationskänsliga jordarter, särskilt de 
som är lågt belägna i dalgången. Inom de studerade korridorerna är det dock sällan som en 
järnväg kan placeras i markplan nära dessa bostadsområden. För de alternativ som i 
huvudsak placeras i tunnel (Borås C och Knalleland) bedöms inga bostadshus få vibrationer 
över riktvärden. Detta gäller också i alternativen med huvudbana utanför staden. Däremot 
kan bibanan i alternativ Lusharpan innebära ett mindre åtgärdsbehov på grund av att 
järnvägen kan behöva passera nära ett område med flerfamiljshus.

Samtliga korridorer innebär en försumbar konsekvens avseende vibrationer, se Tabell 14.

Tabell 13 Antal bedömda bostadshus med vibrationsnivå över riktvärdet. 

Korridor Bostadshus med 
vibrationshastighet 

> 0,4 mm/s

Bostadshus med 
vibrationshastighet 

> 0,7 mm/s

Korridor Borås C nordöst (B1A) 0 0

Korridor Borås C sydöst (B1C) 0 0

Korridor Knalleland (B2) 0 0

Korridor Lusharpan (B4) fåtal 0

Korridor Osdal/Borås C (B11A) 0 0

Korridor Osdal (B11B) 0 0
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Tabell 14 Samlad bedömning av vibrationer för delsträckan genom Borås.

Korridor Samlad bedömning

Korridor Borås C nordöst (B1A)

Korridoren bedöms ha en hög känslighet för 
tillkommande vibrationer 

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer 
från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar

Korridor Borås C sydöst (B1C)

Korridoren bedöms ha en hög känslighet för 
tillkommande vibrationer 

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer 
från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar

Korridor Knalleland (B2)

Korridoren bedöms ha en hög känslighet för 
tillkommande vibrationer 

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer 
från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar

Korridor Lusharpan (B4)

Korridoren bedöms ha en liten till måttlig 
känslighet för tillkommande vibrationer 

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer 
från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar

Korridor Osdal/Borås C (B11A)

Korridoren bedöms ha en hög känslighet för 
tillkommande vibrationer 

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer 
från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar

Korridor Osdal (B11B)

Korridoren bedöms ha en hög känslighet för 
tillkommande vibrationer 

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer 
från järnvägen.

Eftersom inga bostadshus påverkas bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar

Då samtliga korridorers konsekvenser avseende vibrationer har bedömts som försumbara så 
finns inga skillnader mellan alternativen att beskriva. Alternativen bedöms därmed som 
likvärdiga och utan större negativa effekter. Därför finns inget behov av något fördjupad 
beskrivning av korridorerna på denna delsträcka.  
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7.2. Redovisning per korridor delen Almedal-Landvetter flygplats

En fördjupad beskrivning görs inom delsträcka Almedal-Landvetter flygplats där ett antal av 
korridorerna bedöms ge en måttlig negativ påverkan. På övriga delsträckor är 
förutsättningarna sådana att inga eller högst ett fåtal bostäder beräknas att beröras av 
vibrationer över riktvärden och därför har konsekvensen för samtliga korridorer bedömts 
som försumbar. Därför redovisas inte fördjupade beskrivningar av de övriga delsträckorna i 
detta kapitel. 

7.2.1. Korridor Raka vägen

Figur 14 Översikt över korridoren och områden med vibrationer över riktvärde utan åtgärder

Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan vid Almedal och går direkt till Landvetter 
flygplats utan att passera Mölndal. Den nya järnvägen bedöms komma att gå i en lång 
bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke kan järnvägen gå i 
marknivå innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. 

Känslighet
Inom korridoren finns idag inga bostadshus med kända vibrationer från Västkustbanan eller 
Kust till kustbanan. Korridoren har därmed hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar.

Effekt
Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Detta beror på att korridoren viker av från Mölndalsåns dalgång 
med vibrationskänsliga jordarter redan i Almedal och inga bostadshus får några kännbara 
vibrationer på den sträckan. Järnvägen går sedan i bergtunnel hela vägen förbi Mölnlycke 
och ger därmed inte upphov till några kännbara vibrationer till omgivningen.
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Öster om Mölndal fram till Landvetter flygplats är korridoren mycket glest bebyggd, 
förutom passagen av Björröd, och marken består framför allt av berg med moräner, som inte 
ger någon risk för vibrationer till omgivningen. Björröd passeras på bro och det bedöms 
därmed inte innebära någon risk för kännbara vibrationer vid bebyggelsen. 

Åtgärder
Då inga bostadshus beräknas få vibrationshastigheter över riktvärden bedöms det inte 
finnas något behov av åtgärder mot vibrationer. 

Konsekvens
Korridoren bedöms inte ge några bostadshus med förväntade vibrationshastigheter som 
överskrider riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Korridoren bedöms ha en hög känslighet för 
tillkommande störningar men eftersom inga bostadshus beräknas att påverkas så bedöms 
konsekvensen av korridoren som försumbar.

7.2.2. Korridor Raka vägen Öst

Figur 15 Översikt över korridoren och områden med vibrationer över riktvärde utan åtgärder

Korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan vid Almedal och går i en lång tunnel 
tills den har passerat Finnsjön. Vid Benareby kan järnvägen gå i tunnel eller i ytläge 
beroende på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Övriga delen går i markplan fram 
till Landvetter flygplats.

Känslighet
Inom korridoren finns idag inga bostadshus med kända vibrationer från Västkustbanan eller 
Kust till kustbanan. Korridoren har därmed hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar.

Effekt
Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
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riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Detta beror på att korridoren viker av från Mölndalsåns dalgång 
med vibrationskänsliga jordarter redan i Almedal och därmed får inga bostadshus några 
kännbara vibrationer på den sträckan. Då järnvägen går i tunnel förlagd i berg hela vägen 
från Almedal fram till Älvdalen/Bolås så kommer det inte förekomma några kännbara 
vibrationer till omgivningen. Var tunneln slutar beror på framtida järnvägs placering i 
korridoren. 

Öster om Mölndal fram till Landvetter flygplats är korridoren glest bebyggd och marken 
består framför allt av berg med moräner, som inte ger någon risk för vibrationer till 
omgivningen. 

Åtgärder
Ett fåtal bostadshus beräknas få vibrationshastigheter över riktvärden. Efter åtgärd kommer 
inga bostadshus få vibrationshastigheter över riktvärden från ny järnväg.

Konsekvens 
Inom korridoren kan ett fåtal bostadshus med förväntade vibrationshastigheter som 
överskrider riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Efter åtgärd klaras riktvärde för vibrationer. 
Korridoren bedöms ha en hög känslighet för tillkommande störningar men eftersom inga 
bostadshus beräknas att påverkas efter åtgärder bedöms konsekvensen av korridoren som 
försumbar.

7.2.3. Korridor Mölnlycke

Figur 16 Översiktskarta för korridor Mölnlycke. Områden där riktvärden för vibrationer beräknas 
överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka byggnader med 
överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar en station i 
centrala Mölndal. Vid Rävekärr söder om Mölndal viker korridoren av från Västkustbanan 
och fortsätter i nordostlig riktning mot Mölnlycke. Järnvägen bedöms sedan komma att gå i 
tunnel från Rävekärr tills den har passerat Mölnlycke tätort, för att sedan fortsätta i 
markplan innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. 
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Känslighet
Längs Västkustbanan i Mölndalsåns dalgång finns inom korridoren ett tiotal bostadshus 
som enligt mätningar har vibrationshastigheter över riktvärde idag. Dessa återfinns i 
huvudsak i Forsåker, öster om Åbromotet. Området har därmed bedömts att ha en liten 
känslighet för tillkommande vibrationsstörningar.

Utanför Mölndalsåns dalgång finns idag inga bostadshus med kända vibrationshastigheter 
över riktvärden från tåg. Denna del av området har därmed hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar.

Då den del av korridoren där mest människor bor bedöms ha en liten känslighet mot 
tillkommande vibrationer så bedöms korridorens sammantagna känslighet som liten. 

Effekt
Inom korridoren i Mölndalsåns dalgång finns det mäktiga lerlager och finare jordarter som 
innebär en risk att vibrationer sprids från järnväg till omgivande byggnader. Inom delen av 
korridoren som går i Mölndalsåns dalgång beräknas ett tjugotal bostadshus få 
vibrationshastigheter som överskrider riktvärdet vw = 0,4 mm/s  samt även vw = 0,7 mm/s 
från ny järnväg. Utan åtgärder förstärks störningarna i det redan påverkade området öster 
om Åbromotet, samt för enstaka byggnader norr om Mölndals centrum på järnvägens östra 
sida. I Rävekärr kan enstaka byggnader få nivåer över riktvärden innan åtgärder 
genomförts. 

Åtgärder
För att klara riktvärden så behöver åtgärder på järnvägen på en bedömd sträcka av 500 
meter i Mölndal och på ca 100 meter vid Rävekärr. Längre österut så går korridoren främst 
på marker med berg och morän. Skulle enstaka byggnader påverkas i andra delar av 
korridoren på grund av hur järnvägen placeras så kommer kortare partier av järnvägen 
behöva åtgärdas även här. Efter åtgärd kommer inga bostadshus få vibrationshastigheter 
över riktvärden från ny järnväg.

I Mölndalsåns dalgång kommer anpassningen av de nya spåren till befintligt spårsystem 
innebär att befintliga spår behöver byggas om på delar av sträckan. I sådana fall kan det 
finnas möjligheter att genomföra förstyvande åtgärder på befintlig bana på de delsträckor 
där det idag finns höga vibrationer. Detta skulle då förbättra situationen mot idag. 

Konsekvens
Efter åtgärd kan alla riktvärden klaras. Då korridoren har bedömts ha en liten känslighet för 
tillkommande störningar, tillsammans med en måttlig negativ effekt, så bedöms 
konsekvensen av korridoren ha en liten - måttlig konsekvens. 

Kan förstyvande åtgärder utföras för befintlig bana i Mölndalsåns dalgång där det idag finns 
vibrationsproblem kan situationen totalt sett förbättras.

7.2.4. Korridor Tulebo
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Figur 17 Översiktskarta för korridor Tulebo. Områden där riktvärden för vibrationer beräknas 
överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka byggnader med 
överskridanden kan finnas utanför markeringarna.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt som 
alternativet Mölnlycke. Vid Tulebo söder om Hårssjön kan järnvägen gå i tunnel eller i 
ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som väljs. Järnvägen kommer att 
korsa Gravsjön på bro och passera genom Benareby i ytläge. Därefter går järnvägen i 
markplan fram den går in i ny tunnel under Landvetter flygplats.

Känslighet
Längs Västkustbanan i Mölndalsåns dalgång finns inom korridoren ett tiotal bostadshus 
som enligt mätningar har vibrationshastigheter över riktvärde idag. Dessa återfinns i 
huvudsak i Forsåker, öster om Åbromotet. Området har därmed bedömts att ha en liten 
känslighet för tillkommande vibrationsstörningar.

Utanför Mölndalsåns dalgång finns idag inga bostadshus med kända vibrationshastigheter 
över riktvärden från tåg. Denna del av området har därmed hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar.

Sammantaget har känsligheten inom korridoren bedömts som måttlig. 

Effekt
Inom korridoren i Mölndalsåns dalgång finns det mäktiga lerlager och finare jordarter som 
innebär en risk att vibrationer sprids från järnväg till omgivande byggnader. Inom delen av 
korridoren som går i Mölndalsåns dalgång beräknas ett tjugotal bostadshus få 
vibrationshastigheter som överskrider riktvärdet vw = 0,4 mm/s samt även vw = 0,7 mm/s 
från ny järnväg. Utan åtgärder förstärks störningarna i det redan påverkade området öster 
om Åbromotet, samt för enstaka byggnader norr om Mölndals centrum på järnvägens östra 
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sida. Även i Rävekärr kan enstaka byggnader få nivåer över riktvärden innan åtgärder 
genomförts. 

Förbi Tulebo kan järnvägen gå i markplan i den södra delen av korridoren, eller i tunnel i 
den norra delen av korridoren. Om den går i markplan sammanfaller placeringen med 
med lokala förhållanden av vibrationskänsliga jordarter i närheten av byggnader. Ett fåtal 
byggnader kan få vibrationshastigheter över riktvärden innan åtgärder genomförts. Österut 
kan ytterligare ett fåtal byggnader beröras inom Benareby (innan åtgärder) där järnvägen 
passerar i markplan.

Längre österut så går korridoren främst på marker med berg och morän. Enstaka 
bostadshus med lokalt sämre jordarter kan påverkas beroende på hur framtida järnväg är 
placerad inom korridoren. 

Totalt innebär detta att ca 30 bostadshus inom korridoren har beräknats kunna få 
vibrationshastigheter över riktvärden, innan åtgärder genomförts. Därför har effekten för 
korridoren bedömts som måttlig. 

Åtgärder
För att klara riktvärden så behövs åtgärder på järnvägen på en bedömd sträcka av 500 meter 
i Mölndal och på ca 100 meter vid Rävekärr. Skulle enstaka byggnader påverkas i andra 
delar av korridoren på grund av hur järnvägen placeras så kommer kortare partier av 
järnvägen behöva åtgärdas även här. Efter åtgärd kommer inga bostadshus få 
vibrationshastigheter över riktvärden från ny järnväg.

I Mölndalsåns dalgång kommer anpassningen av de nya spåren till befintligt spårsystem 
innebär att befintliga spår behöver byggas om på delar av sträckan. I sådana fall kan det 
finnas möjligheter att genomföra förstyvande åtgärder på befintlig bana på de delsträckor 
där det idag finns höga vibrationer. Detta skulle då förbättra situationen mot idag. 

Konsekvens
Efter åtgärd kan alla riktvärden klaras. Då påverkad sträcka har bedömts ha en måttlig 
känslighet för tillkommande störningar tillsammans med en måttlig effekt, så bedöms även 
konsekvensen av korridoren som måttlig. 

Kan förstyvande åtgärder utföras för befintlig bana i Mölndalsåns dalgång där det idag finns 
vibrationsproblem kan situationen totalt sett förbättras.
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7.2.5. Korridor Landvetter Öst

Figur 18 Översiktskarta för korridor Landvetter öst. Områden där riktvärden för vibrationer beräknas 
överskridas innan genomförda åtgärder visas som grå markeringar. Enstaka byggnader med 
överskridanden kan finnas utanför markeringarna, 

Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att stationen vid Landvetter 
flygplats är placerad öster om och parallellt med landningsbanan (L3 Parallellt med 
flygplatsen). Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma sätt 
som alternativen Mölnlycke och Alternativ Tulebo. Vid Finnsjön och Benareby kommer 
järnvägen att gå i tunnel eller i ytläge beroende på vilken sträckning inom korridoren som 
väljs. 

Känslighet
Längs Västkustbanan i Mölndalsåns dalgång finns inom korridoren ett tiotal bostadshus 
som enligt mätningar har vibrationshastigheter över riktvärde idag. Dessa återfinns i 
huvudsak i Forsåker, öster om Åbromotet. Längs Kust till kustbanan finns inga kända 
problem inom korridoren. Området har därmed bedömts att ha en liten känslighet för 
tillkommande vibrationsstörningar.

Utanför Mölndalsåns dalgång finns idag inga bostadshus med kända vibrationshastigheter 
över riktvärden från tåg. Denna del av området har därmed hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar.

Då den del av korridoren där mest människor bor bedöms ha en liten känslighet mot 
tillkommande vibrationer så bedöms korridorens sammantagna känslighet som liten. 

Effekt
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Inom korridoren i Mölndalsåns dalgång finns det mäktiga lerlager och finare jordarter som 
innebär en risk att vibrationer sprids från järnväg till omgivande byggnader. Inom delen av 
korridoren som går i Mölndalsåns dalgång beräknas ett tjugotal bostadshus få 
vibrationshastigheter som överskrider riktvärdet vw = 0,4 mm/s samt även vw = 0,7 mm/s 
från ny järnväg. Utan åtgärder förstärks störningarna i det redan påverkade området öster 
om Åbromotet, samt för enstaka byggnader norr om Mölndals centrum på järnvägens östra 
sida. Även i Rävekärr kan enstaka byggnader få nivåer över riktvärden innan åtgärder 
genomförts. 

Söder om Mölnlycke och vidare till Landvetter flygplats så går korridoren främst på marker 
med berg och morän. Enstaka sträckor vid bostadshus kan lokalt ha sämre jordarter och kan 
påverkas beroende på hur framtida järnväg är placerad inom korridoren. 

Sammantaget bedöms effekten av korridoren som måttlig. 

Åtgärder

För att klara riktvärden så behöver åtgärder på en bedömd sträcka av cirka 500 meter i 
Mölndal och åtgärder på ca 100 meter vid Rävekärr. Längre österut så går korridoren främst 
på marker med berg och morän. Skulle enstaka byggnader påverkas i andra delar av 
korridoren på grund av hur järnvägen placeras så kommer kortare partier av järnvägen 
behöva åtgärdas även här. Efter åtgärd kommer inga bostadshus få vibrationshastigheter 
över riktvärden från ny järnväg.

I Mölndalsåns dalgång kommer anpassningen av de nya spåren till befintligt spårsystem 
innebär att befintliga spår behöver byggas om på delar av sträckan. I sådana fall kan det 
finnas möjligheter att genomföra förstyvande åtgärder på befintlig bana på de delsträckor 
där det idag finns höga vibrationer. Detta skulle då förbättra situationen mot idag. 

Konsekvens
Efter åtgärd kan alla riktvärden klaras. Då korridoren har bedömts ha en liten känslighet för 
tillkommande störningar, tillsammans med en måttlig effekt, så bedöms konsekvensen av 
korridoren som liten-måttlig konsekvens. 

Kan förstyvande åtgärder utföras för befintlig bana i Mölndalsåns dalgång där det idag finns 
vibrationsproblem kan situationen totalt sett förbättras.

7.3. Delen Landvetter flygplats - Borås

Korridorerna går till stor del genom glest bebyggda områden och järnvägen kommer gå i ett 
flertal kortare och längre tunnlar, oavsett vilken korridor som väljs. Marken består till stor 
del av berg förutom i dalgångar där det finns lösare jordarter. På grund av att samtliga 
korridorer har bedömts innebära en försumbar konsekvens redovisas inte varje korridor i 
detalj för denna delsträcka
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Känslighet

Längs Kust till kustbanan genom Rävekärr och Bollebygd finns enstaka mätningar av 
vibrationer över riktvärden. I övrigt saknas registrerade störningar av vibrationer inom 
denna del av utredningsområdet. Därför har samtliga korridorer sammantaget bedömts ha 
en hög känslighet för tillkommande vibrationer. 

Effekt

Ingen av korridorerna har bedömts kunna innebära att mer än ett fåtal bostadsbyggnader 
berörs av vibrationshastigheter över riktvärden (innan åtgärder).  Utanför dalgångarna 
innebär markförhållandena generellt att risken för vibrationer i byggnader är liten. 
Dalgångarna som innehåller vibrationskänsliga jordarter passeras sannolikt på landbroar 
som innebär en minskad risk för vibrationer. 

Åtgärder

Om det i senare planeringsskeden visar sig att något hus riskerar att beröras av vibrationer 
över riktvärden kommer lokala åtgärder att genomföras så att riktvärden inte överskrids.

Konsekvens

Känsligheten inom samtliga korridorer har bedömts som hög och med en försumbar effekt. 
Det innebär att konsekvensen för samtliga korridorer bedöms som försumbar. 
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7.4. Delen genom Borås

Korridorerna går till stor del genom glest bebyggda områden och järnvägen kommer gå i ett 
flertal kortare och längre tunnlar, oavsett vilken korridor som väljs. Marken består till stor 
del av berg förutom i dalgångar där det finns lösare jordarter. På grund av att samtliga 
korridorer har bedömts innebära en försumbar konsekvens redovisas inte varje korridor i 
detalj för denna delsträcka

Känslighet

Längs Kust till kustbanan genom Borås finns enstaka mätningar av vibrationer över 
riktvärden. I övrigt saknas registrerade störningar av vibrationer inom denna del av 
utredningsområdet. Därför har samtliga korridorer sammantaget bedömts ha en hög 
känslighet för tillkommande vibrationer. 

Effekt

Ingen av korridorerna har bedömts kunna innebära att mer än ett fåtal bostadsbyggnader 
berörs av vibrationshastigheter över riktvärden (innan åtgärder).  Både tunnelalternativen 
och de externa alternativen bedöms inte påverka någon byggnad, medan alternativ 
Lusharpans bibana går genom områden där ett fåtal byggnader riskerar att påverkas. 
Samtliga korridorers effekt har därmed bedömts som försumbar avseende kännbara 
vibrationer. 

Åtgärder

Om det i senare planeringsskeden visar sig att något hus riskerar att beröras av vibrationer 
över riktvärden kommer lokala åtgärder att genomföras så att riktvärden inte överskrids.

Konsekvens

Känsligheten inom samtliga korridorer har bedömts som hög och med en försumbar effekt. 
Det innebär att konsekvensen för samtliga korridorer bedöms som försumbar. 
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7.5. Fördjupad beskrivning av korridorer på sträckan Landvetter flygplats-
Borås samt genom Borås

7.5.1. Korridor Hindås

Känslighet

Idag finns inga kända bostadshus med vibrationer från järnväg som är kännbara inom 
området för korridoren. Området har alltså hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar. 

Effekt

Inom korridoren finns det främst morän och berg. Det finns mindre områden med 
isälvssediment, till exempel vid passage av korridor med bro norr om Hestra

Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren är placerad i ett område som idag inte är påverkad 
av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för tillkommande störningar. 

Då inga bostadshus beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms effekten av 
korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Korridoren ger inga bostadshus med beräknade vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar 
men ett fåtal bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som 
försumbar. 

7.5.2. Korridor Hestra

Känslighet

Det finns idag inga kända bostadshus inom korridoren med kännbara vibrationer från 
järnväg. Området har alltså hög känslighet för tillkommande vibrationsstörningar.

Effekt

Inom korridoren finns det främst morän och berg. Det finns mindre områden med 
isälvssediment, till exempel vid passage av korridor med bro söder om Hestra
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Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren är placerad i ett område som idag inte är påverkad 
av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för tillkommande störningar. 

Då inga bostadshus beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms effekten av 
korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Korridoren ger inga bostadshus med förväntade vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar 
men inga bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som försumbar.

7.5.3. Korridor Bollebygd Nord

Känslighet

Det finns idag inga kända bostadshus inom korridoren med kännbara vibrationer från 
järnväg. Området har alltså hög känslighet för tillkommande vibrationsstörningar.

Effekt

Inom korridoren finns det främst morän och berg. Det finns mindre områden med 
isälvssediment, till exempel vid passage av korridor med bro norr om Bollebygd.

Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren är placerad i ett område som idag inte är påverkad 
av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för tillkommande störningar. 

Då inga bostadshus beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms effekten av 
korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Inom korridoren beräknas inga bostadshus få vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet 
vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar men inga 
bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som försumbar.

992



Sida 50 (60)

7.5.4. Korridor Olsfors

Känslighet

Det finns idag inga kända bostadshus inom korridoren med kännbara vibrationer från 
järnväg. Området har alltså hög känslighet för tillkommande vibrationsstörningar.

Effekt

Inom korridoren finns det främst morän och berg. Det finns mindre områden med 
isälvssediment, till exempel vid passage av korridor med bro norr om Bollebygd och vid 
Råssa.

Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren är placerad i ett område som idag inte är påverkad 
av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för tillkommande störningar. 

Då inga bostadshus beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms effekten av 
korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Inom korridoren beräknas inga bostadshus få vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet 
vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar och inga 
bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som försumbar.

7.5.5. Korridor Bollebygd Syd

Känslighet

Det finns idag inga kända bostadshus med kännbara vibrationer från Kust till kustbanan. 
Lite norrut i Bollebygd och i Rävlanda finns uppmätta vibrationshastigheter som 
överskrider riktvärde. Det finns idag heller inga kända bostadshus inom korridoren med 
kännbara vibrationer från järnväg. Området har alltså hög känslighet för tillkommande 
vibrationsstörningar.

Effekt

Inom korridoren finns det främst morän och berg. Det finns mindre områden med jordarter 
som är känsliga vibrationer, till exempel vid passage av korridor med bro söder om 
Bollebygd med svämsediment, postglacial finsand och isälvssediment. Då sträckan går på 
bro på platsen så blir påverkan begränsad. Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha 
vibrationshastigheter som överskrider riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren är placerad i 
ett område som idag inte är påverkad av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för 
tillkommande störningar. 
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Då inga bostadshus beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms effekten av 
korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Inom korridoren beräknas inga bostadshus få vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet 
vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar men inga 
bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som försumbar.

7.5.6. Korridor Borås C nordöst och sydöst (B1A och B1C)

Känslighet

Det finns idag inga kända bostadshus inom korridoren med kännbara vibrationer från 
järnväg. Området har alltså hög känslighet för tillkommande vibrationsstörningar.

Effekt

Järnvägen går i bergtunnel under alla bostadsområden i korridoren. Inom korridoren 
beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider riktvärdet vw = 0,4 
mm/s då järnvägen går i bergtunnel där det finns bostadshus i omgivningen. Vibrationer 
bedöms inte vara kännbara. Då korridoren är placerad i ett område som idag inte är 
påverkad av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för tillkommande störningar. 

Då inga bostadshus beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms effekten av 
korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Korridoren ger inga bostadshus med förväntade vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar 
men inga bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som försumbar.

994



Sida 52 (60)

7.5.7. Korridor Knalleland (B2)

Känslighet

Det finns idag inga kända bostadshus inom korridoren med kännbara vibrationer från 
järnväg. Området har hög känslighet för tillkommande störningar.

Effekt

Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s då järnvägen nästan uteslutande går i bergtunnel eller på bro över 
Herrljungabanan. Vibrationer bedöms inte vara kännbara. Då korridoren är placerad i ett 
område som idag inte är påverkad av kännbara vibrationer så är känsligheten stor för 
tillkommande störningar. 

På sträckor med bergtunnel kan det i byggskedet förekomma fåtal (normalt 1-2 tillfällen per 
dygn) kännbara vibrationshändelser per dygn under begränsad tid då sprängning utförs för 
bergtunnel i närheten av bostäder. Det kan förekomma ett fåtal bostadshus i samband med 
utbyggnad av järnvägen där det utförs jordstabiliserande åtgärder som spontning, pålning 
och kompaktering vid utbyggnad av järnväg i närheten av bostäder. Det kan även vara 
arbeten kring järnvägsbrons fundament.

Då inga bostadshus i driftskedet beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms 
effekten av korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som hög och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Korridoren ger inga bostadshus med förväntade vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Då korridoren har hög känslighet för tillkommande störningar 
men inga bostadshus som påverkas så bedöms konsekvensen av korridoren som försumbar.

7.5.8. Korridor Lusharpan (B4)

Känslighet

Längs med Kust till kustbanan finns det bostadshus där det idag finns vibrationer som 
överskrider riktvärde mellan Göta och Hedvigsborg. Området har alltså måttlig känslighet 
för tillkommande störningar

Effekt

Inom korridoren finns det främst moräner och berg men även områden av isälvssediment 
där risken för vibrationer från järnvägen är större. Isälvssediment förekommer främst längs 
dalgången med Varbergsbanan och Kust till kustbanan.
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Inom korridoren beräknas ett fåtal bostadshus få vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. 

Stationsalternativet Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden och att en 
station placeras vid Lusharpan på en bibana. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda 
kopplingspunkter sydväst och sydöst om staden. Väster om stationen går bibanan väster 
eller öster om Pickesjön och ansluter till huvudbanan sydväst om väg 27. Öster om stationen 
fortsätter nästa etapp av bibanan i Kust till kustbanans sträckning genom Göta, vilket 
kommer att medföra intrång i befintlig bostadsbebyggelse. 

Då ett fåtal bostadshus i driftskedet beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet 
bedöms effekten av korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som måttlig och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Åtgärder

Husen som beräknas ha överskridande finns i Göta (flerbostadshus) och Härsåsen där det 
förekommer jordlager med isälvssediment.  Det kan krävas en förstärkt banvall på en 
sträcka av 300 meter. 

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Inom korridoren bedöms inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s efter åtgärder. Då känsligheten bedöms som liten till måttlig på de 
bostadshus där vibrationspåverkan kan ske, och inga bostadshus får vibrationsnivåer över 
riktvärdena, bedöms konsekvensen som försumbar.

7.5.9. Korridor Osdal/Borås C (B11A)

Känslighet

Längs med Kust till kustbanan finns det bostadshus där det idag finns vibrationer som 
överskrider riktvärde vid Hedvigsborg. I övrigt finns inga vibrationer från befintlig järnväg 
idag. Området har alltså måttlig känslighet för tillkommande störningar

Effekt

Inom korridoren finns det främst moräner och berg men även områden av isälvssediment 
där risken för vibrationer från järnvägen är större. Isälvssediment förekommer främst längs 
dalgången med Varbergsbanan och Kust till kustbanan.

Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Beroende på placering av järnväg inom korridoren kan ett fåtal 
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bostadshus få vibrationshastigheter som kan överskrida riktvärdet vw = 0,4 mm/s.
Områden med isälvssediment finns i Härsåsen och längs järnvägen norrut till Borås C.

Då inga bostadshus i driftskedet beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms 
effekten av korridoren som försumbar

Konsekvens

Känsligheten har bedömts som måttlig och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Åtgärder

Om placering av ny järnväg inom korridoren riskera att bostadshus får överskridande kan 
det krävas åtgärder med förstärkt banvall. 

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Inom korridoren bedöms inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Beroende på placering av järnväg inom korridoren kan ett fåtal 
bostadshus få vibrationshastigheter som kan överskrida riktvärdet vw = 0,4 mm/s, men med 
åtgärder bedöms dessa hus att klara riktvärdet vw = 0,4 mm/s.

Då inga bostadshus beräknas påverkas av vibrationer bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar.

7.5.10. Korridor Osdal (B11B)

Känslighet

Längs med Kust till kustbanan finns det idag bostadshus vid Hedvigsborg där vibrationer 
överskrider riktvärde. I övrigt finns inga vibrationer från befintlig järnväg idag. Området 
bedöms ha måttlig känslighet för tillkommande störningar

Effekter

Inom korridoren finns det främst moräner och berg men även områden av isälvssediment 
där risken för vibrationer från järnvägen är större. Isälvssediment förekommer främst längs 
dalgången med Varbergsbanan och Kust till kustbanan.

Inom korridoren beräknas inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Områden med isälvssediment finns i Härsåsen.

Då inga bostadshus i driftskedet beräknas få vibrationer som överskrider riktvärdet bedöms 
effekten av korridoren som försumbar.

Konsekvens
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Känsligheten har bedömts som måttlig och med en försumbar effekt. Det innebär att 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Den sammanlagda bedömningen av korridoren

Inom korridoren bedöms inga bostadshus ha vibrationshastigheter som överskrider 
riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Beroende på placering av järnväg inom korridoren kan ett fåtal 
bostadshus få vibrationshastigheter som kan överskrida riktvärdet vw = 0,4 mm/s. Med 
åtgärder bedöms dessa hus att klara riktvärdet vw = 0,4 mm/s.

Då inga bostadshus beräknas påverkas av vibrationer bedöms konsekvensen av korridoren 
som försumbar.
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8. Byggskede
I samband med byggskedet så kommer det att utföras jordstabiliserande åtgärder som 
spontning, pålning och kompaktering i närheten av bostäder. Detta kan ge höga vibrationer 
inom omkringliggande bostäder. På sträckor över bergtunnlar kan det i byggskedet 
förekomma kännbara vibrationshändelser under begränsad tid då sprängning utförs för 
bergtunnel i närheten av bostäder. Vibrationer från sprängningar i bergtunnel bedöms 
enligt praxis som acceptabla då de förekommer mycket kortvarigt och endast 1-2 gånger per 
dygn. Störnings- och hälsoeffekten är låg om sprängning sker dagtid. Känsliga delar är 
områden med vibrationskänsliga jordarter, det vill säga främst Mölndalsåns dalgång och ett 
antal mindre lerområden.

Vibrationer som uppkommer i byggskedet bedöms ha en effekt som är något lägre än för 
vibrationer under driftskedet då det sker under en begränsad tid och vid vissa typer av 
arbetsmoment som pålning, spontning och kompaktering. Det finns idag inga svenska 
riktvärden som anger vilka vibrationer som får accepteras vid byggarbeten för boende och 
andra känsliga verksamheter men vägledning kan fås från standarden SS 4604861 Mätning 
och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. I byggskedet ska vibrationer inte vara 
skadande för verksamheter och byggnader i projektets närhet. Uppställda krav har inte som 
syfte att förhindra att människor inte påverkas hälso- eller störningsmässigt. De krav på 
vibrationshastigheter som inte ska överskridas för att förhindra skador motsvarar en 
vibrationshastighet där en stor andel blir störda och påverkan på sömn är tydlig. (Arbets- 
och Miljömedicin, 2015)

I fortsatt projektering kommer fördjupade studier att göras av vibrationer under byggskedet 
i samband med att sträckning inom vald korridor och byggmetoder läggs fast.
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9. Ord- och begreppslista
Bibana - En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en delsträcka för att 
sedan återansluta till huvudbanan igen.

Huvudbana – Järnvägens huvudsakliga sträckning, som har järnvägens fulla funktion. 

Årsdygnstrafik – är det genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn och 
under ett helt år.
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Läsanvisning:
Detta är miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande lokaliseringsutredningen för ny järnväg mellan 
Göteborg och Borås, en del av nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. Miljökonsekvens-
beskrivningen redovisar miljöbedömningsprocessen och innefattar identifiering och beskrivning av de 
alternativa korridorernas och stationslägenas miljöpåverkan samt behov av  
försiktighets- och skyddsåtgärder. Utredningen kommer tillsammans med lokaliseringsutredningen att 
ligga till grund för regeringens tillåtlighetsprövning.

Miljökonsekvensbeskrivningen består av 15 kapitel. För en snabb överblick rekommenderas att läsaren 
inleder med Sammanfattningen och därefter Kapitel 10 Samlad bedömning. 

Kapitel 1-3 beskriver projektets bakgrund och syfte, miljöbedömningens avgränsningar och metod 
samt den framtida järnvägen. Kapitel 1 och 3 samt delar av kapitel 2 överensstämmer med  
lokaliseringsutredningens motsvarande kapitel.

Utredningsområdets förutsättningar redovisas i kapitel 4-7.

I kapitel 8 redovisas de alternativ för korridorer och stationer som finns kvar i detta utredningsskede. 
Kapitlet överensstämmer till stor del med lokaliseringsutredningens kapitel 6.

Projektets påverkan, miljöeffekter och miljökonsekvenser beskrivs för respektive alternativ i kapitel 9. 

I kapitel 10 presenteras en samlad bedömning av projektets miljökonsekvenser, inklusive en jämförelse 
mellan alternativen. 

Genomförda samråd med myndigheter, organisationer och med allmänheten beskrivs kortfattat i  
kapitel 11. 

Kapitel 12 redovisar det fortsatta arbetet i planläggningen, miljöfrågor att utreda vidare, vilka behov 
som finns av tillstånd och anmälningar samt anpassningar och skyddsåtgärder.

Miljökonsekvensbeskrivningen avslutas med en redogörelse för sakkunskap hos dem som arbetat med 
miljökonsekvensbeskrivningen (kapitel 13). Därefter följer en ordlista som förklarar vissa ord och  
facktermer som använts (kapitel 14). Sist finns en sammanställning av referenser (kapitel 15).

Miljökonsekvensbeskrivningen har bilagorna kulturarvsanalys, naturvärdesinventering, naturvär-
des-inventering komplettering, tabell bedömda fågelarter samt Undantag miljökvalitetsnormer. I 
kulturarvsanalysen analyseras den förhistoriska och historiska landskapsutvecklingen inom utred-
ningsområdet och särskilt värdefulla kulturmiljöer och deras känslighet identifieras. Syftet med en na-
turvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald inom 
ett avgränsat område. Underlag för bedömning av uppfyllande av kriterier för att få undantag från 5 
kap. 4§ miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken (WA62547352) 
återfinns i bilaga Undanta miljökvalitetsnormer.

Till lokaliseringsutredningen har det tagits fram en social konsekvensanalys, en landskapskaraktärs-
analys (ILKA) och ett gestaltningsprogram. Syftet med den sociala konsekvensanalysen är att  
beskriva och bedöma de sociala konsekvenserna av lokaliseringsalternativen. I analysen ingår att  
särskilt beskriva och bedöma hur de olika lokaliseringsalternativen kan påverka barn och ungas  
vardagsliv, rörelsefrihet och tillgänglighet.

Syftet med ILKA:n är att ge en helhetsbild av landskapet. Bedömningen av landskapets känslighet och 
potential ger en förutsättning för lokalisering och en inriktning i gestaltningsarbetet samt bidrar till att 
identifiera motiv till landskapsanpassade åtgärder.

Syftet med gestaltningsprogrammet är att skapa en förståelse för hur anläggningen kan komma att se 
ut, hur mycket plats den tar i anspråk och hur den kan komma att påverka omgivningen.

Det har även tagits fram en samrådsredogörelse för projektet. I samrådsredogörelsen redovisas  
synpunkter som inkommit vid samråd och bemötanden av dessa.
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Sammanfattning
För att uppnå hållbar utveckling måste miljöfrågorna vara en naturlig del vid 
planering av järnvägar. Genom att integrera miljöbedömningar i processen 
från tidig planering till genomförande kan miljöfrågorna lyftas och tas 
tillvara. Miljöbedömningarna presenteras i en miljökonsekvensbeskrivning 
som utgör ett viktigt beslutsunderlag vid framtagande och antagande av 
järnvägsplanen.

Regeringen beslutade i oktober 2020 att den nya järnvägen 
mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas och därför tas en 
fullständig miljökonsekvensbeskrivning fram under arbetet med 
lokaliseringsutredningen. Miljökonsekvensbeskrivningen har i denna fas 
samma utredningsnivå som lokaliseringsutredningen.

Bakgrund
Trafikverket har regeringens uppdrag att påbörja utbyggnaden av nya 
stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, se Figur i. 
Det svenska järnvägsnätet är idag hårt belastat, vilket leder till att trafiken är 
störningskänslig och har punktlighetsproblem. Det är också svårt att få tid för 
underhållsåtgärder. Den höga belastningen innebär att tågtrafiken inte kan 
utvecklas i takt med den ökade efterfrågan. 

Sträckan Göteborg–Borås är en del av en ny stambana mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen dimensioneras 
för 250 km/tim.

Planeringen av en ny järnväg regleras av lag (1995:1649) om byggande 
av järnväg. En lokaliseringsutredning är ett tidigt skede i processen 
och genomförs när det finns flera lokaliseringsalternativ. En viktig del i 
lokaliseringsutredningen är samråd med berörda myndigheter, kommuner, 
föreningar och allmänhet. Inkomna synpunkter sammanställs och utgör 
underlag för utvärderingen och Trafikverkets ställningstagande om val av 
lokalisering. 

Trafikverket har definierat syfte och övergripande mål för Sveriges nya 
stambanor. Dessa har utgjort utgångspunkt när ändamål och projektmål har 
sammanställts för den nya järnvägen Göteborg-Borås.

Trafikverket har beslutat följande ändamål för Göteborg-Borås:

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/  
 Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges   
 järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva   
 tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och   
 Borås, 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda    
 förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en   
 hållbar regional utveckling, 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till   
 förbättrade möjligheter att nå internationella noder och   
 marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

Projektmål har tagits fram inom följande områden:

• Kapacitet och robusthet

• Restider

• Stationslägen

• Energieffektiva transporter och klimat

• Landskap

• Naturresurshushållning 

• Hälsa och säkerhet 

• Arkitektur

• Samhällsekonomi

Projektmålen stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart transportsystem 
och planläggningen av den nya järnvägen görs med utgångspunkt från 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Syftet med lokaliseringsutredningen är att säkerställa en lokalisering 
där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga intrång 
och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärden.

Lokaliseringsutredningen med denna tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer att utgöra underlag för regeringens 
tillåtlighetsprövning.

Figur i. Planerat nytt stambanenät.
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Avgränsningar och metoder
Under arbetet med lokaliseringsutredningen har tänkbara lokaliserings-
alternativ identifierats, utvärderats och avgränsats stegvis, tills en 
rangordning av kvarvarande alternativ kvarstår. Miljöbedömningsprocessen 
har varit en del i urvalet av möjliga lokaliseringsalternativ genom att 
alternativskiljande miljöaspekter ingår i lokaliseringsutredningens 
hållbarhetsbedömning. Urvalet har skett stegvis då kunskapen om 
utredningsområdet har ökat. De alternativ som valts bort redan i steg 1 
och steg 2 har endast effekt- och konsekvensbedömts på en översiktlig 
nivå och ingår därför inte i redovisning av konsekvensbedömning i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Geografisk och tidsmässig avgränsning
Utredningsområdet framgår av Figur ii och berör de sex kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. 
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Översikt utredningskorridorer
Utredningsområde

Yta för utredningskorridorer

Figur ii. Utredningsområdet med studerade korridorer.

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar ska rymmas. Därutöver har området vidgats så att alla tänkbara 
korridorer mellan nu aktuella stationer, Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås, ska innefattas. Utredningsområdet möjliggör även att externa 
stationslägen kan prövas vid alla tre stationsorterna.  

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit 
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 
restidsmålet på 2 timmar och 5 minuter mellan Stockholm och Göteborg ska 
kunna uppnås. 

Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är år 2025 - 
2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. I lokaliseringsutredningen och denna 
miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande underlag används prognosåret 
2040 för bedömningar. Förutsättningarna 2040 om järnvägen inte byggs 
beskrivs i det så kallade nollalternativet.

Tematisk avgränsning
Tematisk avgränsning innefattar en identifiering av de miljöaspekter 
och intressen i området som behöver utredas för att kunna beskriva 
viktiga miljökonsekvenser. Genom avgränsningen identifieras vilka av 
miljöaspekterna som kan komma att påverkas betydligt inom ramen för 
miljöbedömningen och därför behöver ges extra vikt under processen och 
i miljökonsekvensbeskrivningen. I Tabell i redovisas miljöaspekterna som 
behandlas i denna miljökonsekvensbeskrivning. För miljöaspekter som inte 
bedöms bli påverkade kommer ingen konsekvensbeskrivning att göras.
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Miljöaspekter Beskrivs i MKB under avsnitt Motiv till avgränsning och omfattning och avgränsning

Befolkning och människors hälsa Buller Påverkan på boendemiljöer och känsliga verksamheter som kan beröras av buller.
Beräkningar av buller med skyddsåtgärder ingår.
Bedömning av bullerpåverkan i rekreationsområden hanteras under rekreation- och friluftsliv. 
Bedömning av bullerpåverkan på fåglar hanteras under naturmiljö.

Vibrationer Påverkan på boendemiljöer och känsliga verksamheter som kan beröras av vibrationer.
Beräkningar av vibrationer med skyddsåtgärder ingår inte.

Stomljud Påverkan på boendemiljöer och känsliga verksamheter som kan beröras av stomljud.
Beräkningar av vibrationer med skyddsåtgärder ingår inte.

Elektromagnetiska fält Påverkan på boendemiljöer och verksamheter i anslutning med koppling till elektromagnetiska fält

Luft Påverkan på miljökvalitetsnormer för relevanta luftföroreningar (PM10 och kvävedioxid). Effekter av förändrat resesätt ingår. 
Bedömning med avseende på PM10 och kvävedioxid.

Risk och säkerhet Kartläggning av befintliga risk- och skyddsobjekt, bedömning av risker på individ- och samhällsnivå för tredjeman och den fysiska miljön.
Risk för översvämningar vid ett förändrat klimat. Risk för ras och skred bedöms här.
Fokus finns på risker som kan vara alternativskiljande, generella risker såsom arbetsplatsrelaterade olycksrisker inom järnvägs-anläggningen ingår inte.
Risk för ras och skred bedöms här.

Översvämning Risk för översvämningar vid ett förändrat klimat. Delar av utredningsområdet är känsligt för översvämningar och översvämning hanteras därför separat i denna MKB.

Djur- eller växtarter som är 
skyddade enligt kapitel 8 
Miljöbalken och biologisk mångfald 
i övrigt

Naturmiljö Utpekade riksintressen, Natura 2000, skyddade områden, övergripande ekologiska spridningssamband och funktioner samt områden av betydelse för biologisk mångfald. Livsmiljöer som är av betydelse för arters bevarandevärden.
Värdefulla vattenmiljöer bedöms under naturmiljö. 
Naturvärdesklass 4 ingår inte.
Avgränsning inom naturvärdesklass 3.

Mark, jord, vatten, luft, klimat, 
landskap, bebyggelse och 
kulturmiljö

Landskap och bebyggelse Karaktärer, funktioner och visuella kvaliteter.

Kulturmiljö Utpekade riksintressen, skyddade områden, nyckelobjekt och sammanhängande strukturer och samband i landskapets kultur-historia från stenålder till nutid är fokus.
Detaljerad genomgång av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ingår inte.

Rekreation- och friluftsliv Skyddade områden samt områden, stråk och delvis utomhusanläggningar som erbjuder friluftslivs- och rekreationsmöjligheter med avseende på tillgänglighet, mångformighet och upplevelser. 
Sportfiske och jakt ingår i rekreation- och friluftsliv.
Inomhusanläggningar ingår ej.

Klimat Klimatpåverkan från den nya järnvägen i sin helhet och de förväntade utsläppen av växthusgaser från materialutvinning, tillverkning, byggande, drift och underhåll av planerad anläggning. Gällande överflyttning från resande och transporter 
görs en översiktlig bedömning av indirekta effekter från ändrade resesätt. 

Förorenade områden Kända och potentiellt förorenade områden och pågående miljöfarliga verksamheter behandlas övergripande. 

Hushållning med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt

Grundvatten Skyddade grundvattenvattenresurser. Grundvattenförekomster.
Enskild vattenförsörjning beskrivs övergripande.

Ytvatten Skyddade vattenresurser. Ytvattenförekomster och översiktlig beskrivning av markavvattningsföretag ingår. 
Översvämningskartering och prognoser för översvämningsrisker p.g.a. klimatförändringar ingår ej här.
Risk för översvämningar hanteras under ”risk och säkerhet”. 
Värdefulla vattenmiljöer bedöms under naturmiljö.

Jord- och skogsbruk Omfattar jord- och skogsbruk och företagsnäringarna kopplade till detta. 

Masshantering Massor som uppkommer kan nyttjas till järnvägskonstruktionen, till anläggningar som hör till järnvägen och till åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i 
närområdet och till andra externa projekt. 

Tabell i.  Omfattning och avgränsning av miljöaspekter som hanteras i MKB.

* När det gäller ekosystemtjänster så har järnvägens påverkan på dessa bedömts för olika kategorier av ekosystemtjänster inom ramen för hållbarhetsbedömningen.  
För varje korridor har sedan en sammantagen bedömning av graden av förlust av ekosystemtjänster gjorts. Resultaten återges här i miljöbedömningen. Ekosystemtjänster hanteras inte som en separat 
miljöaspekt i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Bedömningsmetod
Metoden för miljöbedömning vid lokalisering av järnväg bygger på att 
identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter som den nya 
järnvägen kan ge upphov till. 

Miljöbedömning är en process som ska integrera miljöaspekterna i 
planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Den ska också ge möjlighet 
till en ökad insyn för allmänhet och organisationer och på det sättet bidra 
till ett breddat kunskapsunderlag. Dokumentet miljökonsekvensbeskrivning 
sammanfattar processen och slutsatserna och är ett viktigt beslutsunderlag i 
arbetet med lokaliseringsutredningen. 

Under arbetet med  lokaliseringsutredningen har möjliga alternativ inom 
utredningsområdet identifierats och utvärderats stegvis. Processen för 
att ta fram möjliga alternativ har utgått från ändamål, projektmål samt 
styrande förutsättningar för den nya järnvägen mellan Göteborg och 
Borås. Identifieringen av tänkbara korridoralternativ har utgått från att 
binda samman de identifierade stationsalternativen. Utifrån detta har 
korridoralternativ identifierats med beaktande av kända förutsättningar inom 
utredningsområdet. De alternativ som efter ett första urval bedömdes möjliga 
har utvärderats stegvis. Det inledande avgränsningsarbetet har baserats på 
en översiktlig analys av de identifierade stations- och korridoralternativen, 
med fokus på stora alternativskiljande aspekter. Effekt och miljöbedömning 
samt konsekvensanalyser har gjorts på en översiktlig nivå. I ett andra steg 
utvärderades ett flertal olika alternativ utifrån hållbarhetsbedömningar 
där alternativens möjlighet att uppnå målen inom social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet utgjorde underlag förbortval av alternativ. Förslagen 
till bortval ingick i samrådet hösten 2020. I utvärderingen av de alternativ 
som kvarstår efter bortval i steg 1 och steg 2 har miljöbedömningen varit en 
av sex bedömningsgrunder som samtliga utgjort underlag för utvärdering 
och rangordning av kvarvarande alternativ.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva den nya järnvägens påverkan på 
miljö, människors hälsa och hushållningen med naturresurser både under 
byggskede och driftskede. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa vad 
som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller 
begränsa påverkan på omgivande miljö.

I miljöbedömningarna har olika utredningskorridorer och stationslägen 
utvärderats utifrån värden och känslighet för de miljöaspekter som kan vara 
aktuella.

Tabell i.  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet
Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ  

konsekvens Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet
Måttlig - stor negativ  
konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet
Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Sammanvägningen av områdets värde och känslighet samt åtgärdens 
effekt mynnar ut i en bedömning av konsekvensens storlek, från stor 
negativ konsekvens till positiv konsekvens, se Tabell i. Varje miljöaspekt 
konsekvensbedöms var för sig. Slutligen görs en samlad bedömning av de 
olika alternativen. 

I arbetet med lokaliseringsutredningen genomförs dessutom 
hållbarhetsbedömningar för att ge kunskap om hur olika 
lokaliseringsalternativ står sig mot varandra utifrån de tre 
hålbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Analys 
av effekter och bedömning av miljökonsekvenser sker integrerat med dessa 
hållbarhetsbedömningar.

Den framtida järnvägen
Den nya stambanan på sträckan Göteborg-Borås dimensioneras för hastighet 
250 km/tim. Sträckan Göteborg-Borås ska kunna trafikeras med åtta tåg per 
timme och riktning, varav tre höghastighetståg och fem snabba regionaltåg.

Den tekniska utformningen av den nya stambanan bygger på Trafikverkets   
”Övergripande Programkrav för En ny generation järnväg”. Av dessa framgår 
övergripande krav för utformning, referenstrafik och hastigheter. 

De nya stambanorna kommer att avlasta befintligt järnvägs från persontrafik. 
Detta innebär att kapaciteten i järnvägssystemet ökar, främst på Västra 
stambanan och Södra stambanan. Den utökade kapaciteten kan användas för 
såväl godstrafik som regional persontrafik. Dessutom ökar möjligheterna till 
förebyggande underhållsåtgärder. 

De nya stambanorna utformas som ett separerat system gentemot befintligt 
omkringliggande järnvägsnät. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Malmö.

Med ett separat system skapas förutsättningar för att de nya stambanorna ska 
kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet 

På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard beträffande 
linjeföring och banunderbyggnad jämfört med konventionell järnväg. Höga 
hastigheter ställer krav på större kurvradier, vilket innebär rakare spårlinjer.

Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. Valet av anläggningstyp 
styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska, funktionella, tekniska 
och ekonomiska krav. Vid val av anläggningstyp tas också hänsyn till olika 
intresseområden såsom landskapsanpassning, naturmiljö, kulturmiljö, 
rekreationsvärden, markanvändning, barriäreffekter, bullerkänsliga miljöer, 
naturresurser samt kommunal och regional utveckling.

Landskapets förutsättningar
I utredningsområdet finns de två större städerna Mölndal och Borås, samt 
ett flertal mindre tätorter som omges av landsbygd. Mölndal ligger i västra 
delen av utredningsområdet, strax söder om Göteborg. I östra delen av 
utredningsområdet ligger Borås som är centralort i Boråsregionen.

I utredningsområdet kring Göteborg/Mölndal/Härryda finns områden 
av stort värde för natur och friluftsliv, samtidigt som närheten till 
storstadsregionen gör bostadsområden i dessa kommuner särskilt attraktiva. 
Terrängen är kuperad och består av sjölandskap och lövskogar med 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som Gunnebo slott och Råda 
säteri. Mölndal har historiskt sett formats efter bland annat de industrier 
som funnits längs med Mölndalsån, som exempelvis Kvarnbyn. Mellan 
Mölndal och Mölnlycke samt österut mot Landvetter flygplats finns natur 
av vildmarkskaraktär med barrskogar, sumpskogar och våtmarksmiljöer. 
Landvetter flygplats upptar ett större markområde i östra delen av Härryda 
kommun. 

Landskapet inom utredningsområdet domineras av de skogbeväxta 
höjderna. Generellt sett är det barrskog med inslag av löv. I mer bördiga 
och kulturpräglade områden växer mer ädellövträd såsom ek och bok. De 
skogbeväxta höjderna öppnas upp i dalgångarna där det finns större jorddjup 
och näringsrika jordar som varit gynnsamma för odling. Dalgångarnas 
vattendrag och relativt flacka miljö har använts som kommunikationsstråk 
sedan lång tid tillbaka. Exempelvis sträcker sig de äldre, större vägarna 
längs med dalgångarna och åarna användes tidigt som flottningsleder inom 
skogsbruket. 

Österut mot Borås är terrängen fortsatt kuperad och består av barrskog i 
sprickdalsterräng. Markanvändningen längs sträckningen utgörs till största 
del av skogsbruk. 

Jordbruk förekommer i mindre utsträckning inom utredningsområdet, men 
söder om Bollebygd och Rävlanda finns bredare dalgångar med ett större 
inslag av jordbruksmark. Borås ligger i Viskans dalgång i utredningsområdets 
östra del, omgiven av höglänta skogsområden med inslag av jordbruk, samt 
ett flackare sjörikt skogslandskap i sydväst.
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Figur iii. Topografisk karta.

Topografi, berggrund och jordarter 
Utredningsområdet ligger i den västsvenska gnejsregionen. Inom 
utredningsområdet finns tre dominerande regionala nordsydligt orienterade 
deformationszoner. 

Marknivån inom området varierar från att ligga några meter över havet till att 
på höjderna norr om Borås ligga på cirka 300 meter över havet, se Figur iii.

Inom de höglänta områdena förekommer urberg med inslag av morän av 
varierande mäktighet. Det finns ett stort antal torvmarker (kärr och mossar) 
inom utredningsområdet. I dalgångarna finns en stor variation av jordarter 
(lera, silt, sand och grus). Lagerföljden är komplex och varierar mellan olika 
områden. 

Yt- och grundvatten
Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älvs, 
Kungsbackaåns, Rolfsåns och Viskans. Större vattendrag inom området 
utgörs av Mölndalsån, Nolån, Sörån samt Viskan. Inom området finns ett 
stort antal sjöar, som har olika karaktärer med avseende på storlek och djup.

Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom 
utredningsområdet. Betydande grundvattenmagasin i jordlager finns 
framförallt inom de större stråken med isälvsmaterial som finns i anslutning 
till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och Borås (Viskan), samt 
längs Mölndalsåns dalgång mellan Landvetter tätort och Hindås.
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Karaktärsområden
Utredningsområde

Karaktärsområde

  1 Mölndal

  2 Sjölandskapet kring Gunnebo

  3 Mölnlycke tätort

  4 Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke

  5 Skogslandskap söder om Landvetter

  6 Landvetter tätort

  7 Härryda-Hindås dalgång

  8 Landvetter flygplats

  9 Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby

10 Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö

11 Rävlanda tätort

12 Nolåns och Storåns dalgång

13 Skogs- och mosselandskap kring Gesebol

14 Bollebygd tätort

15 Söråns dalgång

16 Skogslandskap söder om Bollebygd

17 Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås

18 Borås

19 Viareds verksamhetsområde

20 Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås

21 Viskans dalgång söder om Borås

22 Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås

23 Rutplatålandskap sydost om Borås

Figur iv. Landskapets karaktärsområden.

Landskapskaraktär
För att kunna studera landskapets karaktär och identifiera vad som 
kännetecknar ett specifikt område samt vad som är skillnaderna mellan 
detta och andra områden, har en integrerad landskapskaraktärsanalys 
tagits fram. Landskapskaraktärsanalysen ska användas som vägledning 
för vilka åtgärder som kan förstärka eller försvaga landskapets karaktärer 
och funktioner. Landskapet har delats in i karaktärsområden som hålls 
samman av gemensamma egenskaper, förhållanden och beroenden. Inom 
utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats, se Figur iv. 
Metoden har även använts för stadsmiljöer.
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Naturvärdesinventering
Utredningsområde

Yta för utredningskorridorer

Naturvärdesklass
1 - högsta naturvärde

2 - högt naturvärde

3 - påtagligt naturvärde

4 - visst naturvärde

Figur v. Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierats i arbetet med naturvärdesinventeringen. Inventeringen täckte aktuella korridorer, samt några tidigare delområden som inte längre är aktuella i utredningen.

Naturmiljö
I västra delen av utredningsområdet samt i området kring Borås finns 
sjölandskap och inslag av lövskog. I kulturpräglade områden som i Storåns 
dalgång finns naturvärden kopplade till odlingslandskapet som solitära 
ädellövträd eller ängs- och betesmarker med artrik flora och fauna. Stora 
delar av utredningsområdet består av natur av mer vildmarkskaraktär med 
barrskogar, sumpskogar, mindre sjöar och våtmarksmiljöer. En stor andel av 
skogsbestånd och våtmarker är påverkade av skogsbruk. Påverkan medför att 
det finns ont om gammal skog, död ved och områden med lång kontinuitet av 
hög luft- och markfuktighet. De få områden som finns kvar kan därför anses 
som särskilt värdefulla i sammanhanget, även om de hyser måttligt höga 
naturvärden ur ett nationellt perspektiv.

Ett flertal naturreservat och andra skyddade områden samt flera 
riksintresseområden för naturvård förekommer inom utredningsområdet. 

För utredningsområdet har ett flertal utredningar gjorts. En 
naturvärdesinventering har gjorts för samtliga korridorer samt fyra 

delutredningar för specifika platser. Figur v visar de naturvärdesobjekt som 
identifierats i arbetet med naturvärdesinventeringen. 

Inom utredningsområdet finns inga områden skyddade enligt Fågeldirektivet. 
Alla vilda fåglar som förekommer regelbundet i Sverige är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. Totalt har cirka 65 fågelarter som betraktas som 
känsligare eller viktigare än andra observerats i området mer än tillfälligt. 
Bland dessa arter finner man bland annat berguv, fiskgjuse, nattskärra, 
smålom, pilgrimsfalk, backsvala, rördrom och tjäder. Därutöver har 
ytterligare ett fyrtiotal fågelarter ingått i bedömningarna.

Ekologiska samband i naturmiljön kallas ibland grön infrastruktur och brukar 
syfta på livsmiljöer som har särskilt viktig funktion för växter och djur. Under 
arbetet med lokaliseringsutredningen har områden pekats ut med anledning 
av att de har särskild betydelse genom stor artrikedom eller att de är särskilt 
viktiga för känsliga arter eller att de har särskild betydelse för känsliga arters 
spridning. Områden med ekologiska samband syns i Figur vi och förklaring 
till dem finns i Tabell ii. 
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Ekologiska samband
Utredningsområde

Yta för utredningskorridorer

Landmiljö

Vattenmiljö

Naturvärdesklass
1 - högsta naturvärde

2 - högt naturvärde

3 - påtagligt naturvärde

4 - visst naturvärde

13

Figur vi. Ekologiska samband i naturmiljön. Källa till värderingen har varit PM Naturvärdesinventering, artdata från Artportalen och egna bedömningar utifrån kännedom om landskapet i utredningsområdet och regionen.

Samband Ekologiska samband

1 Kulturpräglade äldre ädellövskogar, främst ek och bok, med värden för bland annat fågelliv och insektsliv.

2-6, 8-9 Stort sammanhängande skogs- och våtmarksområde med höga värden för känsliga arter.

7, 14, 16 Artrika odlingslandskap med höga värden knutna till äldre former av jordbrukshävd.

10 Sjö- och våtmarksområde med höga värden knutna till känsliga fågelarter.

11 Sjö med omgivande lövskogar, med värden för känsliga arter.

12 Långsträckt sammanhang av artrika äldre lövskogar.

13 Långsträckt sammanhang av artrika hävdpräglade marker längs Viskan.

15 Odlingslandskap med höga värden knutna till lövskogar.

17 Viktiga samband för lax- och havsöringsreproduktion eftersom area av lek- och uppväxtområden är mycket begränsade.

18 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då föryngring sker i området.

19 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då delar av området är kärnområde för population.

20 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då delar av det utgör ett kärnområde med föryngring.

Tabell ii.  Ekologiska samband  med tillhörande siffror till deras placering i utredningsområden enligt Figur vi. 
Ekologiska samband i naturmiljön (ovanför).
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Kulturmiljö 
Inom projektet har en kulturarvsanalys tagits fram som är bilaga till 
miljökonsekvensbeskrivningen. Utredningsområdets förhistoriska 
kulturlandskap karaktäriseras till stor del av de brukade och uppodlade 
dalgångarna med lång kontinuitet och områden i anslutning till sjöar och 
vattendrag. Däremellan ligger magra skogsområden som i förhistorisk tid har 
brukats i mindre omfattning.

Utpekade riksintressen för kulturmiljövård finns bland annat vid Gunnebo 
slott och odlingslandskapet i Storåns dalgång. Utpekade byggnadsminnen 
finns bland annat i form av Råda säteri och Borås centralstation. I övrigt 
finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar inom utredningsområdet. 

Spår av historiskt jordbrukslandskap finns idag i form av odlingsrösen, fossil 
åkermark, fägator och stenmurar. Gårdsbebyggelsen är främst koncentrerad 
till dalgångarna, där odlings- och betesmöjligheterna varit gynnsamma, i 
kombination med bra förutsättningar för bosättning och kommunikationer. 
Området har präglats starkt av textilindustrin, där ett stort antal industrier 
etablerats på mindre orter längs till exempel Viskan och i tätorterna Mölndal 
och Borås. Området var ledande inom textil- och konfektionsindustrin fram 
till mitten av 1900-talet, och har mycket bevarad industribebyggelse kopplad 
till textilindustrins framväxt. 

Rekreation och friluftsliv
Inom utredningsområdet finns både tätortsnära motionsspår, ridleder, 
viktiga fiskeområden med mera på många platser. Det finns även 
rekreationsområden som ligger utanför den tätortsnära zonen som är 
viktiga både lokalt och regionalt. Flera av rekreationsområdena är utpekade 
riksintressen för friluftsliv. Inom utredningsområdet finns många utpekade 
vandrings- och cykelleder.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster som identifierats i området utgår från CICES-
klassificeringen. Utredningsområdet är ytmässigt stort och varierat, vilket 
gör att en analys av ekosystemtjänster behöver vara översiktlig, till exempel 
utifrån landskapstyp. Med avstamp i indelningen av landskapstyper 
som presenteras i den integrerade landskapskaraktärsanalysen för 
utredningsområdet, det vill säga skogsdominerade, jordbrukspräglade, sjö 
och bebyggelsedominerade karaktärområden har de olika förekommande 
ekosystemtjänsterna beskrivits. Grad av förlust av ekosystemtjänster har 
sedan beskrivits.

Befolkning och markanvändning
Utredningsområdet är beläget i en folkrik region, men inrymmer även 
områden med färre än 10 invånare per kvadratkilometer. Sett till hela 
utredningsområdet är befolkningstätheten störst kring Göteborgs 
storstadsområde i väster och Borås i öster. Något högre befolkningstäthet 
finns också i de mindre orterna längs Kust till kustbanan och i trakten kring 
Bollebygd. Söder om väg 27/40 och i utredningsområdets norra del, mellan 
Bollebygd och Borås, är befolkningstätheten som lägst.

Stråket mellan Göteborg och Borås är ett av landets största pendlingsstråk. 
Pendlingen i stråket sker idag huvudsakligen med bil och buss längs väg 
27/40. I stråken finns även befintlig järnväg i form Kust till kustbanan, banan 
har dock för låg standard för att möjliggöra attraktiv pendling med tåg. I 
utredningsområdet finns även Landvetter flygplats, Sveriges näst största 
flygplats och även en stor arbetsplats i regionen. 

Kommunal planering
Kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda och Bollebygd arbetar samtliga 
med nya översiktsplaner. Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemensamt 
tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång vars 
planområde sträcker sig från Korsvägen i norr till Rävekärr i söder. Syftet 
med den gemensamma FÖP:en är att skapa goda förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar regional struktur. Den fördjupade översiktsplanen 
beskriver gemensamma strategier och rekommendationer för 
markanvändning och stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och grönstruktur 
för en hållbar stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång i de båda kommunerna. 
Inom Forsåkerområdet, som är ett tidigare industriområde på den sydöstra 
sidan om Mölndals bro, föreslås i den fördjupade översiktsplanen en ny 
stadsdel med blandad bebyggelse och service.

Härryda kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Landvetter 
Södra, som är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan ÖP2012. Landvetter Södra är en helt ny stad för 25 000 
invånare som ska kopplas samman med befintliga orter som Mölnlycke, 
Landvetter och Björröd samt Landvetter Airport city och flygplatsen.

Borås Stad har tagit fram en utbyggnadsstrategi med en strukturbild som 
pekar ut att stadskärnan ska förtätas inifrån och ut, genom centrumnära 
utvecklingsområden samt prioriterade stråk för utveckling.

Infrastruktur
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet är Västkustbanan, Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Väg E6/E20 är störst med 
sina sex körfält och går i nord-sydlig riktning genom utredningsområdets 
västra del. Vägen ligger i markplan med slänter och korsande vägar går på 
bro över vägen. Väg 27/40 är näst störst och sträcker sig väst-östligt genom 
hela utredningsområdet. Den ligger mestadels i markplan med slänter, med 
korsande vägar som omväxlande går på bro över eller i tunnel under vägen. 

Göteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största 
internationella flygplats. Med ett strategiskt läge 15 kilometer öster om 
Göteborg, på vägen till Borås, utgör flygplatsen ett nav för inrikesflyg. Väg 
27/40 passerar precis norr om Landvetter flygplats vilket gör att flygplatsen 
lätt nås med buss eller bil, både från Göteborg och från Borås samt övriga 
samhällen längs sträckan. Flygplatsen trafikeras av flygbussar både från 
Göteborg och Borås. 

Inom eller i anslutning till utredningsområdet trafikerar tåg, stadsbussar, 
regionbussar, expressbussar, sjukresor, flygbuss samt spårvagnar. I 
utredningsområdet utgörs knutpunkterna för region- och expressbussar av 
Mölndals station, Mölnlycke station, Bollebygd station och Borås resecenter. 

Inom utredningsområdet finns i varierande omfattning (mer i och runt 
tätorterna samt Landvetter flygplats) ledningar för överföring av vatten och 
avlopp, el (0,4–400 kV), opto/tele, Naturgas, samt fjärrvärme och fjärrkyla. 
Om ledningarna behöver flyttas för att kunna bygga järnvägen är det generellt 
möjligt, men det kan ta upp till 5 år från beslut till flyttad ledning.

Naturresurser
Inom utredningsområdet finns ett antal allmänna vattentäkter med 
tillhörande vattenskyddsområden, både ytvattentäkter och grundvattentäkter, 
som försörjer Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner. Mölndals 
huvudvattentäkt Rådasjön är även reservvattentäkt för Göteborg. 

Inom utredningsområdet ligger totalt 40 markavvattningsföretag. 
Mölndalsån och Kålleredsbäcken i den västra delen av området utgör 
exempel på några av dessa.

Då en stor del av utredningsområdet består av skogsmark är skogsbruk 
den dominerande areella näringen. Större sammanhängande arealer av 
jordbruksmark förekommer framförallt i Nolåns och Storåns dalgång. Inom 
utredningsområdet finns flera berg- grus eller torvtäkter.

Masshantering
Utbyggnad av en ny järnväg kommer innebära en omfattande hantering 
av massor. Massornas mängd och kvalitet är direkt beroende av samspelet 
mellan landskapets förutsättningar och järnvägens lokalisering och 
utformning. Med en hållbar masshantering menas att uppkomna massor 
används på ett resurseffektivt, samhällsekonomiskt och miljöriktigt sätt 
samtidigt som en god landskapsanpassning åstadkoms. För det krävs 
en bred förståelse för både utmaningar och möjligheter som ryms i det 
landskap som berörs. Massor som uppkommer kan nyttjas till själva 
järnvägskonstruktionen, till anläggningar som hör till järnvägen och till 
åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. De 
kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra 
externa projekt.

Hälsa, säkerhet och förorenade områden
Järnväg påverkar människors hälsa på flera olika sätt. Utöver de barriärer 
som skapas i landskapet uppstår bland annat buller, vibrationer och stomljud. 
Säkerhetsaspekter som olyckor, översvämningar, ras och skred kan också 
ha betydelse vid byggnation av järnväg. Verksamheter i anslutning till 
Landvetter flygplats kan nämnas som både risk- och skyddsobjekt. 

Större delen av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av olika 
slag. Omgivningsbuller av olika typer finns inom utredningsområdet. En stor 
spridning av buller sker från den stora infrastrukturen mellan Göteborg och 
Borås. Kust till kustbanan följer dalgångarna och passerar genom många av 
de mindre tätorterna. Väg 27/40 passerar utredningsområdet i huvudsak 
genom skogslandskapet och utanför merparten av tätorterna, förutom Borås 
där väg 40 passerar genom staden. Inom tätorterna finns kommunala vägar 
och olika typer av bullrande verksamheter som bidrar till lokala störningar. 
Utanför tätorter finns flertalet täktverksamheter och skjutbanor som avger 
buller. Flygbuller från Landvetter flygplats påverkar stora områden och 
gör att i princip hela området mellan Mölndal och Bollebygd saknar helt 
tysta områden (ljudnivåer under 45 dBA). Enstaka utpekade tysta områden 
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förekommer dock, exempelvis vid Rambo Mosse. Inom Marks och Bollebygd 
kommun finns större områden som i översiktsplanen är kategoriserade som  
 ”stora opåverkade områden”. 

På samma sätt som buller är vibrationer en störning och hälsoeffekt kopplad 
till trafik på järnvägen. Den tydligaste konsekvensen är sömnstörningar 
i samband med vibrationer under nattetid. Vibrationskänsliga områden 
finns i huvudsak i dalgångarna. Det är också i dalgångarna som de flesta 
samhällen och tätorter finns, och därmed koncentrationen av känsliga 
miljöer. Bebyggelsen i Mölndalsåns dalgång, Landvetter tätort, Rävlanda och 
Bollebygd ligger till stor del på lösa jordarter som lera och sand.

Problem med störande stomljud uppkommer framförallt i fall då järnvägen 
går i en bergtunnel under en byggnad. Det kan också förekomma då 
järnvägen går i markplan i en djup bergskärning, men stomljudet kan 
maskeras av det luftburna bullret.

Luftföroreningar i urban miljö uppkommer främst från vägtrafik. Bilavgaser 
och slitagepartiklar från bromsar, vägbeläggning och dubbdäck är några 
källor till luftföroreningar som vägtrafiken ger upphov till. Luftföroreningar 
från järnvägar uppkommer i betydligt lägre omfattning i jämförelse med de 
som vägtrafiken ger upphov till.

Den nya järnvägens direkta effekter på luftmiljön består främst i partikel- 
utsläpp som är störst vid inbromsning och acceleration. Partikel-
koncentrationer i luft är relativt låga i järnvägsanläggningens närhet och 
miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas mer än väldigt lokalt 
vid exempelvis tunnelmynningar. Relativt höga halter av partiklar kan även 
förväntas i överbyggda stationslägen om dessa inte utformas på rätt sätt. 

Järnvägen kommer att medföra positiva effekter på luftmiljön genom att 
människor väljer att resa med tåget istället för med bil eller buss som bidrar 
till försämrad luftkvalitet i bland annat Göteborg och Borås.

De flesta människor exponeras idag för elektromagnetiska fält från elektriska 
apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation. 
Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga, lågfrekventa 
elektromagnetiska fält. Kring järnvägens strömförande ledningar sprids ett 
magnetfält som är svagt när inget tåg är i närheten, men som ökar under 
några minuter när ett tåg passerar.

Risk och säkerhet för miljö, tredje man och resenärer avser dels hur 
järnvägen kan påverka omgivningen och dels hur omgivningen kan 
påverka järnvägen. En olycka i omgivningen kring järnvägen kan i värsta 
fall även orsaka påverkan på tågresenärer i förbipasserande tåg och på 
järnvägsanläggningen. Vid en olycka på järnvägen kan den i värsta fall orsaka 
påverkan på omgivningens skyddsobjekt. Viktiga omgivande skyddsobjekt är 
bland annat kommunala funktioner, räddningstjänst och viktiga försörjningar 
som kraftledningar, vattenverk och transformatorstationer.

Utredningsområdet mellan Göteborg och Borås består till stora delar av 
oexploaterade områden som med stor sannolikhet inte är förorenade, men 
det finns flera områden där risk för människors hälsa och miljön är stor eller 
mycket stor på grund av föroreningar orsakade av pågående eller tidigare 
verksamheter. Framförallt är det i Mölndal, vid Landvetter flygplats och i 
Borås som förorenade områden förekommer.

Klimat och energieffektivisering
Nya stambanor ger ökade möjligheter till hållbara resor och transporter för 
människor och gods. Transporter och resor med tåg är både energieffektivt 
och yteffektivt och är därför en central del i ett mer transporteffektivt 
samhälle. Nya stambanor beräknas ge en överflyttning av resor med personbil, 
lastbil och flyg till järnvägen.

För järnväg ligger den största delen av dess totala klimatpåverkan under 
själva byggskedet. De samlade anläggningarna som behövs för en ny 
stambana bidrar till klimatpåverkan bland annat genom användning av 
material, särskilt stål och betong eftersom de ger stora växthusgasutsläpp. 
Därmed spelar de topografiska förhållandena en roll för anläggningens 
totala klimatpåverkan genom att de i stor utsträckning är styrande för vilka 
anläggningstyper som blir aktuella. 

Byggnadstekniska förutsättningar
Jord, berg, grundvatten och ytvatten påverkar de tekniska förutsättningarna 
för byggnation av den nya järnvägen. Vid dimensionering av anläggning 
behöver även hänsyn tas till klimatförändringar. Utredningsområdet 
karaktäriseras av en varierande topografi med sprickdalar. Här finns flertalet 
sjöar, vattendrag, och torvområden som kommer passeras av anläggningen. 
Större delen av området som berörs av järnvägen utgörs av fastmark, men 
för en del områden där marken utgörs av lera och torv kommer geotekniska 
åtgärder krävas, framförallt vid Mölndals dalgång blir detta en utmaning. 
Anläggandet av bergtunnlar kan på vissa ställen försvåras av otillräcklig 
bergtäckning, men med avseende på bergkvalitet, sprickdalar och 
deformationszoner så är förutsättningarna gynnsamma för tunneldrivning. 
Bergmassor kommer även kunna användas till betongtillverkning, 
fyllnadsmaterial samt, beroende på egenskaperna hos bergmassorna, även till 
underballast.

De hydrogeologiska förhållandena inom utredningsområdet varierar, på en 
del ställen kommer detta innebära tekniska utmaningar vid anläggandet. På 
grund av klimatförändringar väntas grundvattenförhållanden förändras. 
Likaså väntas årsmedelnederbörd öka i Västra Götaland, framförallt i de 
västra delarna av utredningsområdet. Generellt väntas även fler tillfällen av 
mer intensiv nederbörd i framtiden. Riskområden för översvämning finns 
exempelvis längs Viskan, områden i Mölndalsåns dalgång samt genom 
Mölnlycke och Landvetter tätort.

Risken finns att grundvattentillgångar för vattenförsörjningen 
påverkas. Våtmarker och andra områden som är känsliga för förändrade 
grundvattenförhållande kommer att passeras av anläggningen. Vid passager 
av ytvattenförekomster behövs åtgärder för att skydda anläggningen, för 
att bibehålla naturliga flödesförutsättningar, eller för att leda om vatten. 
Avledningen och avvattningen av anläggningen beror på ett antal faktorer, 
exempelvis anläggningstyp, om anläggningen går ovan eller under mark, 
topografi med mera. Riskområden för översvämning finns exempelvis längs 
Viskan genom och söder om Borås, områden i Mölndalsåns dalgång samt 
genom Mölnlycke och Landvetter tätort. I topografiska lågpunkter finns även 
en risk för översvämning av anläggningen på grund av skyfall. I tätbebyggda 
områden med hårdgjorda ytor ökar risken för översvämning, ytterligare 
förtätning kan innebära en förvärrad översvämningssituation. 

Förorenat vatten kommer behöva omhändertas och renas både under bygg- 
och driften av anläggningen. Eventuellt kan behov finnas av mer omfattande 
rening av naturmark under driften.

1019



xVII

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

SA
M

M
A

N
FA

T
T

N
IN

G

KP30

KO3

KO12

KP65

KO35

KP57

KO28

KO2.01

KP74

KO2.01

KO71

KO4

KO29

KO2.01

KP64

KO2.09

KO2.07

KP75

KO2.05

KO2.04

KP71 KP72

NRO14149

NRO14148

NRO14166

NRO14147

NRO14150

NRO14151

NRO14165

NRO14156

NRO14167NRO14164

NRO14155

NRO14157

NRO14122
NRO14146

NRO14168

NRO14139

NRO14158

NRO14169 NRO14174
NRO14171

3

FO 18

FO 36

FO 28

FO 07

FO 27

FO 43

FO 14

FO 32

FO 33

FO 35
FO 02

FO 04

FO 38

FO 11_3

FO 22

FO 31
FO 31 FO 44

Häg
gå

n

Säveån

Storön

Råddeby

Valsjöryd

Å

Öd

bo

Ön

näs

Näs

Näs

näs

red

Röl

bäcktorp

Risa

Henå

hult

Övre

Öre-

Hult

Halla

viken

Gränd
Sand-

Högen

Bolås

Håvet

Hulta

backa

Hökås

Backa

gärde

Apla-
kulla

Taryd

Kulla

Kraka-

Sjöga-

Rågdal

Hallen

Buarås

Hägnen

Jordås

Nedflo

Värred

Habäck

Lervik

Sands-

Pålsbo

Skrim-

Holmen

Hestra

Båstad

Stuve-

Vralen

Hökhult

Handby-

Buttorp

Salvebo

Bårhult

Dukared

Ubbhult

Inseros

Öjersbo

Tullebo

Lövhult

Stocka-

Stannum

Torstad

Fattabo

Backabo

Hökhult

Gräslid

Vikhult

Enings-

Gesebol

Hunared

Öndered

Transås

Sandvik
Gravryd

Gravryd

Draered

Falskog

Enekulla

St. Habo

Sävshult Loftsdal

Halleröd

Gunnilse

Knipered

Olofsred

Jäxviken

Ryggebol

Bråtared

Risbacka

Vrestaby

Horsared
Brandsbo Sjögared

Holmared

Tubbared
Vatthult

Nordtorp

Sälgered

Hessered

Grönered

Lönnhult

Upptröst

Ramnavik

Varvhult

Skänstad

Bredared

Kråkhult

Björnåsen

Fagerhult

Arnäsholm

Glafsered

Krokstorp

Ytterstad

Lillaskog

Bosgården

Sundshult

Bertshult

Hjorthall

Fagerhult

Örsbråten

Olofsered
Björkered

SlätthultSpjuthult

Sävsjövik

Hjälltorp
Buastrand

Grimmered

Självared

Svenshult

Björkhult

Slätthult

Skälvarås

Gretlanda

Främgärde

Sandsjönäs

Ö Hunghult

Granbäcken

Segerstorp

Finnekumla

St. Snärsbo

Hassungared

Låddekärrsbu

Hassmundshult

Rya

Gingri

Kråkered

Svaneholm

Rya

Kåhög

Öxeryd

Bosnäs

Aplared

Angered

Härryda

Hedared

Töllsjö

Olsfors

Sexdrega

Stenared

Jonsered

Kråkered

Tollered

Rävlanda

Eskilsby

Sandhult

Bredared

Slätthult

Hultafors

Rångedala

Kinnarumma

Hällesåker

Hällingsjö

Gånghester

St. Bugärde
Nya Långenäs

Surte

Hindås
Öjersjö

Fristad

Viskafors

Olofstorp

Bollebygd

Landvetter

Dalsjöfors

Lerum

Mölnlycke

Borås

Råda

Ryda

Ekås

Backa

Pixbo

Hulan

Damm-

Gårda

Tagene kullen

Mellby

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Bogryd

V Boda

Hestra

Ögärdet

Fagered

Hammar-

Hjällbo

Önneröd

Uddared

Stamsjö

Aspenäs

Björröd

Olstorp

Klinten

svedjan

Målsryd

Råslätt

Källered

Mysterna

Balltorp

Furulund

Benareby

Almekärr

Skårtorp

Sandared

Tosseryd

Björsared

Jannefors

Frufällan

Sjömarken
Lundaskog

Drängsered

Svensgärde

Hedagården

Klåddegärde

Kärra

Backa

Sjöbo

Viared

Bergsjön

Härlanda

Brämhult

Kortedala

Stenkullen
Floda

Mölndal

Lindome

Partille

Kållered

Angered

Toarp

Bergum
Ödenäs

Varnum

Seglora

Ljushult

Björketorp
Landvetters fpl.

Härskogen

81

57
65

50

187

159

120

110

195

148

207

118
228

207

228
298

122
269

150

157

165

123

133

151

288

306

319

328

186

203

292

122

sjö

Ören

Såken

Uspen

Östra

Lysjön

Oxsjön

Västra

Ömmern

Bosjön

Frisjön

Delsjön

Nedsjön

Nedsjön

Lensjön

Nordsjön

Storsjön

Gesebols

Hornasjön

St. Härsjön

St. Hålsjön

Rydboholm

Sparsör

Lövgärdet

Aspen

Öresjö

0 2 4 6 8 10
km

© Lantmäteriet

Riksintressen
Utredningsområde

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Figur vii. Riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård inom och i närheten av utredningsområdet. NRO = Riksintresse naturvård, KO = Riksintresse kulturmiljövård, FO = Riksintresse friluftsliv. För fördjupad info om respektive objekt se kapitel 7.

Övergripande miljöförutsättningar
I miljöbalken finns regler som syftar till att främja en hållbar utveckling. 
Här finns bland annat skydd för olika typer av områden. Det kan vara 
naturreservat eller områden som är utpekade nationella samhällsintressen 
(så kallade riksintressen) för till exempel friluftsliv eller naturvård. I 
miljöbalken finns även regler kring bland annat miljökvalitetsnormer och 
artskydd. Fornlämningar skyddas i kulturmiljölagen.

I utredningsområdet finns flera områden av riksintresse för friluftsliv, 
naturmiljö eller kulturmiljövård, se Figur vii. Det finns även områden av 
riksintresse för kommunikation och för försvar. Natura 2000-områden 
räknas också som riksintresse. Det finns tre Natura 2000-områden i 
utredningsområdet. Naturreservat och vattenskyddsområden är andra typer 
av områdesskydd enligt miljöbalken, se Figur viii. Följande naturreservat 
finns inom utredningsområdet: 

• Rya åsar, Borås kommun

• Älmås, Borås kommun

• Lindåsabäcken, Borås kommun

• Storsjön, Borås kommun

• Klippan, Härryda kommun

• Risbohult, Härryda kommun

• Gallhålan, Härryda kommun

• Yxsjön, Härryda kommun

• Rådasjöns naturreservat, Härryda och Mölndals kommuner

• Peppared, Mölndals kommun. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel med syfte att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav med anledning 
av vårt medlemskap i EU. En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna 
halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnorm för ytvatten är 
ett rättsligt verktyg som innebär att vissa kvalitetskrav på vattnet ska uppnås 
till en viss tidpunkt. Alla större ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten) är 
indelade i vattenförekomster, vilka klassificeras avseende vattnets nuvarande 
status av vattenmyndigheten i respektive vattendistrikt. Miljökvalitetsnorm 
innebär att minst god ekologisk status och god kemisk status ska uppnås 
i samtliga ytvattenförekomster. Generellt får ingen kvalitetsfaktor 
påverkas i en sådan utsträckning att den sänks över en klassgräns. För de 
vattenförekomster där någon kvalitetsfaktor är i den sämsta klassen får, i 
normalfallet, ingen försämring ske alls. Det finns även miljökvalitetsnorm 
för grundvattenförekomster, där grundvattenförekomsterna ska uppvisa god 
kvantitativ status och god kemisk status. Totalt finns 62 ytvattenförekomster 
och 8 grundvattenförekomster i utredningsområdet.

Andra skyddsformer att ta hänsyn till är artskydd och skydd av fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminne. 
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Skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken
Utredningsområde

Naturreservat

Planerat naturreservat

Vattenskyddsområde

Natura2000-område

Landskapsbildsskydd

Figur viii. Naturreservat, Natura 2000-områden och vattenskyddsområden skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.

Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den fortsatta planerade utvecklingen inom 
utredningsområdet, utan att ny järnväg byggs. Ett nollalternativ ska alltid 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. 35 § miljöbalken 
(1998:808). Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som miljöeffekter 
och konsekvenser av projektet ska jämföras mot. Nollalternativet beskriver 
förutsättningarna vid ett horisontår (framtida årtal) samt den förväntade 
utvecklingen av rådande miljöförhållanden utan att järnvägsprojektet 
genomförs. Horisontåret är i detta projekt satt till år 2040.

Utan förbättrad tågtrafik mellan Göteborg och Borås kommer huvuddelen 
av arbets- och studiependlingen i stråket även i fortsättningen att göras med 
bil och buss. Detta medför att trafiken på väg 27/40 kommer att öka, vilket 
innebär ökad trängsel på det redan hårt belastade vägsystemet i och kring 
Göteborg.

Nollalternativet innebär fortsatt utveckling inom utredningsområdet genom 
att planerade bostäder och verksamheter samt planerad infrastruktur byggs 
ut. Göteborgs- och Boråsregionen är mycket expansiv och stora förändringar 
förväntas under perioden fram till år 2040.

Bland annat väntas en utbyggnad av bostäder och kontor vid Forsåker i 
Mölndal, utbyggnad av bostäder i och runt Mölnlycke, verksamheter längs 
väg 27/40 i Härryda kommun, samt en helt ny stad vid Landvetter Södra. I 
nollalternativet har antagits att de norra delarna av Landvetter södra byggs 
oavsett om det blir någon ny stambana eller inte. Airport city vid Landvetter 
flygplats förväntas byggas ut med kontor, handel och övriga verksamheter 
enligt planerna fram till år 2040. Utbyggnad av bostäder förväntas i 
anslutning till Bollebygds tätort. Borås Stad planerar för bostäder vid 
Gässlösa, stadsdelen Hestra, Regementet, Knalleland och Getängen.

Om samtliga dessa utbyggnadsalternativ genomförs kommer behovet av 
transporter att öka.
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Figur ix. Aktuella utredningskorridorer.
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Utredningskorridorer med anläggningstyper,
samt stationslägen

Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Ungefärligt stationsläge

Delsträcka Almedal- Landvetter flygplats Delsträcka Landvetter flygplats- Borås

Delsträcka genom Borås

Studerade alternativ 
Aktuella utredningskorridorer enligt figur ix är de alternativ som kvarstår 
efter bortval i steg 1 och 2.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats 
För stationsläge i Mölndal kvarstår ett alternativ, M1, med ett stationsläge i 
anslutning till nuvarande Mölndal station. 

För stationsläge vid Landvetter flygplats har tre alternativ utvärderats. 
L1 innebär ett stationsläge i tunnel under flygplatsen. L7 innebär också 
en tunnel under flygplatsen, men stationsläget är placerat utanför 
tunnelmynningen 1,2 km öster om flygplatsterminalen. L3 innebär en 
korridor parallellt med flygplatsen i nord-sydlig riktning och ett stationsläge i 
skärning nära flygplatsterminalen.

För sträckan från Almedal till Landvetter flygplats har fem korridoralternativ 
utvärderats. Tre utredningskorridorer går via ett stationsläge i Mölndal: 

korridorerna Mölnlycke och Tulebo möjliggör stationsläge L1 och L7, medan 
korridor Landvetter Öst endast kan kombineras med stationsläge L3. Två 
utredningskorridorer går direkt från Almedal till Landvetter flygplats och har 
ingen station i Mölndal: korridor Raka vägen möjliggör stationsläge L1 och L7 
och korridor Raka vägen Öst innebär stationsläge L3.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås 
För sträckan Landvetter flygplats-Borås har fem korridoralternativ 
utvärderats: Hindås, Hestra, Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd. 
Valet av korridor har betydelse för sträckningen genom Borås då alla 
korridoralternativ inte kan kombineras med alla stationslägen.

Delsträcka genom Borås 
För delsträckan genom Borås har sex alternativ utvärderats. Borås C nordöst 
(B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär stationsläge i tunnel under befintlig 
Borås C. Skillnaden mellan stationsläge B1A och B1C är riktningen på 
tunneln, som beror på vilka korridoralternativ på delsträckan Landvetter 
flygplats-Borås som stationsalternativen ansluter till. Alternativ Knalleland 

(B2) innebär ett stationsläge på bro i Knalleland, med anslutande tunnlar 
västerut och österut. 

Alternativ Lusharpan (B4) innebär att huvudbanan passerar söder om Borås, 
samt att tåg som ska stanna i Borås svänger av på en bibana och stannar vid 
ett stationsläge vid Lusharpan och sedan fortsätter på bibanan som ansluter 
till huvudbanan igen öster om Borås. 

Alternativ Osdal/Borås C (B11A) innebär en station på huvudbanan vid Osdal 
samt en station vid nuvarande Borås C, som nås via en bibana parallellt med 
Viskadalsbanan. Höghastighetståg och regionaltåg som ska fortsätta mot 
Jönköping gör uppehåll på stationen vid Osdal, medan regionaltåg mellan 
Göteborg och Borås gör uppehåll och vänder på Borås C. 

Alternativ Osdal (B11B) med tillhörande korridor innebär en extern station på 
huvudbana vid Osdal, där samtliga tåg som gör uppehåll i Borås kommer att 
stanna. 

För samtliga korridorer redovisas en möjlig fortsättning av korridoren 
österut. 
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Samlad bedömning
Betydande miljökonsekvenser för de olika korridorerna jämfört med 
nollalternativet redovisas nedan för respektive delsträcka. Miljöaspekter 
som inte ger så stora konsekvenser återges endast i tabellform här i 
sammanfattningen. 

Även bedömningen av påverkan på riksintressen, Natura 2000-områden, 
områdesskydd och skyddade arter samt miljökvalitetsnormer för vatten

 

Miljökvalitetsmål Påverkas av den nya järnvägen Hur påverkar den nya järnvägen miljökvalitetsmålet?

Begränsad klimatpåverkan Ja
Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och bidrar därmed till minskade växthusgasutsläpp från vägtrafik. I byggskedet sker en negativ påverkan 
genom utsläpp av växthusgaser bl.a. från framställning av material såsom betong, från transporter av material, och från maskiner. Vid projektering krävs därför planering och åtgärder för en minskad energianvändning och minimering av utsläpp t.ex. 
vid utformning av anläggningen, materialval, masshantering och transporter. Den nya järnvägen bedöms som helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Frisk luft Ja
Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och bidrar därmed till minskade utsläpp av partiklar och kvävedioxid från vägtrafik.  Detta får en positiv 
påverkan framför allt på platser där många människor bor. I byggskedet sker viss negativ påverkan vid sprängning och på grund av damning samt vid transporter av uppkomna massor och byggmaterial och arbetsmaskiner. Skyddsåtgärder behöver 
därför vidtas för att minimera påverkan på luftmiljön.  Den nya järnvägen bedöms som helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Bara naturlig försurning Ja
Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och bidrar därmed till minskade utsläpp av kväveoxider från vägtrafik. I byggskedet sker en negativ 
påverkan genom utsläpp bl.a. från framställning av material såsom cement och stål, från transporter av material och från arbetsmaskiner. Vid projektering krävs därför planering och åtgärder för en minskad energianvändning och minimering av 
utsläpp t.ex. vid utformning av anläggningen, materialval och transporter.  Den nya järnvägen bedöms som helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Giftfri miljö Ja
Den nya järnvägen kommer att passera potentiellt förorenade områden, vilket kan medföra risk för spridning av föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön. För att minimera påverkan på omgivningen krävs att skyddsåtgärder vidtas. 
Om sanering av ett förorenat område sker kan det bidra till en permanent positiv effekt vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet. Om den nya järnvägen går genom ett förorenat område utan att fullständig sanering sker kan det finnas risk för 
spridning av förorening, vilket kan påverka miljökvalitetsmålet negativt. 

Skyddande ozonskift Nej Den nya järnvägen bedöms inte påverka miljökvalitetsmålet.

Säker strålmiljö Ja Magnetiska fält uppkommer kring elledningarna vid en järnväg men avtar snabbt med avståndet till järnvägen. Vid byggnation tillämpas försiktighetsprincipen och risker kan förebyggas t.ex. genom att kontaktledningssystemet planeras på ett sätt 
som minskar det magnetiska fältets utbredning kring järnvägen. Som helhet bedöms den nya järnvägen inte motverka miljökvalitetsmålet.

Ingen övergödning Ja
Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och bidrar därmed till minskade utsläpp av kväve från vägtrafik. I byggskedet sker en negativ påverkan 
genom utsläpp bl.a. från framställning av material, vid sprängning, från transporter och arbetsmaskiner. Vid projektering krävs därför planering och åtgärder för minimering av utsläpp till luft och vatten. Den nya järnvägen bedöms som helhet bidra till 
att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Levande sjöar och vattendrag Ja Hänsyn har tagits till större sjöar inom utredningsområdet vid identifiering av möjliga korridorer. Den nya järnvägen kommer trots detta att passera flera sjöar och vattendrag. Miljökvalitetsmålet kommer att påverkas genom att flera vattenförekomster 
kommer korsas av anläggningen. Åtgärder måste vidtas under byggtiden för att målet ska kunna uppnås. Gäller särskilt passager vid Mölndalsån, Kålleredsbäcken, Nolån, Sörån, Viskan samt passage genom vattenskyddsområden.

Grundvatten av god kvalitet Ja

Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom utredningsområdet. Förekomst av betydande mängder grundvatten i berggrunden är kopplat till närhet till sprickzoner med god tillrinning. Större grundvattenmagasin i jordlager 
inom utredningsområdet finns framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial som finns i anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och Borås (Viskan), samt längs dalgången mellan Landvetter tätort och Hindås. Grundvatten-
magasin i jordlager återfinns också under relativt mäktiga lerlager i Mölndalsåns dalgång. Projektet kommer att påverka miljökvalitetsmålet genom att grundvattentillgångar kommer att korsas av anläggningen. Åtgärder måste vidtas under byggskedet 
för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås.

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård Nej Den nya järnvägen bedöms inte påverka miljökvalitetsmålet.

Myllrande våtmarker Ja Inom utredningsområdet finns många våtmarker. Där järnvägen går i markplan genom våtmarksområden kan hydrologin komma att påverkas, vilket i sin tur kan påverka naturvärden. Åtgärder måste vidtas såväl under byggtiden som under 
driftskedet för att miljömålet ska kunna uppnås. Gäller särskilt passage under Rambo mosse samt de stora våtmarksområdena öster om Gesebol.

Levande skogar Ja
Stor del av utredningsområdet är skogsmark. Hänsyn har tagits till skyddad skog inom utredningsområdet vid identifiering av möjliga korridorer. Den nya järnvägen kan ändå komma att lokaliseras i skogsområden med höga naturvärden som 
exempelvis i anslutning till Yxsjöområdet. I det fortsatta arbetet måste hänsyn tas för att begränsa intrång i skogsområden med höga naturvärden. Med en väl vald placering av järnvägen och åtgärder bedöms anläggningen inte motverka att 
miljökvalitetsmålet uppfylls.

Ett rikt odlingslandskap Ja Den nya järnvägen kommer att passera igenom områden med odlingslandskap. Störst sammanhängande odlingslandskap är i Nolån och Storåns dalgång där järnvägen i huvudsak går på bro. Med en väl vald placering av järnvägen och åtgärder 
bedöms anläggningen inte motverka att miljökvalitetsmålet uppfylls.

Storslagen fjällmiljö Nej Den nya järnvägen påverkar inte miljökvalitetsmålet.

God bebyggd miljö Ja

Hudvudsyftet att lokalisera en ny järnväg är att knyta ihop regionens två största städer och flygplatsen, vilket skapar arbetstillfällen och utveckling lokalt och regionalt. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna uppfylla miljökvalitetsmålet. På vissa 
platser kommer intrång att ske som påverkar negativt lokalt, genom intrång i och nära bebyggelse. Det kommer bildas barriärer, förekomma buller, otrygga miljöer. För att förebygga sådana risker krävs lämpliga skyddsåtgärder både i bygg- och 
driftskedet. Vid lokalisering av den nya järnvägen är en utgångspunkt att tillgodose bra boendemiljöer med tillgång till rekreation och friluftsliv, natur- och kulturvärden och med goda förutsättningar för hållbara transporter. Ett exempel på potential är 
lokalisering av stationslägen som skapar utvecklingsmöjligheter. Integrerad landskapskaraktärsanalys och Social koncekvensanalys utgör viktiga underlag för att förstå förhållanden och gestaltningsprogrammet fär att förstå påverkan och kunna ge 
förslag på hur man ska uppnå målen. 

Ett rikt växt- och djurliv Ja

Inom utredningsområdet finns många naturmiljöer viktiga för skyddsvärda arter. Detta gäller till exempel vid Hårssjön, skogsområdena vid Yxsjön och Pålsbo samt sandmiljöerna vid Osdal. Järnvägen kommer inte passera alla dessa naturmiljöer då 
de berörs av olika föreslagna korridorer. Livsmiljöer för växter och djur påverkas både genom den yta som järnvägen tar i anspråk och genom barriäreffekter. Järnvägens slänter kan samtidigt fungera som spridningskorridor för växter. På vissa platser 
har intrånget reducerats genom sträckning i tunnel. Även i det fortsatta arbetet måste hänsyn tas för att begränsa intrång och se till att barriärer inte skapas. Med en väl vald placering av järnvägen och åtgärder bedöms anläggningen inte motverka 
att miljökvalitetsmålet uppfylls.

Tabell iii.  Den nya järnvägens påverkan på miljökvalitetsmålen.

redovisas per delsträcka. Projektets bidrag till möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsmålen framgår av Tabell iii. En kort redogörelse för hur 
projektet uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken finns också. 

Miljöbedömningen har varit en viktig pusselbit i den sammanvägda 
bedömning som gjorts inom ramen för lokaliseringsutredningen. Slutligen 
jämförs miljökonsekvenserna för de sammansatta sträckor som ingår i de 
rangordnade alternativ som tagits fram i den sammanvägda bedömningen. 
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Bedömning av nollalternativ 
För miljöaspekter som naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv samt landskap 
och bebyggelse innebär nollalternativet att de miljöer som skulle påverkats 
av järnvägen i huvudsak bevaras. Undantag förekommer där kommunal 
planering eller beslutade infrastrukturprojekt kan komma att beröra 
områden med värdefulla miljöer. Exempel på sådana är uppställningsspår 
vid Pilekrogen som kommer påverka Kålleredsbäcken och jordbruksmarken 
vid Sandbäck. Om en framtida utbyggnad av Västkustbanan till fyrspår 
i Mölndalsåns dalgång byggs kommer det att ge liknande påverkan på 
Mölndalsån som för alternativen via Mölndal. Det bedöms innebära att 
undantag från bestämmelserna om MKN för vatten då måste ske, på 
samma sätt som för alternativen via Mölndal. Om Landvetter Södra byggs 
kan områden med höga naturvärden komma att påverkas. För flera av de 
hälsorelaterade miljöaspekterna kommer skillnaden mellan nuläget och 
nollalternativet inte att vara påtagligt. De miljöaspekter som framförallt 
kommer påverkas vid ett nollalternativ är luft, klimat och risk. 

Nollalternativet innebär att Västlänken ansluter till Västkustbanan och 
Kust till kustbanan i Almedal. Utan ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
kommer huvuddelen av pendlingen i stråket att göras med bil och buss. 
Trafiken på väg 27/40 kommer att öka om inte åtgärder vidtas. Vid ett 
nollalternativ förväntas även ökande vägtrafik inom Mölndal, Göteborg 
och Borås. I nollalternativet finns redan beslutade infrastruktursatsningar 
med i bedömningen. Enligt Trafikverkets basprognos kommer vägtrafiken 
i Västra Götalands län att öka med cirka en procent varje år mellan år 2017 
och 2040, vilket innebär en total ökning på drygt tjugo procent. Detta 
skulle innebära en försämring av luftmiljön om varje fordon släpper ut lika 
mycket luftföroreningar år 2040 som nu. Förväntningen på omställning till 
andra energislag för vägtrafiken samt ökad effektivitet för de fordon som 
fortsatt använder förbränningsmotorer medför att varje fordon kommer 
släppa ut betydligt mindre mängd kväveoxid. För partiklar är prognosen 
mer eller mindre oförändrad avseende emissionsfaktorerna, eftersom 
en betydande mängd av partiklarna från vägtrafiken är slitagepartiklar. 
Avgaspartiklarna förväntas minska, men slitagepartiklar bedöms vara 
oförändrade. Sammanfattningsvis kan ett nollalternativ förväntas medföra 
lägre utsläpp av kväveoxider än i nuläget, men för partikelutsläppen kan 
högre utsläpp i förhållande till nuläget förväntas. Fordonsflottan bedöms 
vara fossilfri till är 2045 enligt Trafikverkets basprognos och därmed ge 
mindre växthusgasutsläpp än idag. En samlad slutsats avseende jämförelse 
av olycksrisk mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet är i nuläget 
inte möjlig att dra utifrån ovanstående. Generellt kan man säga att med 
nollalternativet får man inte de risker som en tillkommande järnvägssträcka 
introducerar. Om järnvägen inte byggs får man inte heller den överflyttning 
av resande från personbil eller buss till tåg som annars bidragit till ökad 
säkerhet för resenärer.

Värdering av miljökonsekvenserna för 
korridoralternativen
Almedal - Landvetter flygplats
En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell iv.

Mölndalsåns dalgång: I dalgången är det trångt om utrymme med mycket 
befintliga verksamheter och infrastruktur. I dalgången krävs åtgärder för 
skydd mot översvämning oavsett val av korridor. Översvämningsrisker 
i dalgången är kopplat till såväl skyfallshändelser som höga nivåer i 
Mölndalsån och utgör idag en befintlig problematik i dalgången. 

För alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går järnvägen 
längs med nuvarande järnväg från Almedal fram till Mölndal station. 
Alternativen med station i Mölndal ger möjlighet till positiv stadsutveckling 
och stärker Mölndal C som lokal knutpunkt i Storgöteborg samtidigt 
som utrymmesbristen i Mölndalsåns dalgång är en utmaning.  Söder om 
korsningen med Flöjelbergsgatan kommer flera brostöd att behöva placeras 
i åfåran där järnvägen ska byggas i en trång passage mellan ån och befintlig 
infrastruktur. Vid Forsåker kommer flera parallella järnvägsbroar att krävas 
vid passage av Mölndalsån uppströms sammanflödet med Kålleredsbäcken. 
Kumulativa effekter för vattendraget kan uppstå då gällande dom för 
vattenverksamhet finns för åtgärder inom Forsåkerområdet. Järnvägen 
medför visst intrång i omvandlingsområdet Forsåker där planläggning 
för bostäder och verksamheter pågår och kulturhistoriskt intressanta 
miljöer påverkas vid Forsåker. Efter Mölndals station passerar järnvägen 
Kålleredsbäcken där fördjupade utredningar visar att permanent omledning 
av bäcken krävs på en cirka 260 meter lång sträcka förbi bussdepån där 
befintlig bäckfåra med trädvegetation tas i anspråk av järnvägsanläggningen. 
För samtliga alternativ med station i Mölndal behöver Västkustbanans spår 
flyttas i sidled vilket leder till att transport av farligt gods kommer att ske 
närmare nuvarande bebyggelse än i dagsläget. Omkring 20 till 30 bebyggda 
fastigheter kan komma att direkt beröras av den nya järnvägens sträckning ur 
riskhänseende. I huvudsak handlar det om kontors- och verksamhetslokaler. 
Även Lackarebäcksmotet behöver troligen byggas om. Direkt öster om E6/
E20 finns idag inga bostäder utan enbart kontors- och verksamhetslokaler. 

På grund av den befintliga översvämningsproblematiken i dalgången 
till följd av höga flöden i Mölndalsån erfordras skyddsåtgärder mot 
översvämning av anläggningen, på en betydande sträcka. För alternativen 
med station i Mölndal fordras ett sådant högvattenskydd längs cirka 
3 kilometer av anläggningen. Förutom skydd av anläggningen mot 
höga vattennivåer i Mölndalsån medför ett högvattenskydd en barriär 
för ytliga avrinningsvägar mot Mölndalsån från områden öster om 
anläggningen. Vid skyfall leder detta till ökad översvämningsproblematik 
vid markområden öster om den nya anläggningen. Detta till följd av att 
lågpunkter byggs bort och möjlig ytvattenavrinning försämras när ytliga 
skyfallsvägar blockeras. Ett högvattenskydd kan även medföra ökad 
översvämningsproblematik i dalgången väster om anläggningen då vatten vid 
en översvämningshändelse i Mölndalsån hindras att breda ut sig till områden 
öster om anläggningens högvattenskydd. Pågående förbättringsåtgärder 
av Mölndalsåns kapacitet samt optimering av vattenreglering medför dock 
att översvämningsproblematiken vid höga vattenflöden i Mölndalsån i 
framtiden kommer minska. Detta medför att de negativa konsekvenserna, 
som ett högvattenskydd medför, blir mindre i områden väster om 
anläggningen vid en högvattensituation i Mölndalsån jämfört med de 
negativa konsekvenser ett högvattenskydd medför öster om anläggningen i 
samband med skyfallshändelser. De negativa konsekvenserna i samband med 
skyfallshändelser bedöms bli måttliga till stora.

För alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst går järnvägen en kort sträcka 
i Mölndalsåns dalgång innan den går in i tunnel. Det innebär att flytt av 
nuvarande järnvägsspår i sidled inte behöver ske på en lika lång sträcka 
som för alternativen med station i Mölndal. Ett tiotal fastigheter med 
kontors- och verksamhetslokaler bedöms bli direkt berörda av järnvägens 
sträckning i Mölndalsåns dalgång ur ett riskhänseende. För alternativen 
Raka vägen och Raka vägen Öst undviks arbeten i Mölndalsån vid Forsåker, 
samt i Kålleredsbäcken då järnvägen svänger av från Mölndalsåns dalgång 
norr om dessa platser. Trots att Raka vägen och Raka vägen Öst viker 
av från Mölndalsåns dalgång kan det krävas ett längsgående skydd mot 

översvämning av anläggningen vid Mölndalsån även längre söderut i 
Mölndalsåns dalgång, med en total sträcka på cirka 2 kilometer jämfört 
med cirka 3 kilometer för korridorer med station i Mölndal. Även för Raka 
vägen och Raka vägen Öst har översvämning bedömts ge en måttlig till stor 
negativ effekt om inga andra åtgärder än att skydda järnvägsanläggningen 
görs. Detta eftersom konsekvenserna vid skyfall blir störst i norra delarna av 
Mölndalsåns dalgång, som berörs av alternativ Raka vägen och Raka vägen 
Öst, samt att översvämningsskydd mot höga flöden berör betydande sträcka 
i dalgången även för dessa alternativ. Konsekvenserna avseende skyfall blir 
i Mölndalsåns dalgång större än konsekvenserna avseende översvämning 
till följd av höga flöden varför skyfallsproblematiken blir utslagsgivande för 
bedömningen.

För korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst kommer den 
befintliga bebyggelsen i områdena Brännås och Rävekärr att påverkas 
i viss mån. För vissa miljöaspekter blir påverkan olika beroende på om 
området passeras på bro eller i betongtunnel. För landskap och bebyggelse 
samt buller blir det störst påverkan med ett broalternativ, medan det för 
naturmiljö blir minst påverkan. Vid Sandbäck berör järnvägen ett område 
med jordbruksmark. Alternativ Tulebo medför något större intrång i 
jordbruksmark än de två andra alternativen. Tillsammans med planerade 
uppställningsspår i projekt Pilekrogen uppstår kumulativa effekter då 
området med jordbruksmark till stor del blir ianspråktaget i samtliga tre 
alternativ. Även för Kålleredsbäcken kan uppställningsspåren innebära 
kumulativa effekter. 

Öster om Mölndalsåns dalgång: Raka vägen och Raka vägen Öst passerar 
värdefulla natur- och kulturmiljöer vid Gunnebo och Rådasjön. Negativa 
konsekvenser för dessa undviks genom att området passeras i tunnel. Genom 
att göra miljöanpassningar som att inte tillåta arbetstunnlar på sträckan 
förbi Gunnebo respektive Mölndals kvarnby undviks skada på riksintresse 
kulturmiljö. Inte heller riksintresseområdet för friluftsliv vid Gunnebo och 
Rådasjön bedöms påverkas. 

Efter passagen av Sandbäck går de tre korridorerna Mölnlycke, Tulebo och 
Landvetter Öst in i tunnel. För Mölnlyckealternativet fortsätter tunneln 
till strax öster om Mölnlycke tätort. Ur bullersynpunkt är det positivt att 
områden med många bostäder passeras i tunnel istället för i markplan. Så 
är fallet i alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke. När järnvägen går 
i tunnel kan stomljud uppkomma. Stomljudsdämpande åtgärder kommer 
utföras, så att riktvärden för stomljud klaras oavsett val av korridor. 

Öster om Mölnlycke tätort, passerar alternativ Raka vägen och alternativ 
Mölnlycke i markplan genom skogsområden vid Yxsjön med höga värden 
som livsmiljö för många arter, innan korridoren så småningom når 
Landvetter flygplats. Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger 
möjlighet till järnväg i markplan i en del av reservatet. Inom korridoren finns 
även utrymme att passera norr om naturreservatet men även där finns höga 
naturvärden knutna till skogsmiljöerna. För naturmiljö bedöms alternativ 
Raka vägen och alternativ Mölnlycke sammantaget ge en stor negativ 
konsekvens på grund av den påverkan som alternativen har då sträckningen 
berör skogsområden med höga värden som livsmiljö för många arter, samt 
värdefulla vattenmiljöer och myrområden. 

Korridor Landvetter Öst går inte lika långt norrut som Mölnlyckekorridoren 
och järnvägen kan gå i markplan vid Hårskeröds mosse nordost om Hårssjön, 
strax utanför riksintresseområde för naturvård och friluftsliv. Om järnvägen 
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förläggs i markplan är det viktigt att hydrologin i Hårskeröds mosse inte 
påverkas, då sådan påverkan innebär skada på riksintresse naturvård. Vidare 
ger korridoren möjlighet både för tunnelläge och markplan mellan Mölnlycke 
tätort och det tätortsnära rekreationsområdet vid Finnsjön. Finnsjön är 
kommunal huvudvattentäkt för Mölnlycke. Med järnväg i markplan förväntas 
stor bullerpåverkan på naturmiljöer, områden för rekreation samt även 
för boendemiljöer. En järnväg i markplan förbi Hårssjön och Finnsjön blir 
också en barriär mellan Mölnlycke tätort och sjöområdena. Detta medför 
stor negativ effekt på områdets värde som friluftsområde för såväl barn som 
vuxna och påverkar utvecklingen av Mölnlycke tätort. Järnväg i markplan 
tätt inpå Finnsjöns vattentäkt bedöms kunna ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser då betydande påverkan på avrinningsförhållanden kan leda 
till kortare rinntider för ytavrinning mot vattentäkten vilket leder till ökad 
sårbarhet för vattentäkten.

För alternativ Tulebo kan dalgången vid Tulebo passeras i markplan eller 
i tunnel innan järnvägen åter måste gå i tunnel öster om Tulebo. Inom 
korridoren finns därför möjlighet att gå i tunnel under Hårssjön eller att 
gå i en grundare och kortare tunnel där järnvägen når markplan i trakten 
av Tulebo för att sedan åter gå ned i tunnel. Området kring Hårssjön 
är riksintresse för både friluftsliv och för naturvård. Alternativet med 
järnvägen i markplan ligger längre ifrån de känsligaste naturområdena och 
har därför bedömts vara ett möjligt alternativ. Hårssjön är en viktig fågelsjö 
och hyser arter som är känsliga för bullerstörning. Vid fördjupad utredning 
med avseende på påverkan på naturvärden i riksintresseområdet har det 
visat sig att det med järnväg i markplan genom Tulebo krävs omfattande 
bullerdämpande åtgärder för att bullerpåverkan på riksintresseområdet 
Hårssjön-Rambo mosse ska bli acceptabla för arter som är känsliga för 
bullerstörning. Med bullerdämpande åtgärder anpassade för området 
bedöms värdena i riksintresseområdet för naturvård inte skadas påtagligt. 
Detta gäller även för riksintresseområdet för friluftsliv. Trots ovanstående 
bedöms det bli stora negativa konsekvenser för naturmiljön vid ett läge i 
markplan förbi Tulebo. Barriäreffekter för de boende kan särskilt påverka 
barn och ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar i närmiljön. 
Boendemiljön är relativt opåverkad av buller i nuläget och en järnväg i 
markplan skulle därför medföra en stor negativ konsekvens för de boende på 
grund av den nya ljudkällan.

Kring Benareby och längre österut: Även området kring Benareby 
som är kulturhistoriskt intressant och som har landskapsmässiga värden 
kan i den södra delen av korridoren passeras i markplan i alternativen 
Landvetter Öst och Raka vägen Öst. Då känsligheten för nya, storskaliga 
inslag i landskapsbilden är hög blir den negativa konsekvensen av en 
järnväg i markplan för landskapet stor. Både Landvetter Öst och Raka vägen 
Öst bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser för naturmiljö 
då effekterna av påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer kan bli 
långvariga och lokalt stora.

Alternativ Tulebo passerar Benareby i en lite annan sträckning än alternativ 
Landvetter Öst. I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av 
vattenförekomsterna bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på 
järnvägens sträckning i korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta 
vilket innebär att även små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan 
påverkan kan undvikas genom att gå på bro istället för att vattendraget leds 
i trumma under järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna 
undvikas. Liksom vid markplan vid Tulebo kan barriäreffekter för de 

boende i Benareby särskilt påverka barn och ungdomar som rör sig mer till 
fots eller cyklar i närmiljön. Boendemiljöerna vid Benareby är liksom vid 
Tulebo relativt opåverkade av buller i nuläget och en järnväg i markplan 
skulle innebära en stor negativ konsekvens för de boende på grund av den 
nya ljudkällan. Området söder om Björröd är redan exponerat för flygbuller 
men en järnväg innebär ytterligare påverkan för de boende. Bullerskyddande 
åtgärder kommer att vidtas så att riktvärdet klaras men ljudnivån kommer att 
bli högre än i dagsläget. 

I skogsområdet mellan Benareby och Björrödsdalen berör alternativ Tulebo 
ett område med en hög koncentration av fornlämningar. En järnväg i 
markplan i detta område bedöms ge stora negativa effekter. Sammantaget 
bedöms konsekvensen för kulturmiljö vara måttligt negativ. Det är inte 
uteslutet att det kan finnas liknande fornlämningar på fler platser i 
skogsområdet då dessa områden historiskt till stor del är outredda.

Vid flygplatsen: Effekten för Landvetter flygplats av stationsläge L1, i tunnel 
under nuvarande flygplats, bedöms vara att tillgängligheten för resenärerna 
stärks. Vidare är bedömningen att flygplatsens verksamhet inte störs. För 
stationsläge L3 kan däremot anpassningar eller skyddsåtgärder behöva göras 
för att inte påverka flygplatsens verksamhet. Alternativen Landvetter Öst 
och Raka vägen Öst ansluter i markplan till flygplatsen på dess östra sida. 
Järnvägen passerar vid L3 genom de delar av flygplatsområdet där de högsta 
föroreningshalterna av PFAS-ämnen finns. Dessa ämnen sprids lätt till vatten 
och är svårsanerade. Tätning av tunnel/skärning kommer vara nödvändig 
oavsett vilket alternativ som väljs, dock krävs ytterligare undersökningar (av 
till exempel bergets genomsläpplighet) för att kunna arbeta fram rimliga 
tätningsåtgärder.

De korridorer som kan kombineras med en station under Landvetter flygplats, 
L1 kan även kombineras med stationsläge L7. För miljöaspekten Landskap 
och bebyggelse finns skillnader i bedömning för de bägge stationsalternativen. 
Det förhållandevis långa avståndet till terminalbyggnaden i stationsläge L7 
påverkar orienterbarheten inom flygplatsområdet. Läget för tågstationen 
stärker inte Landvetter flygplats karaktär och funktion som en nationell 
och regional målpunkt för resande. Effekten av en extern station kan 
bli att resandet med tåg blir begränsat och att fler väljer att åka bil eller 
buss till flygplatsen. Stationsläge L7 kan eventuellt påverka karaktär och 
funktion positivt för det nya utvecklingsområde som planeras väster om 
stationsläget. Den negativa konsekvensen bedöms sammantaget vara liten 
till måttlig. Kumulativa effekter kan uppkomma av att det finns kommunala 
expansionsplaner för området strax väster och nordväst om stationsläge 
L7. Station i läge L7 bedöms som ett sämre alternativ än L1. För Risk och 
säkerhet är konsekvensen för station L7 något mindre än för L1 då L7 har 
station i markplan. För övriga miljöaspekter finns inte någon tydlig skillnad. 

Inom samtliga korridorer kommer stora mängder bergmassor att frigöras vid 
anläggning av tunnlar och djupa skärningar. För samtliga korridoralternativ 
finns potential att använda uppkomna bergmassor till järnvägsanläggningen 
som anläggningsresurser. För uppkomna jordmassor finns potential att 
använda dessa till järnvägsanläggningen och till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet. De kan även nyttjas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt. 
Masshanteringen kommer att innebära omfattande transporter och kräva 
flera etableringsplatser. 

Landvetter Öst är den korridor tillsammans med korridor Mölnlycke som ger 
upphov till lägst klimatpåverkan under byggskedet. Detta då denna korridor 
har relativt korta sträckor i bergtunnel, vilket kräver mindre mängder 
klimatbelastande material som betong och stål, till väggar och tak i tunnlarna, 
och mindre transporter av bergmassor. Station L1 har större klimatpåverkan 
i byggskedet, jämfört med station L7. Korridor Raka vägen är det alternativ 
som har absolut störst klimatpåverkan av korridorerna väster om Landvetter 
flygplats. En stor anledning till den höga klimatpåverkan är sträckningen i 
Almedal där omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och betongtråg, 
krävs för att hantera de spår som ska gå där. Alternativet har även längre 
sträckor med bergtunnel.

För korridor Tulebo och korridor Landvetter Öst bedöms stora delar 
av sträckan medföra negativ påverkan på samtliga kategorier av 
ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster 
som stor för dessa korridorer. För övriga korridorer bedöms endast östra 
delen av respektive korridor medföra negativ påverkan på ekosystemtjänster. 
Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster som måttlig för 
korridorerna Mölnlycke, Raka vägen och Raka vägen Öst.

Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter bedöms alternativ Raka vägen, 
följt av Mölnlycke, ge minst negativa konsekvenser för miljön.

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan. 

Genom miljöanpassningar undviks skada på riksintresse kulturmiljö vid 
Gunnebo respektive Mölndals kvarnby. Områdena passeras endast av 
alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst och båda alternativen går i tunnel. 
Inte heller riksintresseområdet för friluftsliv vid Gunnebo och Rådasjön 
bedöms påverkas. 

Om alternativ Landvetter Öst går i markplan behöver hydrologin i 
Hårskeröds mosse säkras för undvika skada på riksintresse naturvård 
vid Hårssjön. För alternativ Tulebo bedöms hydrologisk påverkan på 
Tulebomossen liksom riksintresset i stort, kunna undvikas genom att 
skyddsåtgärder utförs för driftskedet. För alternativ Tulebo i markplan förbi 
Tulebo bedöms bullerpåverkan inte påtagligt skada riksintresseområdet om 
bullerdämpande åtgärder anpassade för området vidtas. En lokalisering i 
markplan i sydligaste delen av Tulebomossen bedöms påverka naturmiljöer 
som redan är påtagligt påverkade. Med skyddsåtgärder bedöms inte 
landskapstyperna, naturtyperna, opåverkade naturområden eller arter 
i området påverkas av järnväg för något av alternativen på ett sådant 
sätt att det skulle ske skada på riksintresset. Samma bedömning gäller 
riksintresseområdet för friluftsliv. 

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier. 
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Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas av 
järnvägen. Alternativen Raka vägen och Raka vägen Öst är de korridorer som 
passerar i närheten och dessa går i tunnel. 

Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet till järnväg i 
markplan i en del av reservatet. En sträckning genom naturreservatet bedöms 
ge stor negativ konsekvens för naturmiljö. Även utanför reservatet finns höga 
naturvärden. 

Området Hårssjön-Rambo mosse är ett planerat statligt naturreservat och 
beslut om reservatsbildning väntas under våren 2022. I förslaget till beslut 
undantas åtgärder för anläggande av den nya järnvägen under förutsättning 
att järnvägen i sig inte motverkar syftet med reservatet. Om järnvägen går i 
markplan förbi Tulebo krävs omfattande bullerskyddsåtgärder anpassade för 
området. 

Samtliga korridorer på sträckan Almedal-Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är 
kvalitetsfaktornmorfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är inte tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer 
för vatten. Nya brostöd i åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att 
vattenförekomstens närområde och svämplan påverkas. Det område som 
tas i anspråk är redan idag anlagda ytor, vilket gör att andelen anlagda 
ytor är oförändrat. Bedömningen är att det inte krävs undantag från 
försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan i viss mån anses riskera 
att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande 
miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom att åtgärden ekologiskt 
funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en sträcka av cirka 400 
meter. Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga grönytor längs 
vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk funktionella 
kantzon i urban miljö inte äventyras. 

Vid Forsåker passerar vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst 
är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring och också riskera att äventyra 
möjligheten att genomföra åtgärden Återskapande av ekologiskt 
funktionella kantzoner i urban miljö. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid fokusområde Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 

graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet. Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde att försämras under relativt lång tid innan 
planterade träd nått vuxen storlek. 

Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen kan innebära kumulativa 
effekter med avseende på fysisk påverkan på Kålleredsbäcken. Bedömning 
är sammantaget att det inte behövs undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken 
med anledning av försämringsförbudet. Planerade åtgärder bedöms 
inte heller innebära ett äventyrande av möjligheten att uppnå gällande 
miljökvalitetsnorm. En förutsättning för bedömningen är att många 
mildrande åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid utförandet. 

Alternativ Tulebo passerar Benareby i en lite annan sträckning än 
Landvetter Öst. I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av 
vattenförekomsterna bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på 
järnvägens sträckning i korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta 
vilket innebär att även små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan 
påverkan kan undvikas genom att gå på bro istället för att vattendraget leds 
i trumma under järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna 
undvikas. 

Sammanfattning
Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst svänger av från Mölndalsåns 
dalgång efter en kort sträcka och går därefter i tunnel förbi Mölnlycke 
tätort. Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst berör en vattenförekomst 
i Mölndalsån. Då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången att föredra, liksom tunnelläge. 
För alternativ Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst, som har station i 
Mölndal innebär det att tre vattenförekomster i Mölndalsåns dalgång berörs. 
Det bedöms finnas risk för att byggandet av järnvägen i anslutning till 
Mölndalsån söder om Flöjelbergsgatan äventyrar möjligheten att genomföra 
nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm för den 
aktuella vattenförekomsten. Där så är möjligt kommer Trafikverket att 
anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa 
ekologisk funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras utan snarare 
främjas. Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring 
av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd-parametrarna närområde 
och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får ingen 
försämring ske. Vid passage av Mölndalsån vid Forsåker bedöms undantag 
från icke försämringskravet behövas. Bedömningen är att anläggande av 
järnväg här uppfyller de villkor som krävs för att det ska gå att få undantag 
från bestämmelserna. Se vidare Bilaga undantag miljökvalitetsnormer. För 
Kålleredsbäcken kan försämring undvikas genom att alla genomförbara 
anpassningar och skyddsåtgärder vidtas.

Samtliga korridorer på sträckan Almedal-Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna. Alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke 
ger båda stora negativa konsekvenser för naturmiljön, vilket även alternativ 
Tulebo gör. För naturmiljö bedöms alternativ Tulebo vara något sämre än 
alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke. För alternativen Tulebo och 
Landvetter Öst bedöms det bli stora negativa konsekvenser avseende buller 

trots skyddsåtgärder så att riktvärden klaras. Bedömningen grundar sig på att 
områden med liten bullerpåverkan i dagsläget får en ny bullerkälla. Alternativ 
Tulebo bedöms medföra stor negativ konsekvens för landskap och bebyggelse 
om järnvägen förläggs i markplan förbi Tulebo. Däremot bedöms inte järnväg 
i markplan förbi Tulebo påtagligt skada riksintresseområdet för naturmiljö 
vid Hårssjön om bullerdämpande åtgärder anpassade för området vidtas.

Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter bedöms alternativ Raka 
vägen, följt av alternativ Mölnlycke, medföra minst negativa konsekvenser för 
miljön.
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Mölnlycke inkl M1 och L1/L7 Tulebo inkl M1 och L1/L7 Landvetter Öst inkl M1 och L3 Raka vägen inkl L1/L7 Raka vägen Öst inkl L3

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse i Sandbäck,  
öster om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap söder om Finnsjön och kring tät 
bebyggelse i Tulebo och Benareby.

Påverkan på landskap mellan Mölnlycke och Hårssjön 
och Finnsjön samt kring tät bebyggelse i Benareby.

Påverkan på landskap och bebyggelse öster  
om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap norr om Finnsjön samt  
kring tät bebyggelse i Benareby.

Naturmiljö Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 
skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer.

Påverkan på höga naturvärden vid Hårssjön och Yxsjön 
samt områden med viktiga ekologiska samband. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer. Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 

skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer.

Kulturmiljö Påverkan på Forsåkers bruksområde. Påverkan på Forsåkers bruksområde samt på 
fornlämningar i korridorens östra del.

Påverkan på flera kulturmiljöer: Forsåkers bruksområde, 
Västra Hyltan och Benareby.

Påverkan på kulturmiljön Lackarebäcks gård/ 
Svejserdalen/Ekekullen. 

Påverkan på flera kulturmiljöer: Lackarebäcks gård/
Svejserdalen /Ekekullen, Västra Hyltan och Benareby.

Rekreation och friluftsliv Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Tulebo och Benareby.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby.

Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära  
rekreationsområden kring Finnsjön och Benareby.

Ytvattentäkter
Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 

Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 
driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkten Finnsjön under 
bygg- och driftskede.

Påverkan på Finnsjöns avrinningsområde i både 
bygg- och driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Grundvatten Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Jordbruk/skogsbruk Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruk vid Pilekrogen, Tulebo och 
Benareby. Skogsbruk känsligast i anslutning till 

samhällen.

Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Buller Ökat buller både i bullerutsatta  
och relativt tysta områden.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare. Ökat buller huvudsakligen i redan bullerutsatta områden. Bullerpåverkan på boendemiljön i Benareby.

Vibrationer Påverkan på ett medelstort antal bostäder i  
en redan vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal 

bostäder kommer att påverkas inom ett området som 
bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras och enbart ett mindre antal bostäder 
kommer påverkas i ett område som idag är opåverkat.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält
Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 

skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 
exponeringen. 

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 

exponeringen. 

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 

exponeringen. 

Risk och säkerhet Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Långa tunnlar. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område.

Översvämning Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Förorenade områden
Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-

skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 
flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 

flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt kraftigt förorenat 

område vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt kraftigt förorenat område vid Landvetter flygplats.

Masshantering * Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Långa tunnlar men också stora delar av järnväg i 
markplan medför något mindre mängd bergmassor. Det 

uppkommer också relativt stora mängder jord- och 
torvmassor.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

mera jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Lång tunnel  medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Klimat ** Klimatpåverkan från lastbilstransporter och behovet av 
de klimatbelastande materialen stål och betong är låga.

Klimatpåverkan från lastbilstransporter är låg men 
betongtunnel planeras vilket ger stort behov av betong 

och stål.

Korta sträckor i bergtunnel ger mindre behov av betong 
och stål och mindre transporter av bergmassor.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har även längre sträckor 

med bergtunnel, vilka kräver större schakter med 
tillhörande lastbilstransporter av massor samt mer 

klimatbelastande material.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har därför stora mängder 
klimatbelastande anläggningsmaterial. Klimatpåverkan 

från lastbilstransporter är stor på grund av stora 
mängder bergschakt.

Ekosystemtjänster Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst möjlighet 
till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även tabell 9.7.

Tabell iv.  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan Almedal - Landvetter flygplats.
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Landvetter flygplats - Borås
En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell v.

På sträckan Landvetter flygplats till området vid Sundshult strax söder om 
Hindås och norr om Klippans naturreservat går alternativ Hindås och Hestra 
i en gemensam korridor. Längs sträckan passerar korridoren i anslutning 
till flera stora bergtäkter. Korridoren passerar även Härryda sockencentrum 
som är upptaget i Härryda kommuns kulturmiljöprogram. Området består av 
Härryda sockenkyrka med bland annat omgivande gårdsmiljöer och gamla 
vägen mellan Härryda och Skene. Kulturmiljön fragmenteras genom att 
den gamla vägen, med omgivande agrar bebyggelse, kommer att skäras av 
eller rivas om järnvägen passerar genom området och det kulturhistoriska 
sammanhangets läsbarhet minskar, vilket bedöms ge en måttlig negativ 
konsekvens. Korridoren fortsätter strax söder om Risbohults naturreservat 
som också är Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. Risbohult 
är känsligt för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin 
i Natura 2000-området inte kommer att påverkas. Vidare bedöms inte 
riksintresset för naturvård skadas. Även Klippans naturreservat, vars norra 
del är Natura 2000-område, är känsligt för hydrologiska förändringar. En 
fördjupad utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en 
järnväg i direkt anslutning till områdets norra del riskerar att skada de 
värden som området avser att skydda. Området vid Klippan är även av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. En järnväg precis norr om Klippan 
bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser för friluftslivet då 
den skär av Klippan från det välanvända motionsområdet i anslutning till 
Hindåsgården. Passagen söder om Hindås ger en måttlig negativ effekt på 
såväl landskap som på områdets attraktivitet för boende och vistelse och 
en järnväg här ger måttlig till stor negativ konsekvens för landskap och 
bebyggelse. Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom Härskogen 
som är av riksintresse för friluftsliv. I huvudsak sker passagen i tunnel och 
järnvägen bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors passerar i södra kanten av 
Klippanområdet. Korridorerna passerar söder om Natura 2000-området, 
berör naturreservatets sydspets och berör delar av riksintresseområdet. 
Bedömningen är att naturtyperna i Natura 2000-området inte påverkas av 
den nya järnvägen. De typiska arterna knutna till naturtypen västlig taiga 
kan komma att påverkas av buller. På samma sätt kan de rekreativa värdena 
i reservatet och riksintresseområdet påverkas av buller. Bedömningen är att 
riksintresse friluftsliv inte kommer skadas påtagligt.

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Korridor Bollebygd Syd bedöms inte 
ge någon påverkan på värdena i Natura 2000-området Klippan.

Samtliga korridorer passerar Nolåns dalgång på bro. Jordbruksmark 
förekommer i dalgången, med större sammanhängande ytor i den bredare 
södra delen som ansluter till Storåns dalgång. För korridorerna Hindås och 
Hestra sker passagen relativt långt norrut där dalgångens landskapsbild 
inte är lika känslig för nya inslag som i de centrala delarna i dalgången. 
Konsekvensen för landskapsbilden blir därför inte lika negativ som för 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors där bron kommer påverka 
landskapsbilden i större omfattning. Dessutom passerar korridorerna 

Bollebygd Nord och Olsfors i direkt anslutning till Bollebygds tätort 
och påverkar genomförandet av kommunens pågående planarbete och 
tätortens möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget för landskap och 
bebyggelse bedöms det bli stor negativ konsekvens för dessa båda korridorer. 
I anslutning till Nolåns dalgång finns en större grundvattenförekomst, 
Bollebygd Norra, som riskerar att påverkas av järnvägsbyggnationen. 
Konsekvensen för grundvatten bedöms därför bli måttlig till stor negativ. För 
alternativen Hindås och Hestra, där grundvattenströmningen sker i riktning 
från korridorernas passage över Nolåns dalgång mot Bollebygds vattentäkt, 
finns risk för påverkan främst under byggtiden. Bollebygd Syd passerar både 
Nolåns och Söråns dalgång på broar söder om väg 27/40. Dessa två broar 
förbinds med en sträcka i markplan. Sörån har en livskraftig stam av den 
hotade arten flodpärlmussla. Dessa musslor är känsliga för förändringar 
i vattenkvalitet. Påverkan under byggskedet är därför extra känsligt. För 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors kan jordbruket bli påverkat under 
byggtiden och placering av brostöd kan komma att påverka möjligheten till 
effektivt nyttjande av marken. Bollebygd Syd är den korridor som är närmast 
riksintresseområdet Lygnern och Storåns dalgång, men ligger inte i direkt 
anslutning till riksintresseområdet. För korridor Bollebygd Syd kommer även 
jordbruksmark att tas i anspråk där järnvägen går i markplan mellan broarna 
varför konsekvensen för jordbruket bedöms som mer negativ för detta 
alternativ. Den nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt 
jordbruksdrift inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att 
värden i riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Korridor Bollebygd Syd fortsätter efter Bollebygd vidare förbi skid- och 
cykelanläggningen vid Bollekollen och beroende på hur järnvägen utformas 
kan den komma att påverka aktiviteten här.

Öster om Nolåns dalgång fortsätter korridorerna Hindås och Hestra i 
glesbygd norr respektive söder om Gesebols sjö för att sedan återförenas 
öster om Vatthultssjön. I dessa områden finns höga naturvärden och viktiga 
ekologiska samband riskerar att brytas genom en järnvägssträckning. 
En järnväg i markplan norr om Gesebols sjö skulle bilda en barriär som 
påverkar tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen av orörd natur. 
Hindåskorridoren passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo 
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som 
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex 
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas 
om en järnväg anläggs här. För sträckan Landvetter flygplats – Borås görs 
bedömningen att samtliga korridorer berör skyddade arter men i olika 
grad. Sammantaget bedöms både korridor Hindås och korridor Hestra ge 
stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Området norr om Sandared är 
också viktigt för det lokala friluftslivet med många anlagda motionsspår och 
skidspår. En järnväg i markplan här kommer att påverka skalan i landskapet 
och bilda barriärer för boende i området. Sammantaget med den påverkan 
som uppstår vid Klippanområdet söder om Hindås ger Hindås- och 
Hestrakorridorerna måttlig till stor negativ konsekvens för friluftsliv och 
rekreation samt för landskap och bebyggelse. Österut från Gesebols sjö har 
alternativ Bollebygd Nord samma sträckning som alternativ Hestra, vilket 
innebär att korridoren sträcker sig genom samma stora våtmarkskomplex 
som korridor Hestra. Bollebygd Nord bedöms ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser för naturmiljö.

För buller bedöms både korridor Hindås och korridor Hestra ge stora 
negativa konsekvenser då stor del av sträckan är förlagd i områden med 

liten bullerpåverkan idag, vilket medför stor känslighet för tillkommande 
buller. Den negativa effekten av ny bullerkälla här bedöms därför bli stor 
även med vidtagna bullerskyddsåtgärder. Även för de andra korridorerna på 
sträckan berörs områden med liten bullerpåverkan idag, men då på kortare 
sträckor än för alternativen Hindås och Hestra. Alternativen Bollebygd 
Nord och Olsfors går i anslutning till Bollebygds tätort. Med vidtagna 
bullerskyddsåtgärder kommer riktvärdena för buller inte att överskridas. 
Bollebygd Syd går i närheten av väg 27/40 på längre sträckor. Den totala 
bullerpåverkan kan bli relativt stor då både järnväg och väg orsakar buller. 
Med vidtagna bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden inte att överskridas 
vid bostadshusen. De  tre alternativen Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd 
Syd bedöms därför ge en måttlig till stor negativ konsekvens avseende buller. 

Samtliga alternativ innebär att det uppkommer mer bergmassor än vad som 
kan komma att behövas direkt i järnvägsanläggningen. Vid alternativen 
Olsfors och Hindås bedöms störst mängd bergmassor uppkomma som inte 
bedöms behövas direkt i järnvägsanläggningen. För korridorerna Olsfors och 
Bollebygd Syd uppkommer en stor mängd jordmassor, men endast en mycket 
liten andel av dessa bedöms direkt behövas till järnvägsanläggningen. För 
samtliga korridorer finns potential att använda uppkomna jordmassor till 
järnvägsanläggningen och till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet. De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder 
i närområdet och till andra externa projekt.  Torvmassor uppkommer i högst 
utsträckning för de nordligaste korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd 
Nord då dessa korridoralternativ går längre sträckor genom våtmarker. 

Korridor Hestra är den korridor som tillsammans med korridor Bollebygd 
Syd ger upphov till lägst klimatpåverkan i byggskedet. Detta då Hestra har 
lägst klimatpåverkan från både bergtunnel och järnvägsbroar, och mindre 
transporter. Bollebygd Syd har relativt långa sträckor på bro men det 
vägs upp av betydligt kortare sträckor i bergtunnel jämfört med de andra 
korridorerna.

Korridor Bollebygd Nord är den korridor som tillsammans med korridor 
Olsfors har störst klimatpåverkan i byggskedet. Korridorerna har störst 
klimatpåverkan från bergtunnel. Korridor Bollebygd Nord och korridor 
Olsfors har även relativt långa sträckor på järnvägsbro.

Korridor Bollebygd Syd följer väg 27/40 i mycket hög grad och därför bedöms 
förlusten av ekosystemtjänster som liten. Stora orörda områden tas i anspråk 
i korridorerna Hindås respektive Hestra vilket gör att ekosystemtjänster 
längs hela korridorerna påverkas negativt. Sammantaget bedöms förlusten 
av ekosystemtjänster som stor för korridorerna Hindås respektive Hestra. 
Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster som måttlig för 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors. 

Riksintresse
Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas oavsett vilket alternativ som väljs på sträckan. 

Området vid Klippan är riksintresse för naturvård och friluftsliv. De 
rekreativa värdena i riksintresseområdet påverkas av buller för alternativen 
Bollebygd Nord och Olsfors. Bedömningen är att riksintresse friluftsliv inte 
kan skadas påtagligt. 
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Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom Härskogen som är av 
riksintresse för friluftsliv. I huvudsak sker passagen i tunnel och järnvägen 
bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet. 

Bollebygd Syd är den korridor som är närmast riksintresseområdet för 
naturvård; Lygnern och Storåns dalgång men ligger inte i direkt anslutning 
till riksintresseområdet. Den nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten 
till fortsatt jordbruksdrift inom riksintresseområdet och bedömningen är 
därför att värden i riksintresseområdet inte kommer att skadas. 

Områdesskydd och skyddade arter
I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen. 

En fördjupad utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en 
järnväg i direkt anslutning till områdets norra del som för alternativ Hindås 
och alternativ Hestra riskerar att skada de värden som området avser att 
skydda. För att få genomföra ett projekt som orsakar skada på ett Natura 
2000-område krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning. I detta 
fall finns dock flera alternativa korridorer. Detta innebär att korridorerna 
Hindås och Hestra inte kan tillåtas då det finns andra möjliga alternativ. 
För alternativ Bollebygd Nord och Olsfors som passerar söder om Natura 
2000-området är bedömningen att naturtyperna i Natura 2000-området 
inte påverkas av den nya järnvägen. De typiska arterna som är knutna 
till naturtypen västlig taiga kan komma att påverkas av buller för dessa 
alternativ. På samma sätt kan de rekreativa värdena i reservatet påverkas 
av buller. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors berör sydspetsen av 
naturreservatet Klippan. Om järnvägen placeras i den del av korridoren 
som berör naturreservatet krävs dispens från reservatsbestämmelserna eller 
upphävande för den del av reservatet som tas i anspråk. 

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan. 

Hindåskorridoren passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo 
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som 
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex 
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas 
om en järnväg anläggs här. En ny järnväg i korridorerna Hindås eller Hestra 
skulle därför inte vara möjlig med hänvisning till artskyddet då det finns 
andra korridorer som inte påverkar skyddade fåglar och deras livsmiljöer 
i samma omfattning. För sträckan Landvetter flygplats – Borås görs 
bedömningen att samtliga korridorer berör skyddade arter men i olika grad. 
Österut från Gesebols sjö har alternativ Bollebygd Nord samma sträckning 
som alternativ Hestra, varför bedömningen avseende artskydd är den samma 
för Bollebygd Nord. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
För de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
är bedömningen att det inte råder en risk för otillåten försämring av status 
eller risk för äventyrande av möjlighet att uppnå status enligt MKN efter 
miljöanpassning/skyddsåtgärder. 

Sammanfattning
Alternativ Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter 
flygplats och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Järnvägen bedöms inte kunna byggas 
inom korridorerna Hindås och Hestra eftersom det skulle riskera skada på 
Natura 2000 området Klippan. Alternativ Hindås, Hestra samt Bollebygd 
Nord riskerar även att påverka skyddade arters livsmiljöer på ett otillåtet sätt. 
Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom korridor Bollebygd Syd 
utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att anpassningar utförs 
genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder. Alternativ Bollebygd 
Syd tangerar riksintresseområdet Klippan söder om Hindås, men bedöms 
inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.  För alternativ Hindås 
och Hestra bedöms det bli stora negativa konsekvenser avseende buller 
då områden med liten bullerpåverkan i dagsläget får en ny bullerkälla.  
Alternativ Bollebygd Nord och Olsfors passerar i direkt anslutning till 
Bollebygds tätort och påverkar genomförandet av kommunens pågående 
planarbete och tätortens möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget 
bedöms alternativ Bollebygd Syd medföra minst negativa konsekvenser för 
miljön.
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 Hindås Hestra Bollebygd Nord Olsfors Bollebygd Syd

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås 
samt norr om Gesebols sjö och Sandared.

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås, i 
Nolåns dalgång, söder om Gesebol sjö och vid 

Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång, söder om  

Gesebol sjö och vid Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång och i Söråns dalgång.

Påverkan på landskap och spridd bebyggelse i  
Nolåns dalgång och öster om dalgången.

Naturmiljö Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på flera objekt med höga naturvärden,  
bland annat Nolån.

Påverkan på många värdefulla vattenmiljöer, bland 
annat Sörån och Sjörikt område öster om Bollebygd.

Kulturmiljö
Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum och 

Gisslefors kraftstation samt fornlämningar i  
Nolåns dalgång.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum. Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum  
och fornlämningar kring Sörån.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Gesebols sjö och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Vannersjön och Viaredssjön.

Påverkan på flera rekreationsområden: söder om 
Klippan, Rammsjön, Bollekollen och Rinna-området 

samt Vannasjön.

Ytvattentäkter Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Grundvatten Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst angränsande till 
kommunal vattentäkt i Nolåns och Söråns dalgång.

Jordbruk/skogsbruk Flera små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruksområden i Nolåns dalgång och 
norr om Sandared. Många smala skogsbruksfastigheter 

berörs.

Påverkan vid Nolåns dalgång främst i byggskedet.  
Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Jordbruksmark tas i anspråk för järnväg i markplan och 
för broar. Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Buller Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Stomljud Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Risk och säkerhet Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Järnväg huvudsakligen i markplan.

Översvämning Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Förorenade områden Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Masshantering *

Korridoren går längre sträckor genom våtmarker där torv 
är oundvikligt. Mängden jord är mer än vad som kommer 

till användning i anläggningen. Visst bergöverskott 
uppkommer delvis på grund av lång tunnel.

Massbalans nås för bergmassor. Korridoren går längre 
sträckor genom våtmarker där torv är oundvikligt. 

Korridoren går längre sträckor genom  
våtmarker där torv är oundvikligt. 

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

större mängder jordmassor  än vad som kan nyttjas som 
anläggningsamssor uppkommer.

Stora bergskärningar och några tunnlar förekommer 
vilket medför större mängder bergmassor än vad som 

kan nyttjas som anläggningsmassor.

Klimat **

Korta sträckor på bro och i bergtunnel ger mindre behov 
av betong och stål. Alternativet har stora mängder torv 

som innebär långa transportsträckor med lastbil, men på 
grund av att alternativet inte har så långa sträckor i 
tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera.

Korta sträckor i bergtunnel och järnvägsbro ger mindre 
behov av betong och stål och mindre transporter av 

bergmassor.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel och järnvägsbro på 
grund att betong och stål behövs för konstruktionerna.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel då tunnelschakter 
behöver transporteras långa sträckor och de stora mäng-

der betong och stål som behövs.

Stor klimatpåverkan från långa sträckor på bro men 
kortare sträckor i bergtunnel. Sammantaget ger det 

mindre åtgång på klimatbelastande material som betong 
och stål.

Ekosystemtjänster Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Främst östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Då anläggningen till hög grad följer väg 40 bedöms 
ekosystemtjänster påverkas i måttlig grad längs sträckan.

Då anläggningen till mycket hög grad följer väg 40 
bedöms ekosystemtjänster påverkas i liten grad längs 

sträckan.

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst möjlighet 
till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även tabell 9.7.

Tabell v.  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan Landvetter flygplats - Borås.
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Genom Borås 
En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell vi.

I korridor Knalleland nås stationsläget B2 med tunnel västerifrån. 
Tunnelmynningen placeras i naturreservatet Rya Åsar för att järnvägen ska 
nå tillräcklig höjd över Knallelandsområdet. Huvuddelen av naturreservatet 
passeras i tunnel och endast en mindre del tas i anspråk för tunnelmynning. 
Störningen kommer vara stor under byggskedet men värdena kommer 
i stor utsträckning kunna återskapas efteråt. Vid byggarbeten i tunnel 
krävs extra stora etableringsytor. Dessa kan eventuellt också behöva 
ligga inom reservatet. Sammantaget bedöms korridor Knalleland ge stor 
negativ konsekvens på naturmiljön. Reservatet är även riksintresse för 
friluftsliv. Det är en liten del av det totala reservatet som tas i anspråk under 
byggtiden och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar under byggtiden. 
Järnvägen kommer påverka riksintresset under byggtiden men det bedöms 
inte bli kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet. Öster om 
stationen fortsätter järnvägen i tunnel under området Norrmalm, som är 
ett bostadsområde med en mycket värdefull karaktär och stor känslighet 
för förändring. Effekten av anläggningen med bro och tunnelmynning här 
kommer att bli stor. Området är kulturhistoriskt intressant. Konsekvensen 
för bebyggelse bedöms bli måttlig till stor negativ och för kulturmiljö måttligt 
negativ. Korridoren kommer att passera genom en idag bebyggd miljö med 
både verksamheter och bostäder. Med en järnväg på bro genom en bebyggd 
miljö förväntas stor bullerpåverkan och risk för bullerstörning. Bostäderna 
i området är redan idag delvis påverkade av trafikbuller vilket gör att 
konsekvensen bedöms som måttlig till stor med avseende på buller. 

Det finns två korridorer med station under Borås C. Antingen korridor 
Borås C nordöst, som binds ihop med Bollebygd Syd respektive Olsfors, 
eller korridor Borås C sydöst, som binds ihop med Hindås, Hestra eller 
Bollebygd Nord. I huvudsak ger de två alternativen liknande konsekvenser. 
Korridor Borås C nordöst påverkar jordbruksmark vilket korridor Borås 
C sydöst inte gör. För övriga aspekter har de två alternativen bedömts 
medföra samma konsekvenser. Grundvattenförekomsten Borås underlagrar 
stor del av centrala Borås, vilket kan innebära att upprätthållande av 
grundvattennivåer kan ha betydelse för grundläggning och stabilitet. 
Grundvattenförekomsten har sannolikt god kontakt med Viskan längs 
stora delar av sitt lopp. I Borås finns kraftigt förorenade områden kopplat 
till tidigare textilindustri, däribland kemtvättar där det förekommer 
föroreningar som kan följa grundvatten i berg och som är svåra att sanera. 
För alternativ med station under Borås C är bedömningen måttlig negativ 
konsekvens för grundvatten och för förorenade områden liten till måttlig 
negativ konsekvens. Grundvattenförekomsten Borås är en svår och kostsam 
byggnadsteknisk utmaning för tunnelalternativen. Risk för statusförsämring 
bedöms vara liten med de skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och 
drift. Detta gäller oavsett lokalisering. I övrigt är riskfrågor kopplade såväl till 
översvämning som till utrymning av stor betydelse vid station i bergtunnel. 
Konsekvenserna kopplade till översvämning bedöms inte var större än för 
andra stationslägen då anläggningen kommer att utformas på ett sätt som 
gör att översvämning undviks. Rutnätsstaden i Borås är en fast fornlämning. 
Övermarksanläggningar som ventilationsschakt och liknande behöver 
placeras på ett sätt som begränsar påverkan både på fornlämningen och på 
de kulturskyddade byggnader som finns i centrala Borås. Bedömningen är att 
detta är möjligt, varför konsekvensen av detta alternativ är bedömd som liten 
till måttligt negativ för kulturmiljö. 

Det finns tre alternativa stationslägen som knyter an till en huvudbana söder 
om Borås. Korridor Lusharpan med stationsläge B4, korridor Osdal/Borås C 
med stationsläge B11A samt korridor Osdal med stationsläge B11B. 

En station på bibana vid Lusharpan skulle ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser på landskap och bebyggelse då detta förslag innebär att man 
behöver lösa in bostadsfastigheter i stadsdelen Göta. Bland annat berör 
korridoren två av Borås viktiga kulturmiljöer, Regementsområdet och 
landeriet Katrineberg. För kulturmiljön bedöms det bli måttliga till stora 
negativa konsekvenser. Järnvägens passage i anslutning till det tätortsnära 
och välbesökta rekreationsområdet vid Pickesjön riskerar fragmentera 
området och skapa en barriär. Visuell påverkan och bullerpåverkan 
från bibanan har en negativ effekt på rekreationsområdets attraktivitet. 
Tillgängligheten till Pickesjöområdet påverkas negativt då vägnätet behöver 
byggas om på grund av stationsläget, vilket ger en måttlig negativ konsekvens 
för rekreation och friluftsliv för området. För korridoren som helhet 
bedöms konsekvensen vara liten till måttligt negativ för rekreation och 
friluftsliv. Södra Borås är idag påverkat av trafikbuller.  Med en järnväg som 
huvudsakligen går ovan mark genom en bebyggd miljö förväntas det innebära 
ytterligare påverkan och risk för störningar. Även om järnvägen delvis går 
parallellt med befintliga spår kommer den tänkta korridoren att orsaka en 
stor påverkan på den befintliga miljön. Riktvärden kommer dock att klaras 
efter vidtagna bullerskyddsåtgärder. Tillsammans med bullerpåverkan under 
byggskedet bedöms det bli en stor negativ konsekvens avseende buller trots 
vidtagna bullerskyddsåtgärder. 

För alternativ Osdal/Borås C bedöms konsekvenserna för landskap och 
bebyggelse samt kulturmiljö blir mindre än för Lusharpan. Detsamma gäller 
rekreation och friluftsliv. För alternativ Osdal bedöms konsekvenserna på 
landskap och bebyggelse bli måttlig. Främst har det att göra med att det blir 
svårt att få till en stadsutveckling vid Osdal. 

För naturmiljön bedöms alternativ Lusharpan, Osdal/Borås C och 
Osdal ge stora negativa konsekvenser vid Osdal. Området vid Osdal har 
sandmarksmiljöer lämpliga för gaddsteklar. Vid anläggande av väg 27 har 
kompensationsåtgärder vidtagits för att nyskapa miljöer som försvann i 
samband med vägbygget. För korridor Lusharpan påverkas även området 
i anslutning till Pickesjön, varför det alternativet bedöms vara något 
sämre för naturmiljö. Ur naturmiljösynpunkt kan även följdeffekter som 
stadsutveckling i anslutning till station på huvudbana ge större påverkan på 
naturvärdena än vad järnvägen ensam skapar. Det finns även naturvärden 
kopplade till sötvattensmiljöerna vid Viskan. Här går järnvägen på bro 
över Viskan. Viskans sediment är kraftigt förorenade till följd av tidigare 
industriverksamheter i Borås. Om arbeten i vatten behöver göras i samband 
med byggnation krävs skyddsåtgärder för att begränsa negativa effekter, 
konsekvensen för vattenmiljön bedöms då bli liten till måttligt negativ. För 
aspekten förorenade områden är det framförallt det faktum att korridoren går 
i anslutning till Bråt övningsfält, samt Gässlösa deponi med risk för spridning 
av föroreningar som gör att en järnväg här kan ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser. Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets 
norra del berörs av Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal. Denna del av 
riksintresseområdet berörs även av väg 27, varför möjligheten att nyttja 
riksintresset inte bedöms påverkas av järnvägen. Däremot kan möjligheten 
till externa etableringar vid ett stationsläge i Osdal påverkas av närheten till 
riksintresseområdet. 

Samtliga tre alternativ med huvudbana vid Osdal (Lusharpan, Osdal/Borås 
C och Osdal) medger att järnvägen fortsätter i markplan österut från Borås. 
Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras på en längre sträcka, vilket kan ge 
negativa effekter på vattenmiljön och därmed ge negativa konsekvenser 
för flodpärlmussla. Även för korridor Borås C sydöst kan Lindåsabäcken 
komma att passeras. Med rätt placering av järnvägen inom korridorerna kan 
naturreservatet undvikas helt. Österut från Osdal finns delområden som 
är måttligt påverkade av trafikbuller och som är känsliga för tillkommande 
bullerkällor. 

Vid korridor Borås C nordöst och korridor Borås C i sydöst uppkommer 
väldigt stora mängder bergmaterial på grund av stationerna i berg under 
Borås och de långa tillhörande tunnlarna. Korridor Knalleland och 
Lusharpan genererar något mindre mängd bergmaterial, även om det i dessa 
alternativ också krävs relativt långa bergtunnlar. Vid alternativ Osdal/Borås 
C och alternativ Osdal uppkommer minst mängd bergmaterial eftersom 
järnvägslinjen ligger relativt väl anpassad efter terrängen. Återanvändning 
av bergmassor i järnvägsanläggningen är mest resurseffektivt, men är inte 
alltid möjligt till exempel vid anläggning av långa bergtunnlar som vid 
flera av alternativen genom Borås. Masshanteringen kommer att innebära 
omfattande transporter och kommer att kräva flera etableringsplatser. 

För korridorerna Borås C nordöst, Borås C sydöst, Knalleland och Lusharpan 
finns mer bergmassor än vad som kan användas som anläggningsmassor, 
medan det för korridor Osdal/Borås C och Osdal i stort sett råder massbalans 
för bergmassor. 

Vid val av korridorerna Lusharpan och Osdal/Borås C bedöms störst mängd 
jordmaterial uppkomma medan korridorerna Borås C nordöst, Borås C 
sydöst och Osdal genererar något mindre mängd jordmaterial. Minst mängd 
jordmaterial uppkommer för korridor Knalleland där det också råder 
massbalans. För övriga korridorer finns potential att använda uppkomna 
jordmassor till järnvägsanläggningen och till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet. De kan även nyttjas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt. 

Torv förekommer. Alternativ Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal har mest 
förekomst av torvmossar medan alternativ Borås C sydöst och Knalleland 
helt undviker torvpartier. 

Korridor Borås C nordöst är tillsammans med korridorerna Borås C sydöst 
samt Knalleland, det alternativ som ger upphov till störst klimatpåverkan 
under byggskedet. Den största bidragande faktorn till det är att de tre 
stationslägena i huvudsak går i bergtunnel, vilket innebär stora mängder 
klimatbelastande material som betong och stål som läggs på tunnelväggar 
och tak. Tunnlar innebär också stora schaktmängder som kan behöva 
transporteras långa sträckor. 

Korridorerna Osdal/Borås C och Osdal ger upphov till lägst klimatpåverkan i 
byggskedet. Detta kopplat till att de inte har några sträckor alls i bergtunnel. 
Korridorerna har stora mängder torv som behöver transporteras långa 
sträckor, men på grund av avsaknaden av tunnlar som ger upphov till 
bergschakt som behöver transporteras bort, har de totalt sett ändå den lägsta 
klimatpåverkan från lastbilstransporter. 
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Förlusten av ekosystemtjänster bedöms vara liten för korridorerna Borås C 
nordöst och Borås C sydöst. För korridor Knalleland bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som stor bland annat med avseende på estetiska värden 
och förutsättningarna för naturlig bullerreglering. För korridor Lusharpan 
bedöms lokaliseringen nära väg 40 medföra en måttlig förlust av ekosystem-
tjänster. Lokaliseringen i anslutning till befintlig infrastruktur bedöms 
medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster för korridor Osdal/ Borås C. 
Även för korridor Osdal bedöms lokaliseringen innebära en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster, med störst påverkan vid stationsläget vid Osdal. 

Riksintressen
Rya Åsar är riksintresse för friluftsliv. Det är en liten del av området som tas i 
anspråk under byggtiden och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar under 
byggtiden. Järnvägen kommer påverka riksintresset under byggtiden men det 
bedöms inte bli kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet. 

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra 
del berörs av Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal. Denna del av 
riksintresseområdet berörs även av väg 27, varför möjligheten att nyttja 
riksintresset inte bedöms påverkas av järnvägen. Däremot kan möjligheten 
till externa etableringar vid ett stationsläge i Osdal påverkas av närheten till 
riksintresseområdet. 

Områdesskydd och skyddade arter
Huvuddelen av naturreservatet Rya Åsar passeras i tunnel i korridor 
Knalleland medan en mindre del tas i anspråk för tunnelmynningen väster 
om stationsläge B2. Störningen kommer vara stor under byggskedet men 
värdena kommer i stor utsträckning kunna återskapas efteråt. Det kommer 
krävas dispens från reservatsföreskrifterna eller upphävande av del av 
reservatet för att kunna anlägga en tunnelmynning inom reservatet. Vid 
byggarbeten i tunnel krävs extra stora etableringsytor. Dessa kan eventuellt 
också behöva ligga inom reservatet. 

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift. Detta gäller oavsett 
lokalisering. 

Sammanfattning
Sammantaget bedöms alternativen med station i berg under Borås C (Borås 
C nordöst och Borås C sydöst) ge minst negativa konsekvenser för miljön. 
Dessa har dock stor klimatpåverkan under byggtiden. Övriga alternativ 
ger alla stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Alternativ Knalleland 
påverkar naturreservatet Rya åsar, som också är av riksintresse för friluftsliv. 
Bedömningen är att det inte blir påtaglig skada på riksintresset. Alternativ 
Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal berör område som är av riksintresse 
för försvaret vid Bråts övningsfält. Bedömningen är att möjligheten att 
nyttja riksintresset inte påverkas av järnvägen. Alternativ Lusharpan ger stor 
negativ konsekvens för buller. Av de korridorer som inte har station i berg 
under Borås bedöms Osdal/Borås C ge mindre negativa konsekvenser för 
miljön än de andra alternativen.
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Knalleland (B2) Borås C nordöst (B1A) Borås C sydöst (B1C) Lusharpan (B4) Osdal/Borås C (B11A) Osdal (B11B)

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på tätortsnära landskap vid Rya  
åsar och tät bebyggelse på Norrmalm.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunk.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunkt.

Påverkan på stadsmiljön kring Regements-
området och de södra stadsdelarna längs 

bibanan.

Påverkan på landskap i Viskans dalgång vid 
Osdal och bebyggelse i Funningen. Positivt 

med centralt stationsläge.

Påverkan på landskapsbilden vid området 
Funningen och Viskans dalgång vid Osdal. 

Endast ett externt stationsläge.

Naturmiljö Påverkan på naturreservatet Rya åsar. Hälasjön med högt naturvärde kan påverkas. Lindåsabäcken med högsta  
naturvärde kan påverkas.

Påverkan på värdefulla vattenmiljöer som 
Lindåsabäcken, Hälasjön och Pickesjön. 

Påverkan på sandmiljöer vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken, påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken. Påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Kulturmiljö Påverkan på kulturmiljöer i Kvarteret Ålgården 
och Armbåga samt Centrala Norrmalm.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på kulturmiljöer i Regements- 
området och Stadsdelen Göta. Påverkan på enstaka fornlämningar. Påverkan på enstaka fornlämningar.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på en liten den av Rya åsar. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkan på tätortsnära rekreationsområden 
vid Pickesjön och Gässlösa.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Ytvattentäkter Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Grundvatten Ingen grundvattenförekomst berörs. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Jordbruk/skogsbruk Jord- och skogsbruk berörs ej.
Begränsade ytor jordbruksmark, men de ingår 
i ett sammanhang, Skogsbruk i huvudsak för 

sociala värden.
Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej.

Buller Många bostäder nära korridoren i redan 
bullerutsatt område utsätts för ny ljudkälla.

Begränsad bullerpåverkan i västra  
delen, resten i tunnel. Inget ökat buller tillförs. Ökat buller i anslutning till bostadsområde. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större 
antal bostäder kommer att påverkas inom ett 

området som bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder 
kommer att påverkas inom ett området som 

bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält

Korridoren bedöms medföra en liten till måttlig 
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst 

på den påverkan som sker på bostäder i 
anslutning till tunnelmynning vid Norrmalm. Det 
magnetiska fältets utbredning kring järnvägen 
kan dock begränsas genom skyddsåtgärder.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Risk och säkerhet Långa tunnlar och station på bro. Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark.

Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark.

Station på bro vid Lusharpan  
och lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal.

Översvämning Korridor på bro och i tunnel med  
liten risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning. 

Bibanans passage av Viskan samt huvud-
banans passage av mindre vattendrag i 

markplan.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Förorenade områden Förekomst av förorenade områden  
kring Knalleland.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Masshantering * Tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Korridoren medför större mängder berg-och 
jordmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. Stationen medför också 
torv vilken inte kan nyttjas som anläggnings-

massor.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Klimat **

Bergtunnel innebär att stora mängder betong 
och stål behöver användas. Tunnel innebär 

också stora schaktmängder kan behöva 
transporteras långa sträckor.

Några kortare broar och tunnlar men 
övervägande del går i markplan, vilket innebör 

lägre klimatpåverkan i byggskedet.

Bergtunnel vilket innebär stora mängder 
betong och stål behöver användas. Tunnel 

innebär också stora schaktmängder kan 
behöva transporteras.

Största delen av alternativet går i markplan, 
vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i 

byggskedet.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som  
behöver transporteras bort.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som 
transporteras bort. Dock förekommer torv som 

behöver transporteras bort.

Ekosystemtjänster
Broläget medför stor påverkan på ekosystem-
tjänster, trots tunnelanslutningar i väster och 

öster.

Anläggningstypen innebär att endast en 
marginell andel ny mark tas i anspråk i 

anslutning till Borås flygplats.

Anläggningstypen innebär att endast marginell 
andel mark tas i anspråk.

Sammantaget bedöms lokaliseringen nära väg 
40 medföra en måttlig förlust av ekosystem-

tjänster.

Lokalisering i anslutning till befintlig  
infrastruktur. Störst påverkan vid stationsläget vid Osdal.

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst möjlighet 
till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även tabell 9.7.

Tabell vi.  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan genom Borås.
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De korridorer som både passerar ett stationsläge i Mölndal och ett 
stationsläge under Landvetter flygplats är korridorerna Mölnlycke och 
Tulebo. Av dessa är korridor Mölnlycke ett bättre alternativ både enligt 
hållbarhetsbedömningen och enligt miljöbedömningen. Detta på grund av 
att korridor Tulebo innebär större påverkan på landskap och bebyggelse, 
naturmiljö och kulturmiljö. Investeringskostnaden är likvärdig för båda 
korridorerna. 

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är det sammanfattningsvis 
korridor Mölnlycke som rangordnas som nummer 1 och korridor Tulebo 
som rangordnas som nummer 2, båda i kombination med stationsläge M1 
vid Mölndals station och stationsläge L1 under flygplatsen vid Landvetter 
flygplats. Alternativen Raka vägen, Raka vägen Öst samt Landvetter Öst väljs 
därför bort. 

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås 
På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås har fem alternativa 
korridorer studerats. 

Korridor Bollebygd Syd är det bästa alternativet enligt både hållbarhets-
bedömningen och miljöbedömningen. Detta på grund av mindre påverkan på 
bland annat landskap och bebyggelse och bättre möjligheter till uppfyllelse 
av social och ekologisk hållbarhet. Miljöbedömningen konstaterar också att 
korridorerna Hestra och Hindås inte är möjliga att genomföra på grund av 
påverkan på artskyddade fåglar samt risk för skada på Natura 2000-området 
Klippan. Korridor Hestra har den lägsta investeringskostnaden, men 
skillnaden mellan alternativen är relativt liten och bedöms inte vara 
avgörande för valet av alternativ. När även acceptansen för de olika 
alternativen hos kommunala och regionala samrådsparter beaktas 
framstår därför korridor Bollebygd Syd som det enda rimliga alternativet 
på delsträckan Landvetter flygplats-Borås. Korridorerna Hindås, Hestra, 
Bollebygd Nord och Olsfors väljs därför bort.

Delsträcka Genom Borås 
På delsträckan genom Borås har sex alternativ studerats. Alla alternativ går 
dock att inte kombinera med alla korridorer mellan Landvetter flygplats och 
Borås. 

Alternativ Knalleland innebär ett stationsläge i Knalleland (B2). Detta 
alternativ går dock inte att kombinera med korridor Bollebygd Syd och har 
inte heller acceptans från Borås stad. Alternativ Knalleland innebär också 
relativt stor omgivningspåverkan på grund av broläge genom Knalleland samt 
påverkan på naturreservatet Rya åsar och bebyggelse i Norrmalm. 

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär 
båda stationsläge i tunnel under Borås C. Av dessa är det Borås C sydöst 
som är kombinerbart med Bollebygd Syd. Det är ett bra alternativ enligt 
hållbarhetsbedömningen då stationsläget är centralt. Det ger också 
begränsad miljöpåverkan på grund av tunneln och är det alternativ som enligt 
miljöbedömningen medför minst negativa konsekvenser för miljön. Däremot 
har alternativet på grund av tunneln en så hög investeringskostnad att det 
anses vara orimligt att genomföra. Bland annat är en tunnel i anslutning till 
Borås grundvattenförekomst en kostsam byggnadsteknisk utmaning. Den 
totala investeringskostnaden för alternativen är ungefär dubbelt så hög som 
för det alternativ med lägst investeringskostnad, Osdal/Borås C (B11A). 

Alternativen Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) innebär båda ett 
stationsläge för höghastighetståg och regionaltåg mot Jönköping vid Osdal. 
Alternativ Osdal/Borås C (B11A) innebär dessutom en bibana till Borås C för 
regionaltåg mot Göteborg. I alternativ Osdal (B11B) stannar även regionaltåg 
mot Göteborg vid Osdal. Hållbarhetsbedömningen visar att enbart ett externt 
stationsläge enligt B11B är negativt med hänsyn till bland annat regional och 
lokal utveckling och samhällsekonomiska nyttor. Alternativ Osdal/Borås 
C (B11A) är relativt bra både enligt hållbarhetsbedömningen och enligt 
miljöbedömningen, samtidigt som det har en låg investeringskostnad. 

Alternativ Lusharpan med stationsläge B4 på bibana är relativt bra både ur 
hållbarhetssynpunkt och miljösynpunkt. I jämförelse med Osdal/Borås C 
(B11A) är det dock något sämre då stationsläget ligger längre från centrum 
och miljöpåverkan är större i bland annat området kring Pickesjön och i Göta. 
De kommunala och regionala samrådsparterna förordar samtliga ett centralt 
stationsalternativ, främst med hänsyn till regionaltågen. 

På delsträckan genom Borås är det sammanfattningsvis alternativ Osdal/ 
Borås C med stationsläge B11A vid Osdal och Borås C som rangordnas som 
nummer 1 och alternativ Lusharpan med stationsläge B4 som rangordnas 
som nummer 2. Alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C), 
Knalleland (B2) och Osdal (B11B) väljs därför bort.

Alternativ för sträckan Göteborg-Borås
De bästa alternativen för respektive delsträcka har kombinerats ihop till fyra 
lokaliseringsalternativ för Göteborg-Borås: 

•  Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A

• Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A

För dessa fyra lokaliseringsalternativ har en sammanvägd bedömning 
genomförts i syfte att rangordna alternativen. Den sammanvägda 
bedömningen är baserad på de sex bedömningsgrunderna 
hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, investeringskostnad, acceptans 
för alternativ, samhällsekonomisk nytta och projektmålsuppfyllelse. När 
lokaliseringsalternativen utvärderas ingår även restiden för hela sträckan 
Göteborg-Borås.

Miljökonsekvenserna för de olika lokaliseringsalternativen visas i Tabell vii. 
Av miljöbedömningen framgår att en sträckning via Tulebo bedöms få större 
negativ påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning 
via Mölnlycke. En sträckning via Tulebo passerar riksintresse naturvård 

Lokaliseringsalternativ för hela sträckan 
Göteborg-Borås
En utvärdering har genomförts för kvarvarande alternativ på respektive 
delsträcka utifrån bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, 
miljöbedömning, investeringskostnad och acceptans för alternativ. De 
sammanvägt bästa alternativen på respektive delsträcka har därefter 
kombinerats ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-
Borås, vilka även har utvärderats avseende samhällsekonomisk nytta och 
projektmålsuppfyllelse. Övriga alternativ har valts bort. Denna utvärdering 
har gjorts i lokaliseringsutredningen och resultatet sammanfattas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats 
Denna delsträcka innehåller ett stationsläge vid Landvetter flygplats och ett 
möjligt stationsläge i Mölndal. 

Den största principiella skillnaden mellan de studerade alternativen 
på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats ligger i korridorernas 
möjliggörande av ett stationsläge vid Mölndal. En korridor via Raka vägen 
bedöms vara bättre än korridorer via Mölndal inom vissa aspekter av 
hållbarhetsbedömningen, bland annat avseende samhällsekonomiska nyttor 
och den nya järnvägens miljöpåverkan. Även enligt miljöbedömningen 
bedöms Raka vägen vara det bästa alternativet. En sträckning med 
station i Mölndal bedöms erbjuda en mer kapacitetsstark och robust 
järnvägsanläggning. En sträckning via Mölndal bedöms också skapa 
bättre förutsättningar för regional och lokal utveckling, vilket bidrar till 
de samhällsekonomiska nyttorna av investeringen. Att bygga den nya 
järnvägen via ett stationsläge i Mölndal bedöms vidare generera något 
lägre kostnader än en sträckning via Raka vägen. Dessutom innebär en 
sträckning via Mölndal att en första etapp av utbyggnad till fyrspår på 
Västkustbanan byggs inom ramen för nya stambanor. Kostnaden för att i 
framtiden förstärka kapaciteten på Västkustbanan genom utbyggnad till 
fyrspår blir således högre, om den nya stambanan byggs i en korridor via 
Raka vägen. En annan betydande skillnad mellan de båda principiella 
alternativen är att samtliga kommunala och regionala samrådsparter förordar 
en sträckning som möjliggör station i Mölndal, samtidigt som acceptansen 
för en sträckning via Raka vägen är mycket låg hos dessa intressenter. 
Beaktat hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, investeringskostnad samt 
acceptans för alternativ, bedöms en korridor som möjliggör ett stationsläge 
vid Mölndal sammanvägt vara ett bättre alternativ, än korridorer som innebär 
en sträckning via Raka vägen.

För Landvetter flygplats bedöms ett stationsläge i tunnel under flygplatsen 
(L1) vara det bästa. Anledningen är att ett centralt stationsläge är bäst ur 
resandesynpunkt. Ett stationsläge i tunnel ger minst omgivningspåverkan, 
bidrar till störst utvecklingsmöjligheter av flygplatsområdet och erbjuder 
kortast restid. En station i ytläge (L7) kostar mindre, men är sämre avseende 
tillgängligheten till stationen och möjligheten till framtida utveckling av 
flygplatsområdet. Ett terminalnära stationsläge har också högst acceptans 
hos berörda kommunala och regionala samrådsparter och Swedavia. 
Stationsalternativet parallellt med flygplatsen (L3) medför, på grund av 
skyddsåtgärder, en relativt hög kostnad och bedöms ha negativ påverkan 
på flygplatsens framtida utveckling. Det förutsätter också en sträckning via 
korridor Landvetter Öst, vilket medför en större miljöpåverkan än övriga 
korridorer. 
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vid Hårssjön med fågelarter som är känsliga för bullerstörning. Vid järnväg 
i markplan krävs därför bullerskydd för att utesluta påtaglig skada på de 
värden som riksintresseområdet avser att skydda. Bollebygd Syd tangerar 
riksintresseområdet Klippan söder om Hindås men bedöms inte påtagligt 
skada värdena i riksintresseområdet. En sträckning via Lusharpan (B4) ger 
större påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning 
via Osdal/Borås C (B11A). Alternativen Mölnlycke, Tulebo, Lusharpan (B4) 
samt Osdal/Borås C (B11A) ger stora negativa konsekvenser för naturmiljö 
då sträckningarna berör områden med höga värden som livsmiljö för 
många arter. Bollebygd Syd bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för 
naturmiljö. De olika lokaliseringsalternativen bedöms inte påverka några 
Natura 2000-områden och bedöms vara förenligt med områdets riksintressen. 
Både alternativ Mölnlycke och Tulebo bedöms kräva artskyddsdispens 
för påverkan på livsmiljöer för skyddade fågelarter. Både för alternativ 
Mölnlycke och för alternativ Tulebo bedöms anläggningen medföra en 
otillåten försämring  avseende miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten i 
Mölndalsån vid Forsåker. Sammantaget är lokaliseringsalternativ Mölnlycke 
med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – 
Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med station B11A bäst ur 
ett miljöbedömningsperspektiv.
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Mölnlycke Bollebygd Syd Lusharpan (B4) Tulebo Bollebygd Syd Osdal/Borås C 
(B11A) Tulebo Bollebygd Syd Lusharpan (B4)Mölnlycke Bollebygd Syd Osdal/Borås C 

(B11A)

Landskap och  
bebyggelse

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Ytvattentäkter

Grundvatten

Jordbruk/skogsbruk

Buller

Vibrationer

Stomljud

Luft

Elektromagnetiska fält

Risk och säkerhet

Översvämning

Förorenade områden

Masshantering *

Klimat **

Ekosystemtjänster

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst 
möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även tabell 9.7.

Tabell vii.  Sammanvägd miljöbedömning.
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Fortsatt process
När lokaliseringsutredningen är klar, med tillhörande godkänd 
miljökonsekvensbeskrivning, ställs den ut för granskning. Granskningen är 
en sista formell fas då synpunkter kan lämnas. Efter granskningen kommer 
granskningssynpunkterna sammanställas i ett granskningsutlåtande.

I oktober 2020 beslutade regeringen att ny järnväg mellan Göteborg-Borås 
ska tillåtlighetsprövas. Tillåtlighetsprövningen sker när lokaliserings-
utredningen färdigställts. Inför regeringens prövning genomförs en 
beredningsremiss. Regeringen kommer att bedöma om det med hänsyn 
till miljöbalkens regler är möjligt att bygga järnvägen inklusive de tekniska 
åtgärder, skydds- och säkerhetsåtgärder samt skadeförebyggande åtgärder 
som är nödvändiga. 

Underlaget till tillåtlighetsprövningen ska möjliggöra en bedömning av 
projektets förenlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt 
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och hushållning med 
mark och vattenområden. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse ska den 
frågan utredas djupare. Underlaget ska även redovisa om alternativen är 
förenliga med kommunala planer och de nationella miljökvalitetsmålen. Om 
regeringen ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den 
angivna korridoren. 

Då byggande av ny järnväg riskerar att försämra en miljökvalitetsnorm 
bifogas underlag för bedömning av uppfyllande av kriterier för att få 
undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken (WA62547352).

I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande 
av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade 
korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i flera olika 
etapper där separata planförslag till järnvägsplan tas fram för varje etapp. I 
denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på enskildas 
intressen. I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder med mera för 
att klarlägga markbehoven..

Sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När 
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas..

Behov av tillstånd och anmälningar
Utöver den formella hanteringen av järnvägsprojektet, enligt lag (1995:1649) 
om byggande av järnväg, kommer ett antal andra tillstånd och prövningar 
behöva genomföras innan bygget kan ske. På många platser kommer tillstånd 
att krävas enligt flera lagrum och aspekter. Det kan till exempel röra sig om 
tillstånd enligt både kulturmiljölagen och miljöbalken för vissa intrång och 
åtgärder. En del prövningar görs inom järnvägsplanen.

Miljöfrågor att utreda vidare
Arbetet i denna utredning har genomförts med den noggrannhet som 
krävs för att kunna ta ställning till val av lokaliseringsalternativ. Det 
fortsatta arbetet kommer behöva fördjupas inom skyddade arter, ekologisk 
kompensation, arkeologi, grundvattenpåverkan i anslutning till tunnlar och 
skärningar, klimatanpassning, förorenade områden, gestaltning etcetera.

Inom ramen för framtagande av järnvägsplanen kommer fördjupningar att 
göras kring buller, vibrationer och stomljud, markavvattning, översvämning, 
påverkan på vattenkvalitet, masshantering, risk och säkerhet etcetera.

Anpassningar och skyddsåtgärder
Hanteringen av negativa effekter av en exploatering bör följa en 
skadelindringshierarki som innebär att skador i första hand undviks. I andra 
hand bör de minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista hand bör 
de kompenseras. I lokaliseringsutredningen har skadelindringshierarkin 
tillämpats genom att i första hand välja en lokalisering som innebär så lite 
negativa effekter som möjligt och att skador så långt det är möjligt undviks. I 
val av lokalisering har även möjligheten att begränsa de negativa effekterna 
genom anpassningar och skyddsåtgärder vägts in.

Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede redovisas i 
Tabell viii. Det är åtgärder som vi ser behöver utföras för att säkerställa en 
lokalisering där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärden. Fler skyddsåtgärder kommer att tillkomma i 
kommande järnvägsplaneskede. redovisas i Tabell viii.

Plats Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Mölndalsån - sträckan 
Almedal till Kålleredsbäckens 
utflöde

Förbättra närområde genom plantering/ekologiskt funktionella 
kantzoner på samma plats alternativt annan närliggande plats där 
återplantering på ursprungsplatsen inte är möjlig. Anpassning till 
markavvattningsföretaget måste också göras. Exakt plats för åtgärder 
studeras vidare i järnvägsplaneskedet. Åtgärden vidtas för att inte 
äventyra uppnående av MKN Vatten. 

Forsåker, Mölndalsån Skapa ekologiskt funktionella kantzoner vid återställning efter rivning 
av befintliga järnvägsbroar i området mellan E6/E20 och den 
sydligaste av de nya järnvägsbroarna. Alla genomförbara åtgärder för 
att mildra de negativa konsekvenserna ska genomföras när undantag 
från MKN Vatten krävs.

Rävekärr, Kålleredsbäcken Vid anläggande av ny bäckfåra bör slänter och kanter förses med 
skuggande vegetation. Ianspråktagna lek- och uppväxtområden 
behöver återskapas. Den nya fårans utformning behöver anpassas till 
kapacitetskraven i markavvattningsföretaget. Åtgärderna måste utföras 
för att undvika undantag från MKN.

Hårssjön Möjlig järnvägslinje i markplan inom korridor Tulebo vid Hårssjön med 
en bullerskyddsåtgärd i form av vall och bullerplank med samman-
lagda höjden 5 meter. Åtgärden utförs för att undvika påtaglig skada 
på riksintresse naturvård.

Mölndalsåns dalgång Åtgärder krävs för att att längsgående högvattenskydd för anläggning-
en inte ska förvärra översvämningsproblematiken i omgivningen för 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Exempelvis finna ersättningsut-
rymme för skyfallsvolymer vars nuvarande ansamlingspunkter byggs 
bort

Tabell viii.  Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede.

Kompensation
Om inte anpassningar och skyddsåtgärder räcker till för att undvika skada 
på miljön kan det bli aktuellt att kompensera skadan. Krav på att genomföra 
kompensationsåtgärder ställs i vissa fall med stöd av bestämmelser 
enligt miljöbalken, detta kallas för lagstyrd kompensation. Den lagstyrda 
kompensation som bedöms bli aktuell i de förslagna lokaliseringsalternativen 

regleras i 16 kap. 9 § miljöbalken. Det gäller prövning om undantag från 
miljökvalitetsnormer för vatten samt prövning vid artskyddsdispens.

Järnvägen kommer sannolikt medföra krav på dispens från 
artskyddsförordningen då den troligen inte går att bygga utan att skada lokala 
populationer av tjäder och eventuellt även andra arter. Dispens kommer att 
medföra tvingande krav på kompensationsåtgärder. Vid påverkan av miljöer 
som är värdefulla för tjäder kan en möjlig form av kompensation vara att 
upprätta naturvårdsavtal eller formellt områdesskydd för skogsmiljöer i 
nära anslutning till det påverkade området. För andra arter kan andra typer 
av kompensation krävas, som till exempel anläggande av boplattformar för 
fiskgjuse.

Kompensation som Trafikverket åtar sig till följd av att undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352) krävs är biotopförbättrande åtgärder på 
sträckan mellan E6/E20 till Mölndalsåns sammanflöde med Kålleredsbäcken.

Kompensation som går utöver de krav som ställs i specifika bestämmelser 
i miljöbalken kallas för frivillig kompensation. Möjligheten att genomföra 
frivillig kompensation kommer att utredas vidare i samband med att 
planförslag till järnvägsplan tas fram, när utformningen av järnvägen 
planeras mer i detalj. Det kan handla om tillskapande av livsmiljöer enligt 
Trafikverkets riktlinje landskap, exempelvis anläggande av faunapassager för 
stora och små djur eller anläggande av järnvägsbank anpassad för särskild 
flora och fauna. 

Behov av frivillig kompensation som redan nu identifierats är vid Osdal söder 
om Borås. Där finns sandiga hedar och betesmarker med en mycket artrik 
insektsfauna, unik för regionen. Vid skada på dessa mycket höga naturvärden 
kan kompensation minska omfattningen av varaktig negativ påverkan. Ett 
exempel är att nyskapa sandiga hedmarker längs banvall, i närliggande miljö 
för att möjliggöra att arter sprider sig. 

Miljöuppföljning och kontroll
Tillstånd, dispenser och anmälningar kommer behöva sökas för vissa typer 
av arbeten. I samband med detta kommer även kontrollprogram att behöva 
upprättas för att begränsa miljöpåverkan i byggskedet.
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1 Inledning
Regeringen beslutade i oktober 2020 att den nya järnvägen 
mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas och därför tas en 
fullständig miljökonsekvensbeskrivning fram under arbetet med 
lokaliseringsutredningen. Miljökonsekvensbeskrivningen har i denna fas 
samma utredningsnivå som lokaliseringsutredningen i övrigt samt utgör ett 
viktigt beslutsunderlag vid val av alternativ. Miljökonsekvensbeskrivningen 
redovisar miljöbedömningsprocessen och innefattar identifiering och 
beskrivning av projektets miljöpåverkan samt behov av försiktighets- och 
skyddsåtgärder. Miljöbedömningsprocessen regleras i miljöbalken med 
tillhörande föreskrifter. 

För att uppnå hållbar utveckling måste miljöfrågorna vara en naturlig 
del vid planering av järnvägar. Syftet med miljöbedömningar är 
att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att 
en hållbar utveckling främjas. Vid identifiering, bedömning och 
urval av möjliga lokaliseringsalternativ, har detta gjorts genom att 
alternativskiljande miljöaspekter ingår i den hållbarhetsbedömning 
som görs i lokaliseringsutredningen. Detta redovisas huvudsakligen i 
lokaliseringsutredningen. De lokaliseringsalternativ som bedömdes vara 
möjliga har konsekvensbedömts och miljökonsekvenserna redovisas i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet och syftet med denna 
utredning. Dessutom beskrivs planläggningsprocessen för en ny 
järnväg, tidigare och angränsande utredningar samt övergripande och 
projektspecifika mål.

HÄSSLEHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

STOCKHOLM

LUND

LINKÖPING

BORÅS

MÖLNDAL
LANDVETTER

JÖNKÖPING

TRANÅS

VÄRNAMO

NORRKÖPING

NYKÖPING

SKAVSTA
VAGNHÄRAD

JÄRNA

Figur 1.1 Planerat nytt stambanenät.

Figur 1.2 Fyrstegsprincipen.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Kapacitetsutredningen
På uppdrag av regeringen, genomförde Trafikverket under 2011–2012 
kapacitetsutredningen ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 
åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050” 
(Trafikverket, 2012a). Uppdraget omfattade en analys av vilka effektiviserings- 
och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras på det statliga 
järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade 
också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt 
en analys av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen lyfte i sitt 
uppdrag till Trafikverket särskilt fram att fyrstegsprincipen skulle tillämpas i 
utredningen, se Figur 1.2.

I kapacitetsutredningen konstateras att det förutom åtgärder inom steg 
1–3 på befintliga Södra och Västra stambanan krävs nybyggnadsåtgärder 
(steg 4 i fyrstegsprincipen) för att öka kapaciteten i järnvägssystemet som 
helhet, se Figur 1.2. För att möta den kraftiga trafikökning som väntas 
till år 2050, rekommenderar Trafikverket i kapacitetsutredningen, att 
påbörja en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare 
kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske 
genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna i anslutning till 
storstäderna, med möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande 
nät. 

1.1.2 Nationell plan
För att lösa de brister och behov som finns beslutade regeringen, i den 
nationella planen för transportsystemet för 2014–2025, att påbörja planering 
av nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 
och att börja med sträckorna närmast storstäderna. I nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029 ingår projekt Göteborg–Borås, som ett 
namngivet projekt, med en byggstart inom planperiodens senare del, 
2025–2029. Regeringen har i sitt fastställelsebeslut om den nationella 
planen för 2018–2029 även skrivit att man ska arbeta för en bred politisk 
överenskommelse för att få till utbyggnaden av hela systemet av nya 
stambanor med en annan finansiering och utbyggnadstakt.

1.2 Planläggningsprocessen
När en ny järnväg ska planeras inleds en planläggningsprocess som regleras 
av lag (1995:1649) om byggande av järnväg. I processen ska en järnvägsplan 
tas fram som visar var och hur järnvägen ska byggas. Göteborg-Borås 
planläggningsprocess för järnvägsplan visas i Figur 1.3.

I processen med att ta fram en ny järnväg berörs både enskilda och allmänna 
intressen. Allmänna intressen (exempelvis mark- och vattenområden enligt 
3-4 kap. miljöbalken (1998:808), riksintressen för natur- och kulturmiljö) 
beaktas mer tidigt i processen i lokaliseringsutredning och enskilda intressen 
(exempelvis enskilda fastigheter) beaktas mer i senare skeden som vid 
framtagande av planförslag. Trafikverket ska alltså beakta både enskilda och 
allmänna intressen men under lokaliseringsutredningen väger de allmänna 
intressena tyngst. I nästa fas, framtagande av planförslag, är det större fokus 
på enskildas intressen och hur fastighetsägare påverkas av den nya järnvägen.
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Samrådsunderlag 
inför länsstyrelsens 
beslut om betydande 
miljöpåverkan

Projektet belyser 
miljöaspekter inom 
utredningsområdet.

Planförslag till 
järnvägsplan

Projektet utreder 
detaljerat var och 
hur järnvägen ska 
byggas inom 
beslutad korridor.

Fastställelse-
prövning

Trafikverket fast-
ställer järnvägs-
planen. När planen 
vunnit laga kraft kan 
vi börja bygga.

Lokaliserings-
utredning

Projektet utreder 
lokaliserings-
alternativ inom 
utredningsområdet.

Tillåtlighets-
prövning

Regeringen beslutar 
om tillåtlighet för 
projektet och vilken 
korridor som ska 
utredas vidare.

Figur 1.3 Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan. Mörkt block visar vilken fas som pågår nu. Grått block visar avslutad fas.

 Under arbetet genomförs ett antal samråd. Ett samråd innebär att 
Trafikverket kontaktar och har dialog med andra myndigheter, kommuner, 
organisationer, föreningar och allmänheten för att få synpunkter 
på utredningen och kunskap om det område som utreds inför sitt 
ställningstagande om rangordning av lokaliseringsalternativ. 

Samråden har olika inriktningar beroende på när i processen de 
sker. Hur samrådet har bedrivits beskrivs i en samrådsredogörelse. 
Alla synpunkter som kommer in under samrådet behandlas och 
sammanställs i samrådsredogörelsen. Samråd sker kontinuerligt 
under hela planläggningsprocessen med Västra Götalandsregionen, 
kommunalförbunden i Göteborg och Borås, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, Swedavia samt berörda kommuner.

1.2.1 Samrådsunderlag
Planläggningsprocessen för Göteborg-Borås inleddes med framtagandet 
av ett samrådsunderlag, daterat 2020-06-25. Samrådsunderlaget är ett 
dokument som syftar till att redogöra för projektets utmärkande egenskaper, 
område för möjlig lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och 
utmärkande egenskaper. Dokumentet är ett underlag för länsstyrelsens 
beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
eller inte. Länsstyrelsens beslut har betydelse för utformningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen samt vilka parter som Trafikverket ska 
samråda med. Samrådsunderlaget har samråtts under våren 2020, innan 
det skickades till länsstyrelsen för beslut. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län beslutade den 27 juli 2020 att projekt Göteborg-Borås antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

1.2.2  Lokaliseringsutredning
I den fas av planläggningen som projektet är i nu görs en 
lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med 
hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång och 
olägenhet samt utan oskälig kostnad.

I lokaliseringsutredningen identifieras, beskrivs och utvärderas alternativa 
korridorer för den framtida järnvägen. Utredningen utmynnar i ett förslag 
till korridor för den fortsatta planläggningen. Miljökonsekvensbeskrivningen 
innefattar identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan samt 
behov av försiktighets- och skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska godkännas av länsstyrelsen.

När lokaliseringsutredningen är klar, med tillhörande godkänd 
miljökonsekvensbeskrivning, ställs den ut för granskning. Granskningen är 
en sista formell fas då synpunkter kan lämnas. 

Under framtagandet av lokaliseringsutredningen sker samråd i flera steg 
under 2020 och 2021. Under denna fas hålls samråd med fokus på allmänna 
intressen.

1.2.3 Tillåtlighetsprövning
För vissa större väg- och järnvägsprojekt får regeringen förbehålla sig att 
pröva tillåtligheten av en verksamhet enligt 17 kap. 3 § punkt 1 miljöbalken 
(1998:808). Tillåtlighetsprövningen sker i så fall när lokaliseringsutredningen 
färdigställts. Inför regeringens prövning genomförs en beredningsremiss till 
särskilt berörda myndigheter. I oktober 2020 beslutade regeringen att ny 
järnväg mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Regeringen kommer 
att bedöma om det med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga 
järnvägen inklusive de tekniska åtgärder, skydds- och säkerhetsåtgärder samt 
skadeförebyggande åtgärder som är nödvändiga.

Underlaget till tillåtlighetsprövningen ska möjliggöra en bedömning av 
projektets förenlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt 
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och hushållning med 
mark och vattenområden. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse ska den 
frågan utredas djupare. Underlaget ska även redovisa om alternativen är 
förenliga med kommunala planer och de nationella miljökvalitetsmålen. Om 
regeringen ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den 
angivna korridoren.

1.2.4 Planförslag till järnvägsplan
I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande 
av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade 
korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i flera olika 
etapper där separata planförslag till järnvägsplan tas fram för varje etapp.  
I denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på 
enskildas intressen.

I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder 
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i denna fas görs 
miljökonsekvensbeskrivningar. Inom arbetet med järnvägsplan kommer 
fördjupningar att göras både avseende den tekniska utformningen och 

vilka miljökonsekvenser som uppstår. Det sistnämna fördjupas inom 
järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen ska 
byggas samt vilken mark som behöver tas i anspråk, både permanent och 
tillfälligt under byggtiden. För att kunna göra detta krävs ett omfattande 
arbete och ytterligare undersökningar. Under projekteringens gång, 
allteftersom kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan- och 
höjdläge. Det är en process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av 
lösningarna. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas 
successivt, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen innan 
järnvägsplanen ställs ut för granskning. Efter granskningen ska länsstyrelsen 
lämna yttrande om att tillstyrka järnvägsplanen.

1.2.5 Fastställelseprövning
Den sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När 
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.

1.3 Tidigare utredningar och beslut
1.3.1 Tidigare planläggningsprocesser
För sträckan Göteborg-Borås har det tidigare pågått planläggningar som 
avbrutits. Orsaken till att de tidigare planläggningsprocesserna inte 
färdigställdes var att Trafikverket beslutade om förutsättningar för den 
fortsatta planeringen av hela höghastighetssystemet (Stockholm–Göteborg/
Malmö), se avsnitt 1.3.2. Inriktning om stationsorter och hastigheten på 
järnvägen förändrades då för Göteborg–Borås. De tidigare utredningarna 
utgör ett viktigt kunskapsunderlag för den nuvarande utredningen och alla 
tidigare studerade alternativ omfattas även av denna utredning.

För sträckan Almedal-Mölnlycke har det tidigare gjorts en förstudie med 
slutrapport år 2007 samt en lokaliseringsutredning som färdigställdes år 
2016 (Banverket, 2007a), (Trafikverket, 2016a). I lokaliseringsutredningen 
redovisades tre huvudalternativ, varav två med stationer i Mölndal och 
Mölnlycke och ett med enbart station i Mölnlycke. Det har dock inte fattats 
något beslut om lokalisering efter att utredningen slutfördes. 

För sträckan Mölnlycke-Bollebygd finns en förstudie och en 
järnvägsutredning med en beslutad korridor från år 2007 med en station vid 
Landvetter flygplats (Banverket, 2001), (Banverket, 2007b). Anslutning till 
den befintliga Kust till kustbanan planerades i Mölnlycke och vid Bollebygd. 
En järnvägsplan påbörjades år 2015, men avbröts.

För sträckan Bollebygd-Borås har det, på samma sätt som för sträckan 
Almedal-Mölnlycke, gjorts en förstudie med slutrapport år 2007 samt 
en lokaliseringsutredning som färdigställdes år 2016 (Banverket, 2007c), 
(Trafikverket, 2016b). I lokaliseringsutredningen studerades sträckningar 
söder om väg 27/40 samt flera alternativa stationslägen i Borås. Inte heller 
för denna sträcka har det fattats något beslut om val av lokalisering efter att 
utredningen slutförts. En  komplettering gjordes 2016 (Trafikverket, 2016c).  
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1.3.2 Samverkan och ställningstagande Göteborg-Borås
Nya stambanor - ny generation järnväg (positionspappret)  
I oktober 2018 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut som beskriver hur 
Trafikverket ska driva arbetet med nya stambanor för höghastighetståg vidare, 
det så kallade positionspapperet (Trafikverket, 2018a). Inriktningsbeslutet 
innebar nya förutsättningar för projekt Göteborg-Borås och Trafikverket 
valde därför att göra ett omtag för hela sträckan Göteborg-Borås i en samlad 
lokaliseringsutredning. 

För delen Göteborg-Borås pekas Mölndal, Landvetter flygplats och Borås 
ut som de stationsorter som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Vidare 
anges att ytterligare stationsorter endast kan accepteras om det kan lösas 
utan att medföra oacceptabelt stora störningar för den genomgående trafiken, 
samt om erforderlig medfinansiering finns. I positionspapperet anges att 
Göteborg-Borås ska byggas för hastigheten 250 km/tim med ballasterat spår. 

Samverkan mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen  
I februari 2019 tog Trafikverket och Västra Götalandsregionen tillsammans 
fram ett samverkansdokument med syftet att klargöra vilka förutsättningar 
som ska gälla för det fortsatta arbetet med Göteborg-Borås när det gäller 
stationsorter. Av dokumentet framgår att Trafikverket studerar stationer i 
enlighet med positionspapperet, det vill säga i Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås. Andra stationsorter ska prövas utifrån nya stambanors ändamål 
och trafikering. Parterna var också överens om att en åtgärdsvalsstudie 
för stråket Göteborg-Borås ska genomföras, se avsnitt 1.4.3 (Trafikverket/
Västra Götalandsregionen, 2019). Dessutom ska ett underlag för sträckan 
Jönköping-Borås tas fram för att kunna bedöma hur denna sträcka påverkar 
lokaliseringsutredningens val av korridor i Borås.

Nya stambanor - ställningstagande delen Göteborg-Borås  
Utifrån nya stambanors ändamål och trafikering har Trafikverket 
tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram ett antal underlag för 
att utreda ytterligare stationsorter. Västra Götalandsregionen tog fram ett PM 
med effekter av tillkommande stationer avseende resande  
(Västra Götalandsregionen, 2020). Trafikverket tog fram ett PM avseende 
tillkommande stationsorters påverkan på tidtabellstider  Göteborg-Borås 
(Trafikverket, 2019a) och en kapacitetsutredning för en kopplingspunkt 
mellan den nya stambanan och Kust till kustbanan öster om Mölndal  
(Trafikverket, 2019b). 

De framtagna underlagen visar att ytterligare en stationsort medför att:

• Gångtiden för regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås ökar med 3-4 
minuter.

• Höghastighetståg kommer att köra ikapp regionaltåg, som då 
tvingas vänta på att bli omkörda. Detta ökar gångtiden för hälften av 
regionaltågen med ytterligare 5 minuter.

• Ojämna gångtider och ”förbigångar” innebär ökad risk för förseningar 
och minskad punktlighet.

• Restiden mellan Göteborg och Borås ökar för samtliga regionaltåg, vilket 
enligt Västra Götalandsregionen kommer att minska det totala antalet 
resor på sträckan.

Mot bakgrund av dessa underlag gjorde Trafikverket ett ställningstagande 
där man bedömde att de nyttor som uppkommer vid ytterligare stationer 
på sträckan Göteborg-Borås inte uppväger de nackdelar som det medför 
(Trafikverket, 2020a). Trafikverket kommer i lokaliseringsutredningen 
därför enbart att studera stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås. Av ställningstagandet framgår också att då andra stationsorter 
är möjliga att trafikera utifrån en kopplingspunkt mellan stambanan och 
Kust till kustbanan strax öster om Mölndal ska en sådan kopplingspunkt 
fortsätta att utredas och utvärderas inom åtgärdsvalsstudien för 
stråket Göteborg-Borås, se avsnitt 1.4.3. Kopplingspunkten har inte 
studerats i lokaliseringsutredningen, men det klarläggs för vilka av 
lokaliseringsutredningens alternativ som kopplingspunkten bedöms vara 
möjlig.

1.4 Angränsande utredningar och projekt
1.4.1 Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen var ett regeringsuppdrag som pågick under åren 
2014–2017 med syftet att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad 
av infrastruktur. En huvuddel av uppdraget var att möjliggöra ett snabbt 
genomförande av Sveriges första järnväg för höghastighetståg mellan 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Sverigeförhandlingen pågick 
parallellt med Trafikverkets planering för nya stambanor och slutrapporten 
redovisades i december 2017.

Sverigeförhandlingen tecknade, för statens räkning, avtal med kommuner 
avseende stationer längs den nya järnvägen. Avtalen omfattar även åtagande 
om medfinansiering och bostadsbyggande. Avtalen är inte giltiga förrän 
regeringen har undertecknat dem och anslagit medel för genomförande 
av respektive sträcka. Med hänvisning till processerna för detaljplaner, 
järnvägsplaner och eventuell tillåtlighetsprövning är avtalen inte bindande 
vid prövning av förslag (Sverigeförhandlingen, 2019). Detta innebär att 
Sverigeförhandlingens överenskommelse med respektive stationskommun 
avseende stationslägen och stationsutformning kommer att beaktas, men inte 
vara styrande i planläggningsprocessen.

1.4.2 Regeringsuppdrag
I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa alternativa 
system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor. 
Uppdraget var ett utredningsuppdrag och redovisningen syftar till att ge 
regeringen underlag för ställningstaganden kring fortsatt planering och 
finansiering av nya stambanor. Uppdraget redovisades i februari 2021. I 
Trafikverkets rapport presenteras fyra utredningsalternativ för stambanorna 
framtagna för att illustrera skillnader i kostnader, konsekvenser och effekter 
(Trafikverket, 2021a). 

Planeringen av Göteborg-Borås fortsätter enligt gällande nationell plan, se 
avsnitt 1.1.2, och påverkas inte så länge Trafikverkets uppdrag inte förändras 
med nya politiska beslut.

1.4.3 Åtgärdsvalsstudie Stråket Göteborg-Borås
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för stråket Kust till kust 
Göteborg-Borås i syfte att klarlägga vilka åtgärder som kan genomföras 
längs befintlig Kust till kustbana för att stärka stråket. Åtgärdsvalsstudien 

färdigställdes under 2021 (Trafikverket, 2021b). Den nya stambanan är en 
förutsättning för vissa av åtgärderna som föreslås i åtgärdsvalsstudien.

I åtgärdsvalsstudien utreds bland annat kapacitetsförstärkande åtgärder 
som skulle krävas för att möjliggöra en utökad trafikeringen på Kust till 
kustbanan, dels till Mölnlycke och Landvetter Backa, dels vidare österut mot 
Borås. En möjlig åtgärd som ingår i åtgärdsvalsstudien är den kopplingspunkt 
mellan stambanan och Kust till kustbanan strax öster om Mölndal som lyfts 
i Trafikverkets ställningstagande från våren 2020 (Trafikverket, 2020a), se 
avsnitt 1.3.2. I utpekad bristanalys summeras åtgärdsvalsstudiens resultat på 
den berörda sträckan.

Trafikverkets sammantagna bedömning är att prövning av mer omfattande 
åtgärder på Kust till kustbanan Göteborg-Borås kan komma att ske i framtida 
revideringar av nationell plan (ej pågående). Det behövs då en samsyn 
mellan berörda aktörer kring hur den regionala kollektivtrafiken i stråket ska 
utvecklas tillsammans med godstrafik och bedrivas i förhållande till den nya 
stambanan.

Trafikverket har även genomfört en åtgärdsvalsstudie för delen Borås–
Kalmar/Karlskrona.

Västra Götalandsregionen har i oktober 2021 beslutat att ge Trafikverket 
i uppdrag att påbörja planläggningsprocessen för att kunna etablera en 
kopplingspunkt med anslutning mellan den befintliga Kust till kustbanan och 
den nya stambanan Göteborg–Borås.

1.4.4 Nya stambanor
Den nya järnvägen Göteborg-Borås ska utgöra en del i ett framtida nät av nya 
stambanor som ska förbinda Sveriges storstadsregioner, se Figur 1.1. Utöver 
Göteborg-Borås planerar Trafikverket i nuläget för ytterligare två delar av de 
framtida nya stambanorna. 

Ostlänken: I projekt Ostlänken planerar Trafikverket för en ny dubbelspårig 
järnväg mellan Järna och Linköping. Ostlänken blir cirka 160 km lång och 
planeras för 250 km/tim. Stationer för av- och påstigning planeras på fem 
platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. 

Hässleholm-Lund: I projekt Hässleholm-Lund planerar Trafikverket för 
en ny dubbelspårig järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya banan 
blir cirka 70 km lång och planeras för 320 km/tim. Stationer för av- och 
påstigning planeras i Hässleholm och Lund. 

1.4.5 Övriga lokala och regionala projekt
Åtgärdsvalsstudie Väg 40, delen Kallebäcksmotet – Grandalsmotet: 
Under 2020 färdigställde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie som omfattar 
väg 40, sträckan mellan Kallebäcksmotet i Göteborg och Grandalsmotet i 
Härryda kommun (Trafikverket, 2020b). Utredningen genomfördes mot 
bakgrunden av att Härryda kommun och Swedavia planerar omfattande 
utbyggnader i form av den nya tätorten Landvetter södra samt nya 
verksamheter i anslutning till Landvetter flygplats. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien var att utreda dagens och framtidens 
trafiksituation på väg 40 med fokus på framkomlighet för kollektivtrafik 
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och godstrafik. Även trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid trafikplatserna 
studerades.

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: 2018 färdigställde Trafikverket 
åtgärdsvalsstudien Noden Borås (Trafikverket, 2018b). Målet med studien 
var att nå samsyn kring och ta fram en plan för en långsiktigt hållbar 
trafikstruktur för de övergripande statliga väg- och järnvägsnäten och det 
kommunala vägnätet, med en växande befolkning.

Inom ramen för studien genomfördes bland annat en kapacitetsutredning för 
hur Borås centralstation kan fungera som nod i konventionellt järnvägsnät 
när en ny stambana för höghastighetståg finns på plats.

Studien inkluderade även en konsekvensbeskrivning av olika lägen för ny 
station i Borås längs en framtida ny stambana för höghastighetståg. I studien 
konsekvensbeskrivs de tre olika lägena Centrum, Göta och Gässlösa, vilka var 
de stationslägen som utreddes i tidigare lokaliseringsutredning Bollebygd-
Borås, se avsnitt 1.3.1. 

Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås: Mellan 2015 och 2018 genomförde 
Trafikverket en åtgärdsvalsstudie med syftet att studera förutsättningarna för 
byggandet av del av ny stambana för höghastighetståg mellan Linköping och 
Borås (Trafikverket, 2018c). Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde kopplar 
i Borås direkt mot lokaliseringsutredning Göteborg-Borås och i Linköping 
direkt mot Ostlänken.

Åtgärdsvalsstudie Varberg-Göteborg: En trafikslagsövergripande 
åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg-Göteborg har färdigställts 2021 
(Trafikverket, 2021c). Studien omfattar Västkustbanan och väg E6/E20. Det 
övergripande målet var att hitta en gemensam målbild för stråkets utveckling 
mot år 2040. För Västkustbanan har en avgränsning gjorts vid Pilekrogen 
för att undvika överlapp mellan åtgärdsvalsstudien och Göteborg-Borås. 
Åtgärdsvalsstudien föreslår ett flertal åtgärder på olika lång sikt, bland annat 
en fördjupad utredning avseende en utbyggnad av två nya spår Kungsbacka–
Mölndal genom Kållered för att se över möjligheter och konsekvenser av en 
sådan dragning.

Åtgärdsvalsstudie E6 Kållered-Avvattning: Trafikverket genomför 
en åtgärdsvalsstudie för att åtgärda återkommande problem med 
översvämningar i Kållered. Ängs- och åkermark som tidigare magasinerade 
dagvatten har exploaterats, varför kraftiga regn numera skapar risk för 
översvämning, både på E6 och det lokala gatunätet. Åtgärdsvalsstudien ska 
identifiera olika typer av åtgärder, som tillsammans minimerar dessa risker 
och säkerställer vägens funktion. Kapaciteten i Kålleredsbäcken är central 
för att kunna avvattna området. Studien drivs i tät dialog med Mölndals stad 
och pågår fram till våren 2022. Studien hanterar Kålleredsbäcken uppströms 
Sandbäck.

Västlänken: Västlänken är en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg 
som ger staden genomgående pendel- och regionaltågtrafik, se Figur 1.4. 
Tre nya stationer kommer att byggas under mark vid Korsvägen, Haga 
och Göteborgs central. För tåg på en framtida ny järnväg Göteborg-Borås 
blir Västlänken en av två möjliga kopplingar till och från Göteborgs central. 
Bygget av Västlänken pågår och beräknas vara klart 2026.

Uppställningsspår Pilekrogen: Trafikverket planlägger en anläggning för 
uppställning av regionaltåg i anslutning till Västkustbanan vid Pilekrogen i 
Sandbäck, strax söder om Mölndal station, se Figur 1.4. Uppställningsspåren 
krävs för att planerad trafik från Västlänken ska möjliggöras. En 
samrådshandling för järnvägsplan finns framtagen för uppställningsspåren 
(Trafikverket, 2021d). 

Åtgärdsvalsstudie för framtida utformning av Göteborg C: En 
åtgärdsvalsstudie påbörjas 2021 för hantera situationen efter att Västlänken 
öppnat för trafik samt situationen före och efter att ny stambana Göteborg-
Stockholm öppnat för trafik. Ytterligare en utgångspunkt är att belysa 
förutsättningarna för att bygga Bangårdsviadukten. Åtgärdsvalsstudien 
planeras att drivas parallellt med de utredningar som Göteborgs Stad gör för 
centralenområdet och framförallt Bangårdsviadukten. Tidplanen är osäker 
men rekommenderade åtgärder förväntas vara framme under 2024.

Figur 1.4 Översikt Pilekrogen (Trafikverket 2021d).

1.5 Samhällsmål
Samhällsmål är mål som styr inriktning på arbetet med miljöfrågor, 
trafikförsörjning, samhällsutveckling med mera i Sverige och regionen. Dessa 
ligger till grund för syfte och övergripande mål för de nya stambanorna.

1.5.1 Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål antogs av riksdagen år 2009, med 
utgångspunkt från propositionen ”Mål för framtidens resor och 
transporter” (prop. 2008/09:93). Det övergripande transportpolitiska målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Förutom 
det övergripande målet finns också ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Det finns ett antal preciseringar till funktionsmålet och hänsynsmålet som 
beskriver dessa närmare.

Funktionsmålet tar upp hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare 
och näringsliv. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Hänsynsmålet handlar om hur transportsystemet ska utvecklas med 
avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Hänsynsmålet lyfter också att transportsystemet ska bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och att transportsystemet ska bidra till 
förbättrad hälsa.

1.5.2 Miljömål
Riksdagen beslutade år 1999 om ett antal nationella miljökvalitetsmål. 
Miljömålssystemet består idag av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt 22 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, 
hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Syftet är att 
inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer. Som framgår 
ovan finns en koppling mellan det transportpolitiska hänsynsmålet och 
miljökvalitetsmålen. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med Skogsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen tagit fram regionala tilläggsmål, för att lyfta 
fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Det finns 
totalt 34 regionala tilläggsmål (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020a).

1.5.3 Hållbarhetsmål 
Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling definieras genom 17 globala mål som beslutades av FN 2015. 
Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. 

Målen täcker in alla tre dimensioner av hållbar utveckling, ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet (Globala målen, 2019). Hållbarhetsarbetet inom 
Projekt Göteborg-Borås beskrivs i kapitel 2.
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1.5.4 Klimatmål
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor 
utmaning att minska sin energianvändning och sina klimatpåverkande 
utsläpp. Riksdagen fattade år 2017 beslut om att införa ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en 
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

Enligt det transportpolitiska målet ska även transportsektorn bidra till 
det nationella klimatmålet. Utifrån det nationella målet om nettoutsläpp 
av klimatgaser senast år 2045, har Trafikverket det långsiktiga målet att 
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 2045, samt delmålen att 
utsläppen ska minska med minst 50 procent till 2030, minst 30 procent till 
2025 och minst 15 procent till 2020, jämfört med 2015 (Trafikverket, 2019c). 
För nya stambanor har ytterligare ett delmål satts upp som avser 80 procent 
reduktion till 2035.

1.5.5 Regionala mål
Nedan redogörs för aktuella regionala mål för Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det 
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland och hanterar frågor såsom 
trafikförsörjning, landsbygdsutveckling och hållbar tillväxt. 

Mål för Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. 

Västra Götalands regionala utvecklingsprogram Västra Götaland 2020 utgör 
strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 och är 
huvudverktyget för att genomföra den gemensamma visionen om Det goda 
livet. Sammanlagt finns 32 mål inom fyra strategiområden. Det övergripande 
målet är att ”Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar 
att utvecklas”. Inom målområdet ”En region för alla” formuleras mål för 
satsningar på kommunikation och infrastruktur i regionen. Inriktningsmålet 
är formulerat som att ”Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska bli allt 
mer nöjda med sin tillgång till kommunikation” (Västra Götalandsregionen, 
2013a). 

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling (Västra Götalandsregionen, 
2016). Syftet är att peka ut den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens 
utveckling. Målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram är 
en del i arbetet med att uppfylla de nationella transportpolitiska målen och 
Vision Västra Götaland – Det goda livet. 

Programmet är utgångspunkten för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag 
till Västtrafik. Programmet revideras vart fjärde år och nu gällande program 
avser perioden 2017–2020, med långsiktig utblick till 2035. Detta program 
antogs av regionfullmäktige i november 2016.

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål samt fyra delmål 
med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås. Därtill finns 
utpekade prioriterade utvecklingsområden, som ska vara i fokus de närmsta 
åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet.

Övergripande mål

• Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och 
kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 
region

Delmål

• Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

• Attraktiv kollektivtrafik

• Alla resenärsgrupper beaktas

• Minskad miljöpåverkan

För såväl det övergripande målet som för de olika delmålen finns antagna 
måltal för 2020 och en långsiktig utblick mot 2035 samt ett antal indikatorer, 
vilka tillsammans används för att visa på en utveckling jämfört mot basåret 
2014. 

Figur 1.5 VGR:s målbild för tåg 2035 (Västra Götalandsregionen, 2013b).

Målbild Tåg 2035 är en strategi för att nå Trafikförsörjnings-programmets 
delmål om ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland. 
Målbilden ska säkerställa utvecklingen av en stärkt region med hög 
tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med 

”Vision Västra Götaland”, se Figur 1.5. Målbilden ska ge vägledning 
åt Västtrafik att planera för tågtrafikens framtida utbud, underlag 
för fordonsinvesteringar och underlag för att beskriva behovet av 
framtida infrastruktur. Målet är att tågresandet i Västsverige minst ska 
trefaldigas jämfört med år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035 (Västra 
Götalandsregionen, 2013b).

Landsbygdsutredningen anger riktlinjer för vilken grundläggande 
servicenivå som ska utvecklas för kollektivtrafik på landsbygden. 
Utredningen är tillsammans med Målbild Tåg 2035 styrande för den 
kontinuerliga utvecklingen mot uppfyllelsen av delmålet om ökad 
tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland  
(Västra Götalandsregionen, 2014).

Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050 
beskriver hur Västra Götalandsregionen och kommunerna vill trafikera 
stråket Jönköping-Borås-Göteborg med regionaltåg  
(Västra Götalandsregionen, 2016).

Göteborgsregionens mål
Göteborgsregionen (GR) är ett samarbetsorgan mellan 12 kommuner 
i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun i Hallands län. GR 
ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för 
medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och 
internationellt. 

GR har tagit fram en strukturbild som är en överenskommelse kring den 
regionala strukturen. Strukturbilden består av en kärna som utgörs av det 
sammanhängande stadsområdet Göteborg, där även Mölndal och delar av 
Partille ingår, samt huvudstråk formade efter kollektivtrafikstråk och viktiga 
leder, se Figur 1.6 (Göteborgsregionen, 2013). 

Figur 1.6 Strukturbild för Göteborgsregionen (Göteborgsregionen, 2008).

Hållbar tillväxt är GR:s långsiktiga mål och strategidokument. Strategin 
konkretiserar visionen Det goda livet genom ett antal mål som definieras i 
strategidokumentet, se Figur 1.7 (Göteborgsregionen, 2013).
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Boråsregionens mål
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan mellan 
åtta kommuner i Västra Götalands län och med Varberg (i Hallands län) 
knutet till sig genom särskilt avtal.

Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategin 2014–2020 beskriver 
vilka tillväxtområden som särskilt ska prioriteras, med utgångspunkt från 
målformuleringarna i Västra Götaland 2020. Regionen har valt att prioritera 
nio mål i VG 2020, utifrån ett Sjuhäradsperspektiv (Boråsregionen, 2014).

Figur 1.7 GRs långsiktiga mpl (Göteborgsregionen, 2013).
 

Målbild Stråket Göteborg-Borås
Stråket Göteborg-Borås 2035 är en gemensam målbild för en framtida 
hållbar regional struktur, som har tagits fram av GR, Boråsregionen och 
kommunerna längs stråket, se Figur 1.8 (Göteborgsregionen, 2019).

Figur 1.8 Stråket Göteborg-Borås 2035 (Göteborgsregionen, 2019).

1.6 Syfte och mål för projektet
Trafikverkets mål för nya stambanor utgår från övergripande nationella mål 
och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Målstrukturen för nya stambanor är 
uppdelad i system- och projektnivå, se Figur 1.9. 

Figur 1.9 Målstruktur för arbetet med nya stambanor och projekt Göteborg-Borås.

Nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg  och Stockholm–Malmö ska:

 Ȯ Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga 
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ȯ Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra 
länder i Europa.

 Ȯ Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för 
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Ȯ Främja hållbara resor och transporter. 

De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt 
hållbart transportsystem, där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt 
sätt med stöd av mål inom följande områden:

SYFTE

ÄNDAMÅL PROJEKT X

PROJEKTMÅL

ÄNDAMÅL PROJEKT Y

PROJEKTMÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kapacitet och 
robusthet

Restider Stationslägen Energieffektivitet  
och Klimatneutralitet

Arkitektur Landskap Naturresurs
hushållning

Hälsa och  
säkerhet

SYSTEMNIVÅ

PROJEKTNIVÅ

1.6.1 Syfte och övergripande mål för nya stambanor
Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya 
stambanorna (Trafikverket, 2019d). Det finns även en motivbilaga till beslutet 
(Trafikverket, 2019e).

Syftet för de nya stambanorna svarar på frågan varför systemet som helhet 
ska byggas. Syftet utgör ett ramverk för de olika projekten inom systemet 
över tid och geografi och ger vägledning i strategiska val.

Syfte

 
NYA STAMBANOR MELLAN STOCKHOLM-GÖTEBORG OCH 
STOCKHOLM-MALMÖ SKA:

• Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt   
 möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för   
 människor och näringsliv,

• Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan  
 Sverige och andra länder i Europa,

• Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda   
 förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional  
 utveckling,

• Främja hållbara resor och transporter.

Övergripande mål
De övergripande målen konkretiserar tillsammans vad som krävs av systemet 
för att syftet ska uppnås. En analys av relevanta globala hållbarhetsmål, 
Agenda 2030-mål, låg till grund för framtagandet av de övergripande 
målen. Målen ligger i linje med Transportpolitiska mål, Nationella miljömål, 
Hållbarhetsmål, Nationella kulturmiljömål, Gestaltad livsmiljö och flera 
regionala mål som berör utredningsområdet.

Målen är grupperade i åtta målområden och är inordnade under en 
gemensam samlande skrivning som definierar riktning och ramverk för de 
övergripande målen. Denna skrivning lyder:

De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med stöd av 
följande mål:

KAPACITET OCH ROBUSTHET

De nya stambanorna ska möjliggöra ett ökat resande med tåg genom ett 
ökat antal avgångar mellan:

• Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö,

• Nationella noder längs banorna, 

• Nationella och internationella noder.

De nya stambanorna ska möjliggöra en robust och punktlig trafikering som 
möter behovet av trafik i höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö.
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RESTIDER

De nya stambanorna ska bidra till ett ökat resande med tåg genom att 
möjliggöra: 

• Väsentligt kortare restider mellan Stockholm-Göteborg och   
 Stockholm-Malmö,

• Väsentligt kortare restider mellan nationella noder längs banorna, 

• Väsentligt kortare restider till internationella noder.

STATIONSLÄGEN

• Stationslägen ska möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd för ett   
 stort resande med tåg. 

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT

• De nya stambanorna ska bidra till fossilfria och mer energieffektiva  
 resor mellan Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö/ 
 Köpenhamn samt mellan orter längs banan.

• Utsläppen av växthusgaser från anläggandet av nya stambanor ska  
 tydligt minska över tid så att deletapper som färdigställs år 2045 eller  
 senare är klimatneutrala.

LANDSKAP

• De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsättningar  
 samt landskapets utveckling över tid. Förutsättningarna för en   
 mångfald av landskap, natur- och kulturmiljöer ska bibehållas eller  
 utvecklas såväl invid järnvägen som i ett större omland.

NATURRESURSHÅLLNING

• De nya stambanorna ska främja en långsiktigt god hushållning med  
 mark, vatten, materiella tillgångar samt ändliga resurser. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

• De nya stambanorna ska främja en god hälsa både hos de som vistas i  
 stambanornas omland och hos resenärerna.

ARKITEKTUR

• De nya stambanorna ska präglas av en förebildlig arkitektur som  
 tydligt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar   
 förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer.

1.6.2 Ändamål för Göteborg-Borås
Syftet med lokaliseringsutredningen är att säkerställa en lokalisering 
där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga intrång 
och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärden. Ändamålet beskriver vad som ska uppnås i 
järnvägsprojektet – vilka behov och problem i järnvägsnätet som ska lösas. 
Eftersom ändamålet har en mer övergripande formulering så konkretiseras 
ändamålet genom projektmål, som också omfattar mål för att begränsa 
påverkan, för att kunna bedöma vilken lokalisering som uppfyller ändamålet 
bäst. Trafikverket har beslutat följande ändamål för Göteborg-Borås 
(Trafikverket, 2019f ).

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/  
 Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges   
 järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva   
 tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och   
 Borås, 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda    
 förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en   
 hållbar regional utveckling, 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till   
 förbättrade möjligheter att nå internationella noder och   
 marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

1.6.3 Projektmål för Göteborg-Borås
Projektmålen utgår från Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor 
och ändamålet för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. Projektmålen är 
konkretiserade och projektanpassade för Göteborg-Borås. Målen avser såväl 
planläggning, byggande som drift och kan över tid behöva anpassas givet att 
ny kunskap tillkommer eller om förutsättningarna för projektet förändras. 
Beslut om projektmålen fattades 15 juni 2020. 

Under framtagandet av projektmålten har samråd skett på 
kommungruppsmöten med berörda kommuner och Swedavia, samt på 
gemensamma tjänstemannagruppsmöten med kommunerna, Länsstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund samt 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Under våren 2020 var 
samrådsunderlaget inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 
ute på samråd och samrådskretsen gavs möjlighet att lämna synpunkter på 
förslag till projektmål. Efter det har projektmålen justerats och detta har 
förankrats på kommungruppsmöten med de berörda kommunerna. 

Projektmålen utgör en bedömningsgrund vid utvärdering av alternativ och 
för att kunna bedöma vilken lokalisering som uppfyller ändamålet bäst 
(Trafikverket, 2020c). 
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KAPACITET OCH ROBUSTHET

• Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna trafikeras av 
minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. Av dessa ska minst 
3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska kunna stanna på Station 
Borås. Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.

• Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på  
Station Borås. 

• Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla 
stationer. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95% punktlighet  
(rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

RESTIDER

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och 
Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg.

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och 
Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går via 
Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer. 

STATIONSLÄGEN

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort geogra-
fiskt samlat resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva byten 
mellan tåg eller till/från andra trafikslag. 

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett 
hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med 
tåg.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för en stark 
arbetsmarknadsregion. 

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT

• Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilbero-
ende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-
Borås.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 80 % 
reduktion jämfört med år 2015.

LANDSKAP

• Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av 
ekosystemtjänster.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets 
variation och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för att bevara, 
använda och utveckla etablerade funktioner i landskapet.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av 
kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livs- 
och boendemiljöer samt att möjligheten att läsa och uppleva dem i sitt 
landskap upprätthålls eller stärks.

• Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsätt-
ningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla 
naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller stärks såväl invid 
järnvägen som i ett större omland. 

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer och 
samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet 
kan behållas och utvecklas både på landsbygden och i tätorterna.

NATURRESURSHÅLLNING

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt 
hållbart resursanvändande av mark och areella näringar (jordbruk, 
skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt nyttjande av 
värdefulla ämnen och material.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor 
omfattning som möjligt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

• Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas 
allvarligt inom statlig väg och järnväg.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt 
buller från järnvägen. 

• Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till 
omgivande luft samt mark- och vattenområden.

ARKITEKTUR

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsätt-
ningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till 
attraktiva livsmiljöer. 

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens  
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra 
till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergripande 
ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition 
och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande 
arkitektur där det är motiverat.

• Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors 
säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen. 

SAMHÄLLSEKONOMI

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de  
samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett 
långsiktigt perspektiv.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de  
samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett 
långsiktigt perspektiv.
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2 Avgränsningar och metoder
Miljökonsekvensbeskrivningen ska inriktas på de frågor som är 
väsentliga för de val och beslut som ska fattas i det aktuella skedet 
av planläggningsprocessen (se även avsnitt 1.2) och ska innefatta 
identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan samt behov 
av miljöanpassningar och skyddsåtgärder. I det inledande arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningen görs en avgränsning avseende 
miljöaspekter, tidshorisont och geografisk omfattning. I detta kapitel 
redovisas dessa avgränsningar. Vidare beskrivs de metoder som används för 
miljökonsekvensbedömning av lokaliseringsalternativ. 

Syftet med lokaliseringsutredningen är att föreslå en korridor för den 
fortsatta planläggningen. Analysen av miljöpåverkan begränsas av 
osäkerheter avseende val av byggteknik, järnvägens slutliga läge i korridoren 
och byggskede. Frågor som val av konstruktion, som till exempel brotyp 
kommer ske när planhandlingen tas fram. Det är först då som val av
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Översikt utredningskorridorer
Utredningsområde

Yta för utredningskorridorer

Figur 2.1 Utredningsområdet. Lila områden avser de korridorer som konsekvensbedöms i kapitel 9.

sträckning inom den valda korridoren utreds vidare och det är också först då 
som exakta längder på broar, bank och tunnlar projekteras. Frågeställningar 
och osäkerheter som behöver utredas vidare i kommande skeden redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Fördjupade studier kan behöva göras på vissa 
delsträckor för vissa miljöaspekter inom ramen för lokaliseringsutredningen 
inför granskningen. Ett exempel på när sådana fördjupade studier kan bli 
aktuella är om järnvägen kan antas påverka livsmiljöer för skyddade arter. 

Under arbetet med lokaliseringsutredningen har tänkbara lokaliserings-
alternativ identifierats, utvärderats och avgränsats stegvis, tills en 
rangordning av kvarvarande alternativ kvarstår. Miljöbedömningsprocessen 
har varit en del i urvalet av möjliga lokaliseringsalternativ genom att 
alternativskiljande miljöaspekter ingår i lokaliseringsutredningens 
hållbarhetsbedömning. Urvalet har skett då kunskapen om 
utredningsområdet har ökat. Alternativ har bland annat bedömts inte vara 
möjliga med hänvisning till påverkan på riksintresse för naturvård och 
kulturmiljövård. De alternativ som i det tidiga urvalet inte bedömts vara 
möjliga konsekvensbedöms inte i miljökonsekvensbeskrivningen. Läs mer 

om kopplingen mellan miljöbedömning och hållbarhetsbedömning i avsnitt 
2.4.6.

2.1 Geografisk avgränsning
I arbetet med samrådsunderlag inför beslut om betydande miljöpåverkan 
togs ett utredningsområde fram. Inom utredningsområdet har sedan korridor- 
och stationsalternativ tagits fram. I kapitel 4 till 7 redovisas förutsättningar 
inom utredningsområdet. Påverkan, effekter och konsekvenser av byggande 
av nya järnvägsspår med tillhörande anläggningar kan få olika geografisk 
utbredning för olika miljöaspekter. Området som påverkas direkt eller 
indirekt kallas influensområde. 

2.1.1 Utredningsområde
Utredningsområdet berör sammantaget de sex kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. 
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I väster sträcker sig utredningsområdet från Almedal i norr längs med E6/
E20 och Västkustbanan till strax norr om Kållered i söder. I öster slutar 
utredningsområdet strax öster om Borås tätort, se Figur 2.1.

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar ska rymmas, se vidare i avsnitt 1.3.1. Därutöver har området 
vidgats så att alla tänkbara korridorer mellan nu aktuella stationer, Mölndal, 
Landvetter flygplats och Borås, ska innefattas. Utredningsområdet ska även 
möjliggöra att externa stationslägen kan prövas vid samtliga stationsorter.

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit 
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 
restidsmålet på 2 timmar och 5 minuter mellan Stockholm och Göteborg ska 
kunna uppnås. 

2.1.2 Stationer
Inom lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås utreds lokalisering 
av stationer vid Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Beslutet att låta 
stationer vid dessa tre orter ingå i utredningen framgår av avsnitt 1.3.2.

2.1.3 Angränsande järnvägar
De nya stambanorna utformas som ett separerat system i förhållande till 
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas 
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust 
trafik med hög punktlighet. 

Västkustbanan: Den nya stambanan Göteborg-Borås ska ansluta till 
Västkustbanan så att tåg från den nya stambanan kan angöra Göteborg C via 
Västkustbanan och via Västlänken. 

Från Almedal och vidare mot Borås ska den nya stambanan anläggas 
oberoende av Västkustbanan. En trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie 
för stråket Varberg-Göteborg har färdigställts 2021, se avsnitt 1.4.5, 
(Trafikverket, 2021c). På lång sikt (2050) rekommenderar åtgärdsvalsstudien 
bland annat en fördjupad utredning avseende en utbyggnad från två till 
fyra spår mellan Kungsbacka och Mölndal/Almedal. Ytterligare spår i 
Mölndalsåns dalgång är inget som tagits med i studien av höghastighetsbanan, 
men om det blir aktuellt kan spåren vid en lokalisering via Mölndal 
samutnyttjas av Västkustbanan och den nya stambanan.  

Trafikverket planlägger en anläggning för uppställning av regionaltåg i 
anslutning till Västkustbanan vid Pilekrogen i Sandbäck, strax söder om 
Mölndal station, se avsnitt 1.4.5 samt Figur 8.3. Uppställningsspåren krävs 
för att planerad trafik när Västlänken är utbyggd ska möjliggöras. En 
järnvägsplan finns framtagen för uppställningsspåren (Trafikverket, 2021d). 
I lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås har behov av anslutande 
spår till uppställningsspåren vid Pilekrogen beaktats. Det pågår även 
utredningar av en eventuell depå vid Sandbäck, men denna har inte beaktats i 
lokaliseringsutredningen. 

Kust till kustbanan: Den nya stambanan studeras oberoende av befintlig 
Kust till kustbana. Den nya stambanan ska trafikeras av höghastighetståg 
och snabba regionaltåg. Övrig regional trafik och godstrafik kommer även 
fortsättningsvis att trafikeras via Kust till kustbanan. För förbättringar 
av den regionala trafiken har en åtgärdsvalsstudie för stråket Kust till 

kust genomförts, se avsnitt 1.4.3. Den nya stambanan är en förutsättning 
för åtgärdsvalsstudien. Inom åtgärdsvalsstudien studeras möjliga andra 
stationslägen än de som hanteras för den nya stambanan. I åtgärdsvalsstudien 
studeras också möjliga kopplingspunkter mellan Kust till kustbanan och 
den nya stambanan. En sådan möjlig kopplingspunkt är mellan Mölndal och 
Mölnlycke. Denna kopplingspunkt har inte utretts i lokaliseringsutredningen, 
men det klarläggs för vilka av lokaliseringsutredningens alternativ som en 
kopplingspunkt bedöms vara möjlig eller inte.

Den nya stambanan ska även vara ett separat system förbi Borås. Trafikverket 
har identifierat behovet av underhållsbaser för att kunna bedriva ett effektivt 
underhåll på en nybyggd bana med högt kapacitetsutnyttjande.En sådan 
underhållsbas behövs troligtvis till sträckan Göteborg-Borås. Underhållbasen 
kommer inte att behövas förrän hela, eller åtminstone större delar av, nya 
stambanor byggts ut. Därför har lokaliseringsutredningen genomförts utan 
betraktande av en möjlig underhållsbas.

2.1.4 Influensområde
Influensområde är ett område där miljöeffekter bedöms kunna uppstå 
på grund av den planerade verksamheten. För vissa miljöaspekter antas 
influensområdet vara större än den geografiska avgränsningen för 
utredningsområdet. Detta beror på att påverkan för olika miljöaspekter ger 
olika effekter och konsekvenser beroende på deras art, omfattning, funktion 
etcetera. Miljöaspekter med ett större influensområde är exempelvis yt- och 
grundvattenförekomster och ekologiska aspekter. Påverkan, effekt och 
konsekvens beskrivs och bedöms för influensområdet även om det inte ryms 
inom utredningsområdet.

2.2 Tidsmässig avgränsning
Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är år 
2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. I lokaliseringsutredningen 
och miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande underlag används 
prognosåret 2040 för bedömningar. Förutsättningarna 2040 om järnvägen 
inte byggs beskrivs i det så kallade nollalternativet. När nuläget beskrivs 
avses den tid under vilken arbetet med lokaliseringsutredning och 
miljökonsekvensbeskrivning pågår.

2.3 Tematisk avgränsning
Tematisk avgränsning innefattar en identifiering av de miljöaspekter 
och intressen i området som behöver utredas för att kunna beskriva 
viktiga miljökonsekvenser. Genom avgränsningen identifieras vilka av 
miljöaspekterna som kan komma att påverkas betydligt inom ramen för 
miljöbedömningen och därför behöver ges extra vikt under processen och i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Även aspekter som inte påverkas betydligt 
eller som alls inte berörs av den planerade verksamheten eller åtgärden 
identifieras. 

De miljöaspekter som ska beaktas i en miljöbedömning anges i 6 kap. 2 § 
miljöbalken (1998:808). Utifrån dessa miljöaspekter ska miljöeffekterna 
beskrivas och värderas. I Tabell 2.1 redovisas miljöaspekterna som behandlas 
i denna miljökonsekvensbeskrivning. För miljöaspekter som inte bedöms bli 
påverkade kommer ingen konsekvensbeskrivning att göras. Influensområde 
för de olika miljöaspekterna ses i Tabell 2.2.
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Miljöaspekter Beskrivs i MKB under avsnitt Motiv till avgränsning och omfattning och avgränsning

Befolkning och människors hälsa Buller Påverkan på boendemiljöer och känsliga verksamheter som kan beröras av buller.
Beräkningar av buller med skyddsåtgärder ingår.
Bedömning av bullerpåverkan i rekreationsområden hanteras under rekreation- och friluftsliv. 
Bedömning av bullerpåverkan på fåglar hanteras under naturmiljö.

Vibrationer Påverkan på boendemiljöer och känsliga verksamheter som kan beröras av vibrationer.
Beräkningar av vibrationer med skyddsåtgärder ingår inte.

Stomljud Påverkan på boendemiljöer och känsliga verksamheter som kan beröras av stomljud.
Beräkningar av vibrationer med skyddsåtgärder ingår inte.

Elektromagnetiska fält Påverkan på boendemiljöer och verksamheter i anslutning med koppling till elektromagnetiska fält

Luft Påverkan på miljökvalitetsnormer för relevanta luftföroreningar (PM10 och kvävedioxid). Effekter av förändrat resesätt ingår. 
Bedömning med avseende på PM10 och kvävedioxid.

Risk och säkerhet Kartläggning av befintliga risk- och skyddsobjekt, bedömning av risker på individ- och samhällsnivå för tredjeman och den fysiska 
miljön.
Risk för översvämningar vid ett förändrat klimat. Risk för ras och skred bedöms här.
Fokus finns på risker som kan vara alternativskiljande, generella risker såsom arbetsplatsrelaterade olycksrisker inom järnvägs-
anläggningen ingår inte.
Risk för ras och skred bedöms här.

Översvämning Risk för översvämningar vid ett förändrat klimat. Delar av utredningsområdet är känsligt för översvämningar och översvämning 
hanteras därför separat i denna MKB.

Djur- eller växtarter som är 
skyddade enligt kapitel 8 
Miljöbalken och biologisk mångfald 
i övrigt

Naturmiljö Utpekade riksintressen, Natura 2000, skyddade områden, övergripande ekologiska spridningssamband och funktioner samt 
områden av betydelse för biologisk mångfald. Livsmiljöer som är av betydelse för arters bevarandevärden.
Värdefulla vattenmiljöer bedöms under naturmiljö. 
Naturvärdesklass 4 ingår inte.
Avgränsning inom naturvärdesklass 3.

Mark, jord, vatten, luft, klimat, 
landskap, bebyggelse och 
kulturmiljö

Landskap och bebyggelse Karaktärer, funktioner och visuella kvaliteter.

Kulturmiljö Utpekade riksintressen, skyddade områden, nyckelobjekt och sammanhängande strukturer och samband i landskapets kultur-
historia från stenålder till nutid är fokus.
Detaljerad genomgång av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ingår inte.

Rekreation- och friluftsliv Skyddade områden samt områden, stråk och delvis utomhusanläggningar som erbjuder friluftslivs- och rekreationsmöjligheter med 
avseende på tillgänglighet, mångformighet och upplevelser. 
Sportfiske och jakt ingår i rekreation- och friluftsliv.
Inomhusanläggningar ingår ej.

Klimat Klimatpåverkan från den nya järnvägen i sin helhet och de förväntade utsläppen av växthusgaser från materialutvinning, tillverkning, 
byggande, drift och underhåll av planerad anläggning. Gällande överflyttning från resande och transporter görs en översiktlig 
bedömning av indirekta effekter från ändrade resesätt. 

Förorenade områden Kända och potentiellt förorenade områden och pågående miljöfarliga verksamheter behandlas övergripande. 

Hushållning med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt

Grundvatten Skyddade grundvattenvattenresurser. Grundvattenförekomster.
Enskild vattenförsörjning beskrivs övergripande.

Ytvatten Skyddade vattenresurser. Ytvattenförekomster och översiktlig beskrivning av markavvattningsföretag ingår. 
Översvämningskartering och prognoser för översvämningsrisker p.g.a. klimatförändringar ingår ej här.
Risk för översvämningar hanteras under ”risk och säkerhet”. 
Värdefulla vattenmiljöer bedöms under naturmiljö.

Jord- och skogsbruk Omfattar jord- och skogsbruk och företagsnäringarna kopplade till detta. 

Masshantering Massor som uppkommer kan nyttjas till järnvägskonstruktionen, till anläggningar som hör till järnvägen och till åtgärder för 
anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till 
andra externa projekt. 

Tabell 2.1  Omfattning och avgränsning av miljöaspekter* som hanteras i MKB.

* När det gäller ekosystemtjänster så har järnvägens påverkan på dessa bedömts för olika kategorier av ekosystemtjänster inom ramen för hållbarhetsbedömningen.  
För varje korridor har sedan en sammantagen bedömning av graden av förlust av ekosystemtjänster gjorts. Resultaten återges här i miljöbedömningen. Ekosystemtjänster hanteras inte som en separat 
miljöaspekt i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Miljöaspekter Beskrivs i MKB under avsnitt Omfattning och avgränsning

Befolkning och människors hälsa Buller Influensområdet är marginellt större än utredningsområdet i Mölndalsåns dalgång samt Tulebo. I dessa fall rör det sig om ett par 
hundra meter.

Vibrationer Influensområdet är marginellt större än utredningsområdet i Mölndalsåns dalgång samt Tulebo. I dessa fall rör det sig om ett par 
hundra meter.

Stomljud Influensområdet är marginellt större än utredningsområdet i Tulebo. I dessa fall rör det sig om ett par hundra meter.

Elektromagnetiska fält Influensområdet överensstämmer med utredningsområdet.

Luft Influensområde för järnvägens direkta påverkan på luftmiljön överensstämmer med utredningsområdet. Influensområdet för 
järnvägens indirekta påverkan på luftmiljön till följd av överflyttning från biltrafik till tåg bedöms vara regional till nationell.

Risk och säkerhet Influensområdet ligger i huvudsak inom utredningsområdet.

Översvämning Influensområdet är större än utredningsområdet. Översvämningsrisker både uppströms och nedströms utredningsområdet ingår i 
bedömningen. Beroende på vilka recipienter dagvatten kommer ledas till, kan även ytvattenrecipienter utanför utredningsområdet 
påverkas. 

Djur- eller växtarter som är 
skyddade enligt kapitel 8 
Miljöbalken och biologisk mångfald 
i övrigt

Naturmiljö Influensområdet för naturmiljö varierar beroende av vilken aspekt som berörs. För landmiljöer generellt kan influensområdet på 
medellång sikt sägas innefattas av utredningsområdet. På lång sikt är influensområdet större genom järnvägens barriärverkan för 
svårspridda arter.
En del arter av fåglar och fladdermöss medför ett större influensområde. Det är främst relevant för rödlistade arter, då en skada på 
arten lokalt, på sikt kan medföra risker för arten i dess regionala eller globala population. Därför har känsliga arter av fladdermöss, 
fåglar och groddjur bedömts ur ett regionalt och nationellt perspektiv.
För vattendrag och sjöar är influensområdet större än utredningsområdet nedströms dessa. Det handlar då främst om byggtiden 
med risker för förorenande byggdagvatten.
Ytvattenrecipienter även utanför utredningsområdet kan komma att påverkas.

Mark, jord, vatten, luft, klimat, 
landskap, bebyggelse och 
kulturmiljö

Landskap och bebyggelse Influensområdet för miljöaspekten landskap och bebyggelse sammanfaller med utredningsområdet, förutom då gränsen för 
utredningsområdet går igenom en tätort, bebyggelsesamling och sjö. I de fall då en tätort, bebyggelsesamling eller en sjö ligger 
endast delvis inom utredningsområdet ingår hela tätorten, bebyggelsesamlingen respektive hela sjön i bedömt influensområde.

Kulturmiljö Influensområdet ligger till största del inom utredningsområdets avgränsning, och för områden med kulturhistoriska värden där bara 
en mindre del är belägna inom utredningsområdet har effekt och konsekvens bedömts för hela det värdefulla området.

Rekreation- och friluftsliv Influensområdet för miljöaspekten rekreation och friluftsliv sträcker sig i vissa delar utanför utredningsområdet. Det handlar framför 
allt om rekreationsmiljöer norr och väster om utredningsområdet, som är utpekade riksintressen för friluftsliv. Till dessa rekreations-
miljöer som helt eller delvis ligger utanför utredningsområdet finns rekreativa samband då de utgör viktiga rekreationsmiljöer för 
boende inom utredningsområdet.

Klimat Influensområdet för utsläpp av växthusgaser är globalt. Utsläppen bidrar till ökad uppvärmning av jordens atmosfär och detta kan 
påverka lokala såväl som globala miljöförhållanden. 

Förorenade områden Influensområdet sammanfaller med utredningsområdet och omfattar utbredningen för de förorenade områdena som är placerade 
inom utredningsområdet.

Hushållning med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt

Grundvatten De bedömda grundvattentäkterna är huvudsakligen inom utredningsområdet. Influensområdet kan dock vara större, till exempel 
innefattas tillrinningsområdena till grundvattentäkterna belägna utanför utredningsområdet.

Ytvatten Flera ytvattentäkter ligger delvis utanför utredningsområdet. Dessa vattentäkter ingår i influensområdet.

Jord- och skogsbruk Influensområdet överensstämmer med utredningsområdet.

Masshantering Influensområdet sträcker sig i vissa delar utanför utredningsområdet. Massor kan behöva förflyttas från utredningsområdet. 
Bergmassor kan användas utanför utredningsområdet, exempelvis i andra järnvägsprojekt eller för hamnbyggnad. Jordmassor, 
både förorenade massor och lermassor, kan komma att transporteras längre sträckor för destruktion respektive användning som 
täckmaterial för deponier. Även torv kan få långa transporter då det är ett material som är svårt att hitta bra användningsområde för.

Tabell 2.2  Influensområde per miljöaspekt. 2.4 Bedömningsmetod
Metoden för miljöbedömning vid lokalisering av järnväg bygger på att 
identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter som den nya 
järnvägen kan ge upphov till. 

Miljöbedömning är en process som ska integrera miljöaspekterna i 
planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Den ska också ge möjlighet 
till en ökad insyn för allmänhet och organisationer och på det sättet bidra 
till ett breddat kunskapsunderlag. De utredningar och inventeringar 
som utförts under arbetet med lokaliseringsutredningen utgör underlag 
till miljöbedömningen och är en viktig del i processen. Dokumentet 
miljökonsekvensbeskrivning sammanfattar processen och slutsatserna och är 
ett viktigt beslutsunderlag för lokaliseringsutredningen.

IDENTIFIERING AV TÄNKBARA ALTERNATIV, AVGRÄNSNING OCH 
BORTVAL I LOKALISERINGSUTREDNINGEN

När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att 
ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan 
oskälig kostnad. Metoden som har använts i denna lokaliseringsutredning 
innebär att tänkbara lokaliseringsalternativ inom utredningsområdet 
identifieras, utvärderas och avgränsas stegvis, tills en rangordning av 
kvarvarande alternativ kvarstår. Metoden illustreras i Figur 2.2. 

Processen för att identifiera tänkbara lokaliseringsalternativ har utgått från 
ändamål, projektmål samt styrande förutsättningar för den nya järnvägen 
mellan Göteborg och Borås, se vidare i avsnitt 1.6.2 och 1.6.3. Till de 
styrande förutsättningarna hör valet av stationsorter som ska utredas inom 
ramen för lokaliseringsutredningen, men även krav i form av dimension-
erande hastighet och referenstrafikering. Vidare har identifiering av 
tänkbara alternativ skett med hänsyn till landskapet och geografiska 
förutsättningar inom utredningsområdet, vilket innebär att områden där en 
ny järnväg bedöms medföra orimliga konsekvenser ur social, ekologisk eller 
ekonomisk synpunkt valts bort. Vid identifiering av tänkbara korridorer 
bidrar miljöbedömningsprocessen genom att ge input till hållbarhets-
bedömningen, se beskrivning av kopplingen mellan miljöbedömning och 
hållbarhetsbedömning i avsnitt 2.4.6. Arbetet med att identifiera 
alternativa korridorer och stationslägen beskrivs i lokaliseringsutredning-
ens avsnitt 5.1. Under identifieringsfasen genomfördes samråd under våren 
2020 med syfte att samla in kunskap om utredningsområdet. Utvärdering 
och avgränsning av de identifierade korridor- och stationsalternativen har 
skett stegvis. För bortval före miljökonsekvensbeskrivningens skede se 
avsnitt 2.5. Metoden med stegvis avgränsning av alternativ fram till en 
rangordning innebär att kunskapen om tänkbara stations- och korridoral-
ternativ successivt fördjupats i takt med att alternativ avgränsats bort. 
Utvärderingen inför respektive avgränsning har genomförts i enlighet med 
metoden för hållbarhetsbedömning som beskrivs i lokaliseringsutredningen. 
Beslut om avgränsning av alternativ har skett utifrån en bedömning av 
alternativens möjlighet att uppnå projektmålen inom den sociala, 
ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Urvalen har löpande 
diskuterats med Västra Götalandsregionen, berörda kommuner och 
Swedavia. 
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Figur 2.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ.

Steg 1: Det inledande avgränsningsarbetet har baserats på en översiktlig 
analys av de identifierade stations- och korridoralternativen, med fokus på 
stora alternativskiljande aspekter. Effekt- och miljöbedömning samt 
konsekvensanalyser har gjorts på en översiktlig nivå. En landskaps-
karaktärsanalys och restidsberäkning har gjorts i detta skede. 
Utvärderingen av de identifierade alternativen har genomförts i enlighet 
med metoden för hållbarhetsbedömningar som beskrivs i lokaliserings-
utredningens avsnitt 2.4.1. Läs mer om kopplingen mellan miljö- 
bedömningen och hållbarhetsbedömningar nedan i 2.4.6. Då det varit ett 
stort antal alternativ i detta steg har fokus legat på alternativskiljande 
parametrar för att göra en första sållning bland alternativen, se  
lokaliseringsutredningens avsnitt 5.2.

Steg 2: Efter den första avgränsningen i steg 1 har en fördjupad analys av de 
kvarvarande alternativen genomförts inför ett andra avgränsningsarbete. 
Läs mer om det andra avgränsningsarbetet i lokaliseringsutredningens 
avsnitt 5.3. Resultaten av dessa båda avgränsningssteg har utgjort underlag 
för det samråd som genomfördes under hösten 2020. 

Efter samrådet hösten 2020 har ytterligare fördjupade utredningar utgjort 
grund för en jämförande utvärdering av de kvarvarande alternativen. 
Sträckan Göteborg - Borås har sedan delats in i tre delsträckor för att få ett 
hanterbart antal alternativ att jämföra. De kvarvarande alternativen 
beskrivs per delsträcka i kapitel 8 och konsekvensbedöms i kapitel 9. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva den nya järnvägens påverkan på 
miljö, människors hälsa och hushållningen med naturresurser både under 
byggskede och driftskede. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa vad 
som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller 
begränsa påverkan på omgivande miljö.

Nulägets miljöpåverkan och befintliga tillstånd i miljön används som 
huvudsaklig bedömningsreferens för miljöeffekter och konsekvenser. 
Miljöpåverkan från den nya järnvägen jämförs även med det så kallade 
nollalternativets miljöpåverkan, vid en tidpunkt då miljöpåverkan av 
genomförandet av järnvägsplanen har fått genomslag. För vissa aspekter 
räcker det med en kortfattad jämförelse, men för andra aspekter är det 
relevant med en mer detaljerad jämförelse med nollalternativet. Detta gäller 
framför allt för de aspekter där nuläget och nollalternativet skiljer sig åt. 
Nollalternativet beskrivs i avsnitt 8.1.

I miljökonsekvensbeskrivningar används begreppen påverkan, effekt och 
konsekvens. I dagligt tal görs inte alltid en åtskillnad i betydelsen mellan 
begreppen påverkan, effekt och konsekvens. Effekt och konsekvens används 
ofta som synonymer. I miljökonsekvensbeskrivningen använder man 
däremot begreppen med skilda betydelser, detta för att göra beskrivningarna 
så entydiga som möjligt. För att underlätta förståelsen av denna 
miljökonsekvensbeskrivning ges här korta förklaringar till hur begreppen 
används.

2.4.1 Påverkan
Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, till exempel att en 
ny järnväg tar en viss markareal i anspråk, att antalet vägfordon minskar, eller 
att järnvägen alstrar oönskat ljud.
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2.4.2 Effekt
Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av 
projektets påverkan, till exempel högre omgivningsbuller eller förändrad 
landskapsbild. Effekter kan vara såväl positiva som negativa. Flera effekter 
kan samverka, se vidare under avsnitt Kumulativa effekter. Effekterna 
kan vara både direkta och indirekta. Direkta effekter uppkommer som en 
omedelbar följd av den nya järnvägen till exempel genom att åtkomsten 
till jordbruksmark kan försvåras. Brukandet av marken kan då förändras. 
Indirekt kan den förändrade markanvändningen ge effekter på hur 
landskapet upplevs. Effekter kan ofta, men inte alltid, beskrivas i kvantitativa 
termer. Effekterna bedöms efter:

• Vilken utbredning de har – lokalt, regionalt eller globalt.

• Vilken varaktighet de har – kortvarigt (månader), långvarigt (flera år) 
eller permanent.

• Vilken storlek effekten har – liten (lindriga skador), medelstor 
(betydande skador) eller stor (allvarliga skador) betydelse. Effekter kan 
även vara positiva.

2.4.3 Konsekvens
Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen, 
såsom människors hälsa och välbefinnande, landskapets kulturhistoriska 
värden eller den biologiska mångfalden. Konsekvensernas grad av betydelse 
(hur allvarlig en konsekvens är) kan i vissa fall bedömas med hjälp av olika 
hjälpmedel och metoder. I många fall redovisas dock konsekvenserna endast 
i beskrivande termer, till exempel att upplevelsevärdena försämras på grund 
av en förändrad landskapsbild eller att risken att skadas i olyckor minskar 
betydligt om en planskild korsning byggs.

Konsekvenserna bedöms utifrån det utpekade intressets värde och de effekter 
som kan uppstå till följd av den nya järnvägens påverkan på värdet. Höga 
värden och stora förändringar kan ge stora konsekvenser för människors 
hälsa och miljön . Man beskriver också om konsekvenserna är negativa eller 
positiva. Konsekvenserna bedöms utifrån det utpekade intressets värde 
och de effekter som kan uppstå till följd av den nya järnvägens påverkan på 
värdet. Åtgärder för att skydda miljön och motverka skada på miljön vägs in i 
bedömningen. 

 Positiv konsekvens 

 Ingen eller försumbar konsekvens  

 Liten negativ konsekvens  

v Liten - måttlig negativ konsekvens

Måttlig negativ konsekvens

Måttlig - stor negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens

Tabell 2.3  Färgindelning av de olika graderna av konsekvenser. 

Bedömningsgrunderna i konsekvensbedömningen kan exempelvis 
vara miljöbalkens hushållningsbestämmelser och vedertagna rikt- eller 
gränsvärden. För de olika bevarandeintressena är områdets specifika 
kvaliteter, särart och eventuellt lagstadgat skydd viktigt vid bedömning av 
miljökonsekvenserna. 

Konsekvensen beskrivs i termer som positiv, negativ, övergående, permanent, 
lokal, global osv. Konsekvenserna i detta projekt anges som positiva eller 
negativa i en sjugradig skala (positiva konsekvenser till stora negativa 
konsekvenser), se Tabell 2.3.

Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter innebär samverkan mellan olika effekter inom samma 
projekt eller mellan olika projekt. Det kan vara samverkande effekter 
som uppstår på grund av påverkan som skett tidigare, är pågående eller 
som kommer att ske i framtiden. Här används kumulativa effekter för att 
beskriva samverkande effekter mellan den nya järnvägen och till exempel 
annan infrastrukturutbyggnad, bostadsbyggande, nya verksamhetsområden 
inom utredningsområdet, men även effekter på grund av förändrat 
klimat. Utredningsområdet är stort och många förändringar som berör 
markanvändningen planeras därför. De pågående projekt som främst kan 
medföra kumulativa effekter är kommunernas förslag på förändringar och 
exploatering i Mölndalsåns dalgång och i Mölnlycke centrum, planerad 
utbyggnad av Landvetter Södra, en ny stadsdel i Härryda kommun där en 
fördjupad översiktsplan tagits fram (Härryda kommun, 2020a).

2.4.4 Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömningar görs genom att korridorerna utvärderas utifrån 
värden och känslighet för de miljöaspekter som är aktuella. För ändamålet 
har bedömningsskalor tagits fram anpassade för respektive miljöaspekt, 
vilket innebär att det definierats vad som är ett stort, måttligt respektive 
litet miljövärde. På samma sätt har det definierats vad som avses med 
hög känslighet, måttlig känslighet respektive liten känslighet. För varje 
miljöaspekt finns även en definierad skala för vad som krävs för att stor effekt, 
måttlig effekt och liten effekt ska anses uppkomma. Bedömningsskalorna 
redovisas i kapitel 9 Miljöeffekter och konsekvenser. I arbetet med 
konsekvensbedömningen vägs sedan värdet eller känsligheten för berörda 
områden samman med effekten av den nya järnvägen. Områdets antagna 
värde och den effekt som antas ske på värdet vägs ihop i en matris, i 
vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se Tabell 2.4. Varje miljöaspekt 
konsekvensbedöms var för sig. Slutligen görs en samlad bedömning av de 
olika alternativen.

Tabell 2.4  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Stor effekt  Måttlig effekt  Liten effekt Ingen eller 
försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/
känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 

konsekvens Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/
känslighet Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens
Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/
känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens
Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

2.4.5 Miljöanpassningar och skyddsåtgärder
Miljökonsekvensbeskrivningen ska visa hur den nya järnvägen kan 
miljöanpassas och föreslå möjliga alternativa lösningar så att negativa 
effekter kan undvikas, begränsas eller i sista hand kompenseras. Det 
gäller både sådana effekter som är en följd av anläggandet och sådana 
som är en följd av driften. Genom att ta hänsyn till landskapets 
förutsättningar och värden och anpassa lokalisering och utformning 
redan nu i lokaliseringsutredningen kan det bidra till att särskilda 
miljöåtgärder inte behövs längre fram i processen. Man kan behöva 
genomföra särskilda miljöåtgärder för att förebygga och begränsa negativa 
effekter och konsekvenser som inte kan undvikas genom anpassning av 
järnvägens läge och utformning. Dessa är så kallade skyddsåtgärder. I 
denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas miljöanpassningar och 
skyddsåtgärder. Skyddsåtgärder som vidtas för att till exempel klara 
gällande riktvärden eller som Trafikverket normalt utför är inkluderade i 
konsekvensbedömningen.

2.4.6 Kopplingen mellan miljöbedömning och  
hållbarhetsbedömning i projektet
Miljöbedömningen resulterar i utvärdering av de miljökonsekvenser som 
uppstår. Parallellt med miljöbedömningen har hållbarhetsbedömningar 
genomförts som en del av lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås för 
att få kunskapsunderlag för hur olika alternativ står sig hållbarhetsmässigt 
mot varandra. Det främsta syftet med hållbarhetsbedömningarna är att 
säkerställa att de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, synliggörs och beaktas vid utvärderingar. Att 
hållbarhet är i fokus innebär att lokaliseringsalternativen bedöms 
sammantaget utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsbedömningen jämför lokaliseringsalternativ och utvärdering 
görs utifrån måluppfyllelse (projektmål) med stöd av sociala, 
ekologiska och ekonomiska parametrar och indikatorer. Det innebär 
att hållbarhetsbedömningen uteslutande hanterar alternativskiljande 
faktorer, vilket skiljer sig från miljöbedömningen som beskriver vissa 
miljökonsekvenser på en mer detaljerad nivå. Miljöbedömning och 
hållbarhetsbedömning har en tydlig innehållsmässig koppling då flera 
av miljöaspekterna i miljökonsekvensbeskrivningen har en motsvarande 
hållbarhetsparameter eller indikator i hållbarhetsbedömningen. En viktig 
skillnad är dock att hållbarhetsbedömningen görs utifrån måluppfyllelse 
i relation till projektmålen, medan i miljöbedömningen utvärderas 
projektets konsekvenser i relation till ett nollalternativ. Bedömningarna 
har därmed olika syften. Eftersom flera miljöaspekter har en motsvarande 
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hållbarhetsparameter eller indikator och därmed ingår i båda 
bedömningsmetoderna så går resultatet av bedömningarna för dessa i linje 
med varandra och innehållet i respektive bedömning har också kunnat 
användas som input till varandra. Hållbarhetsbedömningen beskrivs 
ingående i lokaliseringsutredningen.

2.4.7 Sammanvägd bedömning
De kvarvarande alternativen på respektive delsträcka efter bortval 3 har 
kombinerats ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg- 
Borås. Vid den sammanvägda bedömningen av dessa kombinationer 
har även bedömningsgrunderna samhällsekonomiska nyttor och 
projektmålsuppfyllelse tillämpats, utöver de fyra bedömningsgrunderna, 
se Figur 2.2. Samtliga bedömningsgrunder presenteras i avsnitt 2.4 i 
Lokaliseringsutredningen. De sex bedömningsgrunderna är ett stöd för 
att bedöma vilket lokaliseringsalternativ som bäst uppfyller ändamålet 
med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med 
beaktande av övriga samhällsintressen och ligger till grund för Trafikverkets 
förslag till lokalisering av den nya järnvägen.

Hållbarhets-
bedömning

Sa

mhälls-

ek

onomisk 

nytta

Projektmåls-

uppfyllelse

M
ilj

ö-
be

dö
m

ni
ng

 

Acceptans för 
alternativ

Investerings-

kostnad (M
KB

)

Figur 2.3 De sex bedömningsgrunderna.

En sammanfattning av den utvärdering som har gjorts för respektive 
delsträcka utifrån bedömningsgrunderna finns i avsnitt 10.3. Därefter 
redovisas en miljöbedömning av de lokaliseringsalternativ som har valts ut 
för att ingå i den sammanvägda bedömningen och rangordningen för hela 
sträckan Göteborg-Borås.

2.5 Identifierade alternativ
Identifieringen av tänkbara korridoralternativ har utgått från att 
binda samman de identifierade stationsalternativen. Utifrån detta har 
korridoralternativ identifierats med bveaktande av kända förutsättningar 
inom utredningsområdet som stora höjdskillnader, berggrund, större sjöar, 
bebyggelse och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Inom utredningsområdet 
finns flera större tätorter och särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer 

som omöjliggör en ny järnväg ovan mark. Därutöver har urvalet styrts 
av de tekniska förutsättningarna enligt Trafikverkets ”Övergripande 
programkrav” (Trafikverket, 2019g). Sammantaget innebär detta att stora 
delar av utredningsområdet inte är aktuellt för lokalisering av en ny järnväg, 
alternativt att järnvägen behöver gå i tunnel för att bebyggelse och värdefulla 
naturmiljöer inte påtagligt ska skadas.  

Bortvalen har skett i två steg. I steg 1 har identifierade stations- och 
korridorsalternativ analyserats på översiktlig nivå och analysen har utgått 
från hållbarhetsparametrarna. För kvarvarande alternativ efter steg 1 har 
en fördjupad analys gjorts med en hållbarhetsbedömning för respektive 
alternativ. Miljöbedömningsprocessen har gett input till dessa bortval genom 
att alternativskiljande miljöaspekter ingår i lokaliseringsutredningens 
hållbarhetsbedömning.

2.5.1 Bortval i steg 1
Ekologisk hållbarhet
Följande alternativ har valts bort på grund av en låg måluppfyllelse gällande 
den ekologiska hållbarheten. Detta kan exempelvis innebära att alternativen 
hade påverkat känsliga naturvärden eller att konstruktionen av anläggningen 
hade lett till höga utsläpp av växthusgaser relativt till andra alternativ. 

Station i Mölndal C via bibana (M2) var ett alternativ som hade inneburit 
att huvudbanan hade behövt gå i bergtunnel enligt alternativ Raka vägen 
och att en bibana med station i Mölndal hade anlagts parallellt med 
Västkustbanan. Bibanan hade anslutit till huvudbanan via en planskild 
kopplingspunkt i närheten av Mölnlycke. Två korridorer hade medfört 
ökad risk för påverkan på den ekologiska hållbarheten då både känsliga 
naturvärden och vattenmiljöer längs båda korridorerna kan påverkas, även 
om delar går i tunnel. Det innebär också ett stort massöverskott med dubbla 
korridorer i tunnel.

Station på bibana i tunnel (L5) var ett alternativ som hade inneburit att 
huvudbanan hade gått söder om flygplatsen och att en bibana hade byggts i 
bergtunnel under flygplatsterminalen som sedan anslutit till huvudbanan via 
planskilda kopplingspunkter väster och öster om flygplatsen. Huvudbanan 
hade behövt ligga nedsänkt under marknivå för att inte störa flygtrafiken. 
Dubbla anläggningar hade medfört betydligt högre utsläpp av växthusgaser 
och ytterligare intrång i kringliggande naturmiljö.

Station vid Borås C på bibana eller på huvudbana (B1B) var ett alternativ 
som hade inneburit en station på bibana i markläge eller i nedsänkt läge i 
anslutning till befintliga Borås C där huvudbanan hade gått i en bergtunnel 
under staden. Bibanan hade också gått i tunnel både norr och söder om 
stationen och anslutit till huvudbanan via planskilda kopplingspunkter 
i tunnel. Dubbla anläggningar hade medfört betydligt högre utsläpp av 
växthusgaser i byggskedet. Anläggningarna bedömdes kunna påverka 
grundvattennivåer och grundvattenströmningen i jordlager inom centrala 
Borås. Risken för omgivningspåverkan, till följd av grundvattenpåverkan, 
bedömdes vara mycket stor, både i bygg- och driftskedet. Att istället ha 
stationen på huvudbana i markläge eller i nedsänkt läge hade varit positivt 
avseende bland annat restiden. Omgivningspåverkan skulle dock bli mycket 
stor.

Station vid Knalleland på bibana (B3) var ett alternativ där huvudbanan 
hade byggts norr om Borås över Öresjö och bibanan byggts med en station på 
en 10-15 meter hög bro i Knalleland. Väster om stationen hade bibanan gått i 
bergtunnel under Rya åsar till en planskild kopplingspunkt med huvudbanan. 
Öster om stationen förutsattes banan kunna följa Älvsborgsbanans sträckning 
norrut och därefter vika av mot nordost för att ansluta till huvudbanan i en 
planskild kopplingspunkt. Dubbla anläggningar hade medfört betydligt högre 
utsläpp av växthusgaser i byggskedet. Alternativet bedömdes ha negativ 
påverkan på Öresjö och dess omgivning ur flera aspekter. Öresjö, som är 
Borås stads huvudvattentäkt, hade riskerat att utsättas för negativ påverkan, 
främst under byggskedet. Dessutom bedömdes en bro över Öresjö ha negativ 
påverkan på viktiga områden för rekreation och friluftsliv. Bron bedömdes 
även medföra betydande påverkan på landskapsbilden längs hela Öresjö.

Station vid Gässlösa på huvudbana (B6) var ett alternativ som hade 
inneburit att den nya järnvägen hade passerat över Viskadalen vid Gässlösa 
i anslutning till väg 27 söder om staden. Stationen förutsattes då ligga på 
en lång bro över dalgången. Alternativet hade berört området Bråt-Osdal 
med strandängar och sandmarker längs Viskan av högsta naturvärdesklass. 
Ett stationsläge vid Gässlösa bedömdes beröra det skyddsvärda 
områdets kärnområde i större utsträckning än ett sydligare läge enligt 
stationsalternativ Bråt (B7).

Station vid Frufällan på huvudbana (B9) hade inneburit att den nya 
järnvägen passerat på en hög bro över Öresjö och att en station hade 
placerats helt eller delvis på bron öster om sjön där den nya järnvägen hade 
korsat Älvsborgsbanan. En bro över Öresjö bedömdes ge betydande påverkan 
på landskapsbilden längs hela Öresjö. Alternativet bedömdes generellt få 
negativ påverkan på Öresjö och dess omgivning ur flera aspekter. Öresjö, 
som är Borås Stads huvudvattentäkt, hade riskerat att utsättas för negativ 
påverkan, främst under byggskedet. En bro över Öresjö bedömdes ge negativ 
påverkan på viktiga områden för rekreation och friluftsliv.

Områden och korridorer Almedal – Landvetter flygplats
Undantagna områden 
Inom utredningsområdet finns tätorterna Mölndal och Mölnlycke samt flera 
särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer som omöjliggör en ny järnväg ovan 
mark. Följande områden och alternativ har valts bort då de inte uppfyller 
målen inom bland annat ekologisk hållbarhet:

• Passage genom tätorterna Mölndal och Mölnlycke ovan mark med 
undantag för en sträckning längs med Västkustbanan genom Mölndal.

• Passage genom Gunnebo kulturreservat ovan mark.

• Passage genom naturreservatet Yxsjön ovan mark med undantag 
för den nordligaste delen där järnväg får anläggas enligt 
reservatsbestämmelserna.

• Passage över eller under de större sjöarna Rådasjön, Landvettersjön, 
Finnsjön (vattentäkt), Yxsjön, Nordsjön och Östersjön.

Dessutom har en sydlig korridor där den nya järnvägen följer Västkustbanan 
förbi de planerade uppställningsspåren vid Sandbäck valts bort.
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Områden och korridorer Landvetter flygplats - Borås
Undantagna områden 
Inom utredningsområdet finns Bollebygds tätort samt flera mindre tätorter 
och flera särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer, som omöjliggör en ny 
järnväg ovan mark.

• Passage genom tätorterna Bua, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Olsfors, 
Hultafors, Sandared och Sjömarken ovan mark.

• Passage genom naturreservaten Risbohult, Klippan och Rya åsar ovan 
mark.

• Passage genom jordbrukslandskapet norr om Sandared.

• Passage över eller under de större sjöarna Östra Nedsjön (vattentäkt), 
Gesebols sjö, Viaredssjön, Uppsalen, Västersjön, Bosjön och Öresjö. 

Dessutom har delar av Nolåns och Storåns dalgångar valts bort med hänsyn 
till landskapets förutsättningar, befintlig markanvändning och vattentäkter.

Social och ekonomisk hållbarhet
Övriga alternativ som är listade i tabell 2.5 har valts bort på grund av en 
låg måluppfyllelse gällande den sociala och ekonomiska hållbarheten. 
Den sociala hållbarheten påverkas av faktorer som dålig tillgänglighet 
till stationer eller relativt långa resvägar som gör alternativet mindre 
attraktivt för resenärer. Detta påverkar även den ekonomiska hållbarheten 
där alternativ som inte är attraktiva heller inte används i samma 
utsträckning, vilket får en negativ påverkan på den samhällsekonomiska 
nyttan med alternativet. Konstruktion av dessa alternativ anses också vara 
kostnadsmässigt ofördelaktiga i jämförelse med kvarstående alternativ. 
Inget av dessa alternativ bedömdes har några tydliga fördelar för ekologisk 
hållbarhet jämfört med övriga alternativ. 

I Tabell 2.5 visas alla identifierade alternativ samt bortval som skett i olika 
steg. 

2.5.2 Bortval i steg 2
Ekologisk hållbarhet
Följande alternativ har valts bort på grund av en låg måluppfyllelse gällande 
den ekologiska hållbarheten.

Rävlanda Syd var ett korridorsalternativ som hade följt samma korridor 
som Rävlanda Nord med undantag för passagen av Storåns dalgång söder om 
Rävlanda. Korridoren hade påverkat ett landskapsmässigt känsligt område i 
Storåns dalgång som har ett nationellt bevarandevärde och är av riksintresse 
för både kultur och naturmiljö. Alternativet hade också lett till en relativt 
lång restid. Sammantaget bedömdes alternativet ha en låg måluppfyllelse 
inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och valdes därför bort.

Rydboholm var det sydligaste korridoralternativet mellan Landvetter 
flygplats och Borås. Korridoren hade haft samma sträckning som korridor 
Rävlanda Syd och passerat Storåns dalgång på liknande sätt. Alternativet 
hade få möjligheter för anslutningar till stationer. Intrång i Storåns dalgång 
hade också lett till påverkan på de sociala och ekologiska hållbarhetsmålen. 

Sammantaget bedömdes alternativet ha en låg måluppfyllelse inom social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet och valdes därför bort.

Social och ekonomisk hållbarhet
Följande alternativ har valts bort på grund av en låg måluppfyllelse gällande 
den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Station vid Lusharpan på huvudbana (B5) var ett alternativ som hade 
inneburit att huvudbanan hade passerat genom de södra delarna av Borås 
tätort och att Station Borås hade byggts i Kust till kustbanans förlängning, 
i närheten av Lusharpan söder om väg 40 eller vid Åhaga utmed Kust till 
kustbanan. Alternativet hade inneburit omläggning av Kust till kustbanan, 
omfattande bro- och tunnelkonstruktioner samt fastighetsinlösen vilket 
medför hög investeringskostnad och höga utsläpp av växthusgaser. 
Alternativet hade också inneburit stora intrång i kringliggande stadsdelar 
samt en betydande barriär i staden. Sammantaget bedömdes alternativet ha 
låg måluppfyllelse inom ekonomisk och social hållbarhet och har därför valts 
bort. För ekologisk hållbarhet bedömdes alternativet inte ha några tydliga 
fördelar jämfört med övriga alternativ.

Station vid Bråt på huvudbana (B7) var ett alternativ som hade inneburit 
att huvudbanan förbi Borås hade dragits söder om väg 27. Passage över 
Viskadalsbanan och Varbergsvägen hade förutsatts ske på bro. Stationsläget 
hade hamnat 4-6 kilometer söder om befintlig Borås C. Alternativet låg långt 
från staden vilket hade lett till en låg attraktivitet för järnvägen och valdes 
därför bort då det hade haft en låg måluppfyllelse inom både ekonomisk och 
social hållbarhet. För ekologisk hållbarhet bedömdes alternativet inte ha 
några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Rävlanda Nord var ett korridoralternativ som följde samma sträckning som 
alternativen Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd fram till passagen 
av väg 27/40. Därifrån fortsatte korridoren rakt österut och passerade 
omedelbart norr om Rävlanda tätort där järnvägen delvis hade behövt gå 
i tunnel. Nolån och Sörån hade passerats på två separata broar med en 
sammanlagd längd på 700-800 meter. Öster om dalgången bedömdes det, 
med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 
två kilometer lång tunnel under skidbacken innan den hade nått den högre 
terrängen mellan Bollebygd och Borås. Här hade korridoren följt samma 
sträckning som alternativen Olsfors och Bollebygd Syd fram till Viared 
och vidare till något av tre möjliga stationslägen i Borås. Korridoren hade 
passerat Rävlanda samhälle och lett till negativ påverkan på de tätortsnära 
rekreationsvärdena. Passagen över Nolåns dalgång hade inneburit att 
landskapets värden delvis motverkats. Sammantaget bedömdes alternativet 
ha en låg måluppfyllelse inom social hållbarhet och valdes därför bort. För 
ekologisk hållbarhet bedömdes alternativet inte ha några tydliga fördelar 
jämfört med övriga alternativ.

Identifierat alternativ Hantering

Station i Mölndal C via bibana (M2) Bortval steg 1

Station på huvudbana längs Raka vägen (M3) Bortval steg 1

Tunnel, station på huvudbana (M4) Bortval steg 1

Station vid flygplatsmotet (L2) Bortval steg 1

Station söder om flygplatsen (L4) Bortval steg 1

Station på bibana i tunnel (L5) Bortval steg 1

Station vid Airport City (L6) Bortval steg 1

Station vid Borås C på bibana eller på huvudbana (B1B) Bortval steg 1

Station vid Knalleland på bibana (B3) Bortval steg 1

Station vid Gässlösa på huvudbana (B6) Bortval steg 1

Station vid Brotorp på huvudbana (B8) Bortval steg 1

Station vid Frufällan på huvudbana (B9) Bortval steg 1

Station vid Viared på huvudbana (B10) Bortval steg 1

Station vid Lusharpan på huvudbana (B5) Bortval steg 2

Station vid Bråt på huvudbana (B7) Bortval steg 2

Korridor Rävlanda Nord Bortval steg 2

Korridor Rävlanda Syd Bortval steg 2

Korridor Rydboholm Bortval steg 2

Mölndal station (M1) Konsekvensbedöms i kapitel 9

Station i tunnel under flygplatsterminal (L1) Konsekvensbedöms i kapitel 9

Station parallell med flygplatsen (L3) Konsekvensbedöms i kapitel 9

Station öster om flygplatsen (L7) Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Raka vägen Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Raka vägen Öst Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Mölnlycke Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Tulebo Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Landvetter Öst Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Hindås Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Hestra Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Bollebygd Nord Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Olsfors Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Bollebygd Syd Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Borås C nordöst med station B1A Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Borås C sydöst med station B1C Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Knalleland med station B2 Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Lusharpan med station B4 Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Osdal/Borås C med station B11A Konsekvensbedöms i kapitel 9

Korridor Osdal med station B11B Konsekvensbedöms i kapitel 9

Tabell 2.5  Identifierade alternativ och stegvisa bortval.

1053



51

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

D
EN

 F
R

A
M

T
ID

A
 J

Ä
R

N
V

Ä
G

EN

3 Den framtida järnvägen
Kapitlet redogör för hur den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
kan komma att byggas. Inledningsvis beskrivs hur den nya järnvägen kan 
utföras i form av funktion och hur den kan dimensionernas utifrån aktuell 
trafik. Vidare i kapitlet belyses mer detaljer angående utformning av olika 
anläggningstyper, gestaltning och säkerhet. 

Den tekniska utformningen av den nya stambanan bygger Trafikverkets 
”Övergripande Programkrav för En ny generation järnväg” (Trafikverket, 
2019g). Av dessa framgår övergripande krav för utformning, referenstrafik 
och hastigheter. De utformningskrav som hänvisas till i avsnitt 3.2 utgår från 
Trafikverkets tekniska systemstandard, TSS 4.1 (Trafikverket, 2019h).

3.1 Funktion och trafikering
3.1.1 Nationella och regionala funktioner
De nya stambanorna planeras för persontrafik i höga hastigheter och 
dimensioneras generellt för en största tillåtna hastighet (STH) på 320 km/
tim, baserat på att det ger bättre restider och samhällsekonomi än alternativ 
med lägre hastigheter (Trafikverket, 2019g). För några sträckor i systemet 
planeras för avsteg från 320 km/tim. För sträckorna Göteborg-Borås och 
Ostlänken är det beslutat att den nya järnvägen ska dimensioneras för 250 
km/tim. Öster om Borås är förutsättningen 320 km/tim.

De nya stambanorna utformas som ett separerat system i förhållande till 
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas 
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust 
trafik med hög punktlighet. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg för att angöra Stockholm, Göteborg och Malmö.

I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde år 2012, studerades 
flera olika sätt att utforma ett höghastighetssystem med avseende på graden 
av integration med konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg 
(Trafikverket, 2012). Utifrån kapacitetsutredningen föreslogs det separerade 
system som nu planeras.

Ett separerat system betyder att orter utanför höghastighetsbanans 
sträckning i mindre utsträckning kan betjänas av höghastighetståg. För att 
ändå ge orter utanför stambanans sträckning goda förbindelser med tåg är 
det viktigt att systemet erbjuder effektiva bytespunkter med stationer där 
passagerare kan byta från tåg på konventionell järnväg till höghastighetståg.

Den nya stambanan ska möjliggöra snabba tågresor mellan Göteborg och 
Stockholm samt mellanliggande stationsorter, men den kommer även att ha 
viktiga regionala funktioner. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
kommer att kraftigt minska restiden med tåg mellan Västsveriges två största 
städer samt möjliggöra anslutningsresor med tåg till Sveriges näst största 
flygplats. 

3.1.2 Planerad trafik och tågtyper
En referenstrafik, eller prognostrafik, utgör ett underlag som används i 
prognosmodeller och för samhällsekonomiska modeller. För ett effektiv 
nyttjande av den nya anläggningen har planeringen utgått från den 
definierade referenstrafiken. Genom att säkerhetsställa en referenstrafikering 
garanteras en möjlighet att nyttja de omfattande investeringar som görs 
på ett bra sätt. Ett balanserat utbud krävs också för samhällsekonomiska 
avvägningar och för att förankra rimliga förväntningar.

Referenstrafiken är långt ifrån det enda trafikupplägg som kan köras på 
järnvägsnätet. För att prognosmodellerna ska ha något att förhålla sig till 
måste vissa parametrar antas, så som tågens linjesträckning, turtäthet, 
uppehållsbild och vilken tågtyp som används. Det finns många önskemål att 
ta hänsyn till men det väsentliga är att referenstrafiken uppfyller följande 
punkter: 

• Linjesträckningar och uppehållsbild ska fånga de huvudsakliga 
resandeströmmarna 

• Turtätheten ska motsvara en trafikering som tågoperatörer är beredda att 
köra 

• Tågtypen ska vara relevant för att ge trovärdiga restider 

• Trafiken ska få plats på den infrastruktur som antas i utredningen 

För att ta fram relevanta linjesträckningar och uppehållsbild har Trafikverket 
kontakt med kommersiella tågoperatörer, branschföreningar och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Detta är ett arbete som görs löpande, och den 
resulterande referenstrafiken är en sammanvägning av olika intressenters 
behov och önskemål.

Referenstrafiken för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
framgår av ”Övergripande programkrav för En ny generation järnväg” och 
dimensioneras för åtta tåg per timme och riktning, se Figur 3.1 (Trafikverket, 
2019i). 

Referenstrafiken utgörs av:

• tre höghastighetståg varav 

• ett direkttåg Göteborg-Stockholm, 

• ett tåg Göteborg-Borås-Linköping-Norrköping-Stockholm,

• ett tåg Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Stockholm 

• fyra snabba regionaltåg som går via Västlänken Göteborg-Mölndal-
Landvetter flygplats-Borås. Västlänken utgörs av stationerna Korsvägen, 
Haga och Centralen vid Göteborgs central,

• och ett snabbt regionaltåg Göteborg-Landvetter flygplats-Borås-
Jönköping.

Figur 3.1 Referenstrafik för nya stambanor, antal tåg och uppehåll per timme och 
riktning (Trafikverket, 2019i).

Referenstrafiken omfattar två olika tågtyper, HH320 (höghastighetståg) och 
Reg250 (snabba regionaltåg). HH320 innebär upp till 400 meter långa tåg 
med topphastighet på 320 km/tim. Reg250 innebär upp till 250 meter långa 
tåg med topphastighet på 250 km/tim.

För att säkerställa att anläggningen kan hantera en eventuell större 
resandeefterfrågan ställs även krav på att två 400 meter långa tåg ska kunna 
avgå med fyra minuters mellanrum från samma station, utan att hindra 
varandras framfart.

Den nya järnvägen Göteborg-Borås kommer att tas i drift innan ny 
stambana har byggts hela vägen till Stockholm. Det kan innebära ett annat 
trafikupplägg innan hela den nya stambanan Stockholm-Göteborg är utbyggd.

3.1.3 Befintligt järnvägssystem
De nya stambanorna kommer, när de är fullt utbyggda, att avlasta befintligt 
järnvägssystem från snabb persontrafik. Detta innebär att kapaciteten i 
järnvägssystemet ökar, främst på Västra och Södra stambanan. Den utökade 
kapaciteten kan användas för såväl godstrafik som regional persontrafik. 
Dessutom ökar möjligheterna till förebyggande underhållsåtgärder genom att 
effektivare banarbetstider möjliggörs. 

För att studera vad som kan behöva göras med befintligt transportsystem i 
stråket Göteborg-Borås har Trafikverket drivit en trafikslagsövergripande 
åtgärdsvalsstudie, se avsnitt 1.4.3.
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3.2 Utformning
För att kunna trafikera den nya järnvägen i linje med de uppsatta målen 
behöver utformningen hålla en viss standard. Kapitlet redovisar vilka 
tekniska lösningar som är möjliga både för järnvägen och stationernas 
utformning. Vidare följer viktiga gestaltningsprinciper som beskriver hur 
järnvägen bör utformas med hänsyn till landskapets förutsättningar och 
projektets mål. 

3.2.1 Teknisk standard
Banstandard: På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard 
beträffande linjeföring och stabilare banunderbyggnad jämfört med 
konventionell järnväg. Höga hastigheter ställer krav på rakare spårlinjer 
vilket innebär större kurvradier.

Kurvradier: Den dimensionerande horisontalradien för hastighet 250 km/
tim är 4950 meter. Vid svåra passager och trängda stationslägen kan radier 
ner till 2400 meter accepteras.

Lutning: Största tillåtna lutning är 25 promille.

Kopplingspunkter: Kopplingspunkter till bibanor ska vara planskilda och 
dimensioneras så att avvikande/anslutande tåg i sin helhet kan passera växlar 
i en hastighet av minst 160 km/tim.

3.2.2 Stationer
Stationer dimensioneras och utformas med hänsyn till de tåg som kommer 
att trafikera banan i enlighet med antagen referenstrafik samt till förväntat 
antal på- och avstigande resenärer. Stationerna utformas med minst två 
genomgående huvudspår som medger hastigheter enligt krav (250 km/tim) 
och minst två plattformsspår.

Station Borås ska dimensioneras för 400 meter långa tåg medan övriga 
stationer väster om Borås ska dimensioneras för 250 meter långa tåg. 
Anledningen till att övriga stationer har kortare plattformslängd är att de 
snabba regionaltågen till stora delar antas integreras med regional tågtrafik 
på sträckor utanför höghastighetsnätet. För stationer som bara anpassas för 
snabba regionaltåg sätter den infrastruktur som tågen ska nyttja i andra delar 
av systemet en begränsning på den praktiska längden som går att trafikera 
linjerna med. Detta i kombination med den ökade kostnaden, ytbehovet, 
möjlig stadsbyggnadspåverkan och den miljöpåverkan det blir av att bygga 
onödigt långa stationer är skälet till den kortare plattformslängden på 
stationer för snabba regionaltåg.

Station Borås ska utformas så att två snabba regionaltåg i vardera 
riktningen kan vända samtidigt som ett höghastighetståg stannar och ett 
höghastighetståg passerar. Övriga stationer på sträckan ska utformas med två 
genomgående huvudspår och två plattformsspår.

Figur 3.2 Principella stationslösningar för station på huvudbana.

400 m

400 m

Figur 3.3 Övre: Principiell stationslösning för station på bibana. Nedre: Principiell 
stationslösning för kombinerad station på huvudbana och på bibana.

 Stationerna kan förläggas antingen på huvudbana eller på bibana. En station 
på huvudbana innebär att plattformar läggs på huvudbanan och spår för 
förbipasserande tåg placeras antingen mellan eller utanför plattformsspåren, 
se Figur 3.2. På en bibana ligger stationen längs en järnvägssträckning som 
avviker från huvudbanan, se Figur 3.3.

Om stationen ligger på huvudbana blir hela driftplatsen, det vill säga 
sträckan mellan första och sista infartsväxel, mycket omfattande. På grund 
av de långa inbromsningssträckorna för höghastighetstågen krävs det att 
driftplatsen ligger på en lång raksträcka, upp till 6 km lång. Detta innebär 
begränsade möjligheter att passa in anläggningen i sin omgivning. Bredden 
påverkas också om stationen ligger på huvudbana. Totalt krävs sex spår i 
bredd, då stationen både har stannande regional- och höghastighetståg samt 
förbipasserande höghastighetståg.

Om stationen ligger på bibana krävs inga spår för förbipasserande tåg vilket 
innebär att anläggningen kan minskas i bredd till fyra spår. På grund av lägre 
hastigheter krävs endast en cirka 2,5 km lång raksträcka för driftplatsen. Där 
bibanans spår lämnar huvudbanan krävs en planskildhet, det vill säga en 
korsningspunkt som ligger i olika nivåer. 

Utformningen av respektive station styrs också av platsens och omgivningens 
specifika förutsättningar. I senare skeden kan utformningen komma att 
ändras utifrån förutsättningarna kring aerodynamik, bergteknik, risk och 
säkerhet och de faktiska geologiska förhållandena på platsen. Detta kommer 
belysas i det fortsatta arbetet. Exempel på utformning av stationer i tunnel, 
på bro och i markplan visas i Figur 3.5 - Figur 3.10. Begreppet markplan 
innefattar järnväg i skärning eller på bank.

En väl fungerande station behöver många andra funktioner utöver spåren 
och plattformarna. Utformningen av stationer beskrivs bland annat i 

”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus” (Trafikverket, 
2017a). Utformningen av en station berör fler aktörer än Trafikverket, vilket 
framgår av Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer 
(Trafikverket, 2017b). Av den sistnämnda framgår att Trafikverket ansvarar 
för kärnfunktionen vid järnvägens stationer enligt Figur 3.4. Det innebär att 
Trafikverket ansvarar för spår, plattformsförbindelser och trafikinformation. 

Figur 3.4  ”Stationens delar”. Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. Övriga 
delar av bytespunkten, liksom funktioner i bytespunktens omland, ligger inom andra 
parters ansvarsområden (Trafikverket, 2017b).

Andra delar som krävs för en väl fungerande bytespunkt är 
kollektivtrafikanslutning, taxiangöring, parkeringar etcetera. Detta ligger 
inom andra parters ansvarsområden. Utöver detta kan bytespunkten även 
påverka omlandet i form av verksamheter, bostäder etcetera.
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I konsekvensbeskrivning av respektive station ingår Trafikverkets 
kärnfunktion inklusive de följdinvesteringar som krävs för att stationen 
ska fungera. I konsekvensbeskrivningen ingår också den service som 
bytespunkten kräver i form av plats för kollektivtrafik, taxi, parkeringar 
etcetera. Då Trafikverket inte ansvarar för denna service har den 
konsekvensbeskrivits översiktligt och innebär att en yta i nära anslutning 
till plattformarna förutsätts tas i anspråk. Eventuell ytterligare exploatering 
i anslutning till stationen är inget som behövs för dess funktion, men det är 
ändå troligt att det blir aktuellt. Detta har hanterats som en sammanlagd 
effekt. När det gäller kostnadskalkylen är avgränsningen snävare och omfattar 
endast Trafikverkets åtaganden.

Figur 3.5 Exempel på station i bergtunnel, huvudbana med sex spår.

Figur 3.6 Exempel på station i bergtunnel, huvudbana med fyra spår.

Figur 3.7 Exempel på station i betongtunnel, huvudbana med fyra spår.

Figur 3.8 Exempel på station på bro, huvudbana med sex spår.

Figur 3.9 Exempel på station på bro, bibana med fyra spår.

Figur 3.10 Exempel på station i markplan, huvudbana med sex spår.

3.2.3 Uppställningsspår
I Borås ska uppställningsspår för omloppsnära (spårområde i nära anslutning 
till den trafikerade järnvägen) uppställning anläggas. Avståndet till stationen 
bör understiga 10 km. Tågrörelser till och från uppställningsspåren ska kunna 
ske planskilt, undantag kan göras om stationen är förlagd till bibana.  
 
Platsen ska kunna rymma 12 fordon á 125 meter, och ge förutsättning för den 
grundläggande service som behövs för att regionaltågstrafiken ska kunna 
fungera. Behoven av uppställningsspår kan exempelvis tillgodoses av en 
spåranläggning som består av sex spår och tre plattformar som ger möjlighet 
till städning och fekalietömning av tågen. En sådan yta bedöms bli cirka  
75 meter bred och 600 meter lång.

Uppställningsspåren har hanterats översiktigt i konsekvensbeskrivningen. 
Uppställningsspåren ingår inte i kostnadskalkylen.

3.2.4 Anläggningstyper
Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och 
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande 
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna. Valet av 
anläggningstyp styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska, 
funktionella, tekniska och ekonomiska krav. Vid val av anläggningstyp 
tas också hänsyn till olika intresseområden; krav beträffande 
landskapsanpassning, naturmiljö, kulturmiljö, rekreationsvärden, 
markanvändning, barriäreffekter, bullerkänsliga miljöer, naturresurser samt 
kommunal och regional utveckling. 

Järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga för 
underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa 
fall krävs särskilda servicevägar. Trafikverket trädsäkrar järnvägar för att 
minska störningar och skador på grund av träd som faller på spår eller 
kontaktledningar. Normalt ska en trädsäkringszon på 25 meter finnas på 
varje sida av järnvägen. 

Järnvägen kommer att inhägnas av ett 2,5 meter högt stängsel för att skydda 
människor och djur från att skadas. Alla korsande vägar eller järnvägar 
passerar planskilt över eller under järnvägen. Vid järnvägen kommer det även 
att anläggas tillhörande teknikhus och master.

Den framtida järnvägen ska anläggas med beaktande av klimatförändringar 
och de ändrade förutsättningar som detta kan medföra avseende hantering 
av till exempel skyfall och behov av skyddsåtgärder. Den nya järnvägen ska 
skyddas mot översvämningar så att full trafikering kan ske under och efter en 
100-årshändelse utan att underhållsåtgärder behöver vidtas. 

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna översiktligt.

Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se  
Figur 3.11. En bank kan vara uppbyggd på olika sätt. Vanligen är banken 
uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande 
markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både 
jord- och bergmassor. Normalt har bankens slänter en lutning på 1:2, men 
detta kan variera beroende på landskapsanpassande åtgärder och/eller 
fyllnadsmaterialets egenskaper. Markanspråket för bank varierar således. Om 
underliggande mark består av lösa jordar behöver marken under banken först 
grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare lager lösa jordmassor 
schaktas vanligen bort och ersätts med fastare material.

 

Figur 3.11 Illustration när järnväg går på bank.

TRÄDSÄKRINGSZON STÄNGSEL/BARRIÄR

SERVICEVÄG

Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och 
skär genom terrängen i jord eller berg, se Figur 3.12 och Figur 3.13. Järnvägen 
byggs på en bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan 
avvattnas/ dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland 
annat på skärningens djup samt möjlig släntlutning, som i sin tur är beroende 
av bland annat materialet ( jord eller berg) och grundvattenförhållandena för 
tillräcklig stabilitet. I regel anläggs en serviceväg ovanför skärningen.
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Figur 3.12 Bergskärning.

Stängsel finns kring järnvägen

Servicevägar löper vid 
behov längs järnvägen

Trädsäkringszon

Trädsäkringszon

  

Figur 3.13 Illustration när järnväg går i skärning.

TRÄDSÄKRINGSZON
STÄNGSEL/BARRIÄR

SERVICEVÄG

Bro: Det varierande landskapet medför att broar behöver anläggas längs 
sträckan, exempelvis vid passage över sänkor, dalgångar, vattendrag, vägar 
och järnvägar. 

Vilka brotyper som kan bli aktuella beror både på landskapets förutsättningar 
och vilken typ av passage det rör sig om. Varierande brotyper kommer att 
nyttjas och landskapsanpassas. Broar för den nya järnvägen kommer till 
största del utföras som dubbelspårsbroar, se Figur 3.14. Broarna utformas 
med hänsyn till höghastighetstågens dynamiska påverkan, detta kan till 
exempel påverka materialval och val av spännvidder (avstånd mellan 
bro-stöd). Vilken typ av brokonstruktion som är bäst lämpad att använda 
avgörs bland annat av spännvidden, alltså avståndet mellan bropelare. I 
bullerkänsliga miljöer kan broarna utföras med bullerskydd som monteras 
längs brons sidor.

Figur 3.14 Illustration när järnväg går på bro.

TRÄDSÄKRINGSZON

Bergtunnel: Tunnelns öppning in i berget kallas tunnelmynning, se 
Figur 3.16. För att anlägga en tunnel i berg krävs att bergtäckningen 
ovanför tunneln är tillräcklig för att skapa en stabil tunnelkonstruktion, 
vilket generellt innebär att bergtäckningen är större än tunnelns halva 
spännvidd (bredd). Inom projektet planeras bergtunnlar till största delen 
som dubbelspårstunnlar, men anläggs också delvis som enkelspårstunnlar. 
Tunnlarna utförs vanligtvis med konventionell drivning (borrning och 
sprängning) och i samband med drivningen förstärks och tätas berget i 
tunneln. För att undvika inläckage och isbildning i tunneln installeras ett 
vatten- och frostsäkringssystem. 

Dubbelspårstunnlar över 1000 meter långa utförs med servicetunnel 
som utgör säker plats vid utrymning via tvärtunnlar från spårtunneln. 
Servicetunneln fungerar också som angreppsväg för räddningstjänsten.
Tvärtunnlarna med 500 meters mellanrum utgör angreppsvägar för 
räddningtsjänsten. För parallella enkelspårstunnlar sker utrymning via 
tvärtunnlar mellan spårtunnlarna. Tvärtunnlarna är också angreppsväg för 
räddningstjänsten. I Figur 3.17 visas exempel på sektion för en tunnel med en 
servicetunnel. 

Betongtråg: I områden där slänterna är instabila, men topografin fordrar 
skärning, eller där det är hög grundvattennivå kan betongtråg anläggas. 

Betongtunnel: Om skärningarna är mycket djupa eller topografin kräver 
tunnel, men bergtäckningen är för låg för bergtunnel, anläggs betongtunnel. 
Betongtunnel kan även anläggas där marken ovanför behöver nyttjas efter att 
anläggningen tagits i drift.

Figur 3.15 Illustration när järnväg går i betongtråg.

SERVICEVÄG

Figur 3.16 Tunnelmynning. Utanför tunnelmynningen finns uppställningsplats för 
räddningstjänsten som ingår i utgångspunkt för brandbekämpning.

Trädsäkringszon

Stängsel finns kring järnvägen

Servicevägar löper vid behov längs järnvägen

Servicetunnel

Telemast och 
teknikhus

Figur 3.17 Illustration när järnväg går i tunnel samt tillhörande servicetunnel.

SERVICETUNNELTÅGTUNNEL
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3.2.5 Gestaltningsprinciper
I gestaltningsprogrammet för den nya järnvägen presenteras 
förslag på gestaltningsåtgärder (Trafikverket, 2021e). Syftet med 
gestaltningsprogrammet är att sammanfatta det gestaltningsarbete som 
genomförts samt att skapa en djupare förståelse för hur anläggningen 
kan komma att se ut, organiseras, hur mycket plats den tar i anspråk 
och hur den kan komma att påverka omgivningen.  Gestaltningen 
utgår från de gestaltningsavsikter som tagits fram under arbetet med 
landskapskaraktäranalysen (Trafikverket, 2020d).

Gestaltningsavsikterna har tagits fram för att fastställa vilka åtgärder 
kring anläggningens utformning eller hur anläggningen placeras i sin 
kontext som krävs för att uppfylla projektmålen. Gestaltningsavsikterna 
syftar antingen till att ta tillvara landskapets potential eller ta hänsyn till 
landskapets känslighet. Flera av riktlinjerna har fokus på hur landskapet 
kan och bör påverkas av olika anläggningstyper såsom bro, bank, tunnel 
och skärning. Gestaltningsavsikterna har tagits fram utifrån projektets mål 
och det finns både generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter. 
De generella gestaltningsavsikterna rör anläggningen i stort och kopplas 
inte till en specifik plats eller ett specifikt område. De områdesspecifika 
gestaltningsavsikterna rör däremot särskilda områden med olika karaktär, 
känslighet och potential. I gestaltningsprogrammet pekas, med hjälp 
av de platsspecifika gestaltningsavsikterna, ett flertal platser ut inom 
utredningsområdet där det ställs särskilda krav på gestaltningen för att 
anläggningen ska kunna passas in i sin omgivning. 

Med hjälp av gestaltningsavsikterna formuleras även en inriktning till 
det fortsatta gestaltningsarbetet av den nya järnvägsanläggningen i de 
kommande skedena ( järnvägsplan, bygghandling, byggskede och driftskede). 
Nedan listas de generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter som 
formulerats för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. 

Generella gestaltningsavsikter 

• Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög 
attraktivitet för resande med tåg. 

• Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i 
teknisk design och arkitektur.  

• Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver 
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och 
höjdläge. Inpassning i landskapet ska göras med omsorg. 

• Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar 
och sidoområden, med hänsyn till dess omgivning. 

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller 
öka biologisk mångfald i landskapet. 

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en 
hållbar masshantering som utgår från landskapets känslighet och 
potential. 

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan.  

• Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel. 

• Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den 
nya anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket 
medför höga krav på drift och underhåll. 

• Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende detaljerings-
nivå i de delar som allmänheten kommer nära.

Områdesspecifika gestaltningsavsikter
Det finns även mer områdesspecifika gestaltningsavsikter som ger en 
inriktning för hur olika områden i landskapet kan och bör påverkas av 
järnvägsanläggningen.

Stationer

• Utforma stationerna så att de underlättar vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag. 

• Utforma järnvägsanläggningen för att skapa förutsättningar för 
goda stadsmiljöer och stadsutvecklingsmöjligheter i samverkan 
med övriga aktörer.  

• Utforma stationerna med en egen identitet som utgår från 
platsens karaktär. 

• Utforma järnvägsanläggningen så att den inte bidrar till starka 
barriäreffekter och att viktiga sociala, ekologiska eller  
ekonomiska samband kan bibehållas. 

• Ta hänsyn till siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers 
identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet. 

• Utforma stationerna så att de bidrar med en god orienterbarhet i 
sin omgivning. 

• Anpassa stationplaceringen och dess omgivning så att den 
främjar gång- och cykeltrafik till och från stationen.  

• Ta hänsyn till omgivande stadslandskap vid utformning av 
bullerskydd, så att dessa kan integreras i omgivningen på ett 
förtjänstfullt sätt.

Bebyggelsetäta områden

• Anpassa eventuella storskaliga exponerade anläggningsdelar 
med hänsyn till visuellt intrång och stråk i tätortsnära miljöer. 

• Undvik att lokalisera järnvägsanläggningen så att den får stor 
påverkan på kulturhistoriskt viktiga och identitetsbärande 
byggnader och miljöer. 

• Bibehåll eller utveckla viktiga sociala och kulturella samband och 
stråk. 

• Bibehåll eller utveckla stråk som är viktiga för verksamheter. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

• Utforma järnvägsanläggningen så att uppkomsten av otrygga 
miljöer undviks. 

• Utforma eventuella översvämningsskydd så att de tar till vara på 
platsens potential avseende stadsutveckling och ekologiska 
samband.
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Jordbrukspräglade områden

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 
möjligheterna att bruka jordbruksmark. 

• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för 
platsers identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.  

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

Sjöar

• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för 
platsers identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet. 

• Möjliggör stråk för rekreation och friluftsliv runt sjöar. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

Skogsområden

• Anpassa järnvägens höjdläge med hänsyn, så att befintliga stråk i 
sprickdalar kan bibehållas. 

• Bibehåll eller stärk samband som är viktiga ur rekreations- 
synpunkt. 

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till upplevelsevärden 
i rekreationsområden. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till värdefulla tysta 
områden.  

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 
möjligheterna till att bedriva ett effektivt skogsbruk.

Utifrån slutsatserna i den integrerade landskapskaraktärsanalysen har 
ingen särskild hänsyn tagits till skogsbruk i lokaliseringsutredningens 
gestaltningsarbete. I kommande arbete bör dock även en gestaltningsavsikt 
för skogsbruket hanteras.

Mer om hur gestaltningsavsikterna ska hanteras i projektet behandlas i 
Gestaltningsprogrammet (Trafikverket, 2021e).

3.3 Säkerhet
3.3.1 Risk och säkerhet för resenärer
Utformningen av nya stambanor ska planeras så att en god säkerhet uppnås 
för såväl resenärer ombord på tåg, som på stationen och för allmänheten, 
verksamheter och omgivande miljö. Järnvägen ska tillgodose de krav på 
robusthet som samhället ställer på ett transportsystem samt medge möjlighet 
för räddningsinsats. Den nya stambanan planeras endast för persontrafik, 
vilket innebär att transporter av farligt gods endast kommer att kunna ske 
där den är samförlagd med Västkustbanan i samma korridor i Mölndalsåns 
dalgång. Säkerhet på järnväg är väsentligt eftersom järnväg står för att vara 
ett mycket säkert transportmedel relativt att resa på väg. Det är betydligt 
lägre risk att skadas eller dödas i järnvägsolyckor än i trafikolyckor på 
vägarna. Trots att säkerheten är hög inträffar det varje år ett antal olyckor i 
samband med järnvägstrafik där personer skadas eller dödas. Den vanligaste 
olyckan på järnväg är att personer blir påkörda av tåget på grund av att de 
obehörigt rör sig på spåret. Urspårningar och kollisioner där ett större antal 
personer skadas är mycket sällsynta. Olyckssituationer förebyggs genom ett 
ständigt pågående säkerhetsarbete gällande såväl återkommande olyckstyper 
som sällsynt förekommande olyckstyper som kan drabba ett flertal personer.

Jämfört med konventionell järnväg måste en järnväg för höga hastigheter 
utföras relativt rak både i plan och i höjdläge, vilket innebär fler tunnlar, 
broar och skärningar. Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än 
markspår för att uppnå likvärdig säkerhetsnivå.

Spår och stationer i markplan innebär normalt en hög säkerhetsnivå för 
resenärer. Där tågen på järnvägen passerar i hög hastighet förbi station görs 
denna passage på spår som är avskilda från plattformarna. För att undvika 
obehörigt spårbeträdande genom att personer tar genvägar över spåren 
eller befinner sig i spårområdet av andra orsaker behövs ett utbyggt skydd. 
Därför kommer järnvägen att omges av fysisk barriär som minimerar risk för 
obehöriga i spårområdet.

Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag kommer att vara 
planskilda. För gång och cykeltrafik kommer det att anläggas broar och 
tunnlar vid passage av järnvägen. Servicevägar och åtkomstpunkter kommer 
att anordnas längs markspår.

3.3.2 Inriktning säkerhetsarbete
Följande inriktningar används i säkerhetsarbetet avseende respektive 
skyddsobjekt.

Övergripande inriktning

• Den nya stambanan ska tillgodose de krav på personsäkerhet och 
robusthet som samhället ställer på ett transportsystem.

Säkerhet och resenärer

• Säkerhet på stambanan ska vara i minst samma nivå som på 
andra befintliga järnvägar. 

• Självutrymning ur tåg, tunnlar och station ska kunna göras vid 
olycka. 

• Funktionshindrade personers behov ska beaktas både vid normal 
trafik och vid olycka.

 
Förutsättningar för räddningstjänsten

• Räddningstjänsten ska ges möjlighet att bistå vid utrymning. 

• Räddningspersonalens säkerhet vid insats ska beaktas.

Förutsättningar för drift och underhåll

• Skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i olika arbets-
miljösituationer. 

• Tänka på anläggningens behov av drift och underhåll, samt behov 
som kommande arbetsplatser för underhåll av olika byggdelar i 
järnvägsanläggningen på ett säkert sätt ur ett arbetsmiljö- 
perspektiv.

Säkerhet för tredje man och miljö

• Säkerheten för tredje man ska uppfylla kriterier för samhällsrisk 
och individrisk. 

• Säkerhet för tredje mans egendom ska vara hög och acceptabel. 

• Risk för påverkan på annan viktig samhällsfunktion ska  
minimeras. 

• Personpåkörning ska minimeras genom åtgärder som begränsar 
obehörigt spårbeträdande. 

1059



57

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

D
EN

 F
R

A
M

T
ID

A
 J

Ä
R

N
V

Ä
G

EN

3.3.3 Säkerhetskoncept för tunnlar och 
undermarkstationer
Grundläggande strategi
Om ett tåg skulle drabbas av olycka eller brand ska tåget köra vidare 
ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. Denna strategi 
är gemensam för nya järnvägstunnlar i Europa. Tågen ska därför ha 
nödbromsblockering, brandkrav på inredning och kunna köra med initiell 
brand ombord ut ur tunneln eller till en undermarkstation alternativt 
utgångspunkt för brandbekämpning. Rutiner för agerande i händelse av 
brand ska finnas hos tågoperatörer (tågpersonalen) och driftledningscentral. 
Samverkan ska ske mellan räddningstjänst och driftledningscentral vid 
eventuella räddningsinsatser.

Utrymning
Om ett tåg trots allt måste utrymmas i tunnel ska självutrymning kunna 
genomföras, det vill säga de utrymmande ska kunna förflytta sig till 
säker plats, eller till det fria vid tunnelmynningarna, utan annan hjälp 
än anvisningar från tågpersonalen. För att underlätta självutrymningen 
finns nödbelysning, hårdgjorda gångbanor, handledare, utrymningsskyltar 
och utrymningsvägar till säker plats och vidare till det fria. I tunnlar 
längre än 1000 m utgör servicetunnel, parallell spårtunnel, serviceschakt 
eller uppgångar från plattform på undermarkstation säker plats enligt 
Trafikverkets riktlinjer Krav Tunnelbyggande och Råd Tunnelbyggande. 
I tåget finns belysning, skyltar och säkerhetsinformation. Personer med 
funktionshinder som inte har möjlighet att självutrymma förutsätts få hjälp 
av medpassagerare, se Figur 3.18, Figur 3.19 och Figur 3.20.

Figur 3.18 Bilden visar principskiss för dubbelspårstunnel med gångbanor för  
utrymmande på båda sidor och utrymningsväg via tvärtunnel med slussfunktion på 
säker plats.

Figur 3.19 Bilden visar tunnelutförande med parallell servicetunnel och spårtunnel med 
mellanliggande tvärtunnel med slussfunktion. Vid tvärtunneln finns uppställningsplats 
för räddningstjänstens fordon.

Undermarkstationer
I lokaliseringsutredningen ingår alternativ med stationer under mark. 
Stationerna utförs så att de uppfyller Trafikverkets gällande krav för 
undermarkstationer.

Figur 3.20 Principskiss på utgång från station under mark.

Säkerhetskonceptet innebär att undermarkstation:

• Utgör säker utrymningspunkt och utgångspunkt för brandbekämpning i 
tunneln

• Har utrymningsvägar från plattformar via uppgångar som är brandgasfria

• Utrustas med brandgasventilation som möjliggör utrymning under goda 
förhållanden med god sikt

• Har utrymningshissar för personer som inte kan använda trappor/
rulltrappor

• Utförs så att obehörigt spårbeträdande förhindras genom att intilliggande 
plattformar inte kan nås genom att passera över spåren

• Är byggd och utrustad så att det finns möjlighet för räddningstjänstens 
insats

Räddningstjänstens insats
Räddningstjänstens möjligheter att genomföra insats är beroende av olyckans 
typ och var i tunneln olyckan sker. Det beräknas ta räddningstjänsten relativt 
lång tid att nå fram till ett olycksdrabbat tåg i tunnel.

För tunnlar längre än 1000 meter använder räddningstjänsten servicetunnel 
eller parallell spårtunnel som angreppsväg alternativt serviceschakt där det 
finns. Körtiden för räddningstjänsten till tunnelmynning eller servicetunnel 
kan vara lång beroende på avstånd från närmaste brandstation. Tiden för att 
sedan köra i servicetunneln till olycksplatsen är beroende av om det finns 
många utrymmande i servicetunneln och av tågets position. När parallell 
enkelspårstunnel används som angreppsväg ska i kommande skede fortsatt 
utredning göras om möjlig åtkomst i form av till exempel specialfordon som 
både är körbara på väg och på räls, körbarhet i tunneln, eller liknande åtgärd 
för att möjliggöra för räddningstjänsten att ta sig fram till olycksplats via 
parallellt tunnelrör som inte drabbats av olycka. För tunnlar som är kortare 
än 1000 meter görs insats från tunnelmynning i den olycksdrabbade tunneln.

Ett etablerat koncept i flera järnvägstunnlar är att räddningstjänsten 
har tillgång till brandvatten vid tvärtunnlarna respektive vid 
tunnelmynningarna. I tunnlar längre än fem kilometer anordnas extra 
utgångspunkt för brandbekämpning utöver de vid tunnelmynningarna. 
Det finns uppställningsplatser vid samtliga tunnelmynningar och 
servicetunnelmynningar med en yta som är 500 m2. För dem finns 
tillfartmöjlighet från det allmänna vägnätet. Även på stationers plattformar 
finns tillgång till brandvatten för räddningstjänsten. 

Verifiering av säkerheten i tunnlar
Tunnlar projekteras för att uppfylla krav enligt Trafikverkets gällande krav 
för tunnelbyggande. Säkerhetsanalyser utförs för tunnlar med längd över 
1000 meter i syfte att verifiera tunnlarnas säkerhet. Under projekteringen 
upprättas säkerhetskoncept för tunnlar enligt Trafikverkets gällande krav 
för tunnelbyggande och viss tilläggsstandard väljs där så behövs för att klara 
ställda krav baserat på de säkerhetsanalyser som utförs.

3.3.4 Säkerhetskoncept för broar 
Normalt sett upprättas inte ett särskilt säkerhetskoncept för broar utan dessa 
utformas efter gällande tekniska krav. För ny stambana generellt och för delar 
av sträckan finns skäl att särskilt beakta säkerhetsaspekter med broar på 
grund av att långa broar kommer att bli aktuella.

Broar utrustas med gångväg utefter båda sidor av spår. En eventuell 
utrymning av passagerare på bro bedöms inte vara tidskritisk på samma sätt 
som kan vara fallet i en tunnel. Urspårningsskydd anordnas för att förhindra 
att ett urspårat tåg lämnar brobanan på broar. Åtkomst för servicepersonal 
och räddningstjänst löses efter lokala förutsättningar. 
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4 Landskapets förutsättningar

Figur 4.1 Vy österut över Nolåns dalgång vid Bollebygd. Nedåt i bild syns väg 27/40 och Ballasjön.

I utredningsområdet finns de två större städerna Mölndal och Borås, samt 
ett flertal mindre tätorter som omges av landsbygd. Mölndal ligger i västra 
delen av utredningsområdet, strax söder om Göteborg. I östra delen av 
utredningsområdet ligger Borås som är centralort i Boråsregionen. 

Berggrunden i utredningsområdet består huvudsakligen av förgnejsade 
kvartsrika djupbergarter som granit och granodiorit och genomskärs av 
deformationszoner som löper i olika riktningar. Deformationszonerna tar sig 
uttryck som dalgångarna i landskapet. Jordartsförhållandena skiljer sig åt i 
höglänta och i låglänta områden. På höjdområdena finns det torv och morän 
med generellt ringa mäktigheter. I dalgångarna finns större jorddjup med 
isälvssediment, glacial lera och silt samt postglaciala sediment.

I utredningsområdet kring Göteborg/Mölndal/Härryda finns områden 
av stort värde för natur och friluftsliv, samtidigt som närheten till 
storstadsregionen gör bostadsområden i dessa kommuner särskilt attraktiva. 
Terrängen är kuperad och består av sjölandskap och lövskogar med 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som Gunnebo slott och Råda 
säteri. Mölndal har historiskt sett formats efter bland annat de industrier 
som funnits längs med Mölndalsån, som exempelvis Kvarnbyn. Mellan 
Mölndal och Mölnlycke samt österut mot Landvetter flygplats finns natur 
av vildmarkskaraktär med barrskogar, sumpskogar och våtmarksmiljöer. 
Landvetter flygplats upptar ett större markområde i östra delen av Härryda 
kommun. 

Landskapet inom utredningsområdet domineras av de skogbeväxta 
höjderna. Generellt sett är det barrskog med inslag av löv. I mer bördiga 
och kulturpräglade områden växer mer ädellövträd såsom ek och bok. De 
skogbeväxta höjderna öppnas upp i dalgångarna där det finns större jorddjup 
och näringsrika jordar som varit gynnsamma för odling. Dalgångarnas 
vattendrag och relativt flacka miljö har använts som kommunikationsstråk 
sedan lång tid tillbaka. Exempelvis sträcker sig de äldre, större vägarna 
längs med dalgångarna och åarna användes tidigt som flottningsleder inom 
skogsbruket. 

Österut mot Borås är terrängen fortsatt kuperad och består av barrskog i 
sprickdalsterräng. Markanvändningen längs sträckningen utgörs till största 
del av skogsbruk. 

Jordbruk förekommer i mindre utsträckning inom utredningsområdet, 
men söder om Bollebygd och Rävlanda finns bredare dalgångar med ett 
större inslag av jordbruk, se Figur 4.1. Borås ligger i Viskans dalgång i 
utredningsområdets östra del, omgiven av höglänta skogsområden med inslag 
av jordbruk, samt ett flackare sjörikt skogslandskap i sydväst (Trafikverket, 
2020e).

Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden avseende ytvatten. 
Det finns ett stort antal sjöar som har olika karaktär med avseende på storlek 
och djup. Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar 
stort inom utredningsområdet. Dessa är kopplade till deformationszoner och 
större stråk med isälvsmaterial i dalgångarna. 

Ekosystemtjänster har analyserats översiktligt för utredningsområdet och 
tar avstamp i indelningen av landskapstyper, det vill säga skogsområden, 
jordbruksområden, sjöområden och bebyggda områden. Utifrån detta har en 
rad olika försörjande, stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster 
identifierats. 

1062



60

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

LA
N

D
SK

A
PE

T
S 

FÖ
R

U
T

SÄ
T

T
N

IN
G

A
R

Borås

Rya

Gingri

Kråkered

Svaneholm

Rya

Kåhög

Öxeryd

Bosnäs

Aplared

Angered

Härryda

Hedared

Töllsjö

Olsfors

Sexdrega

Stenared

Jonsered

Kråkered

Tollered

Rävlanda

Eskilsby

Sandhult

Bredared

Rydboholm

Slätthult

Hultafors

Rångedala

Kinnarumma

Hällesåker

Hällingsjö

Gånghester

St. Bugärde
Nya Långenäs

Surte

Hindås
Öjersjö

Fristad

Viskafors

Olofstorp

Bollebygd

Landvetter

Dalsjöfors

Lerum

Mölnlycke

Göteborg

Råda

Ryda

Ekås

Backa

Pixbo

Hulan

Damm-

Gårda

Tagene kullen

Mellby

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Bogryd

V Boda

Hestra

Ögärdet

Fagered

Hammar-

Hjällbo

Önneröd

Uddared

Stamsjö

Aspenäs

Björröd

Olstorp

Klinten

Sparsör

Målsryd

Råslätt

Källered

Mysterna

Balltorp

Furulund

Benareby

Almekärr

Skårtorp

Sandared

Tosseryd

Lövgärdet

Björsared

Jannefors

Frufällan

Sjömarken Lundaskog

Drängsered

Svensgärde

Hedagården

Klåddegärde

Kärra

Backa

Sjöbo

Viared

Bergsjön

Härlanda

Brämhult

Kortedala

Stenkullen

Floda

Mölndal

Lindome

Partille

Kållered

Toarp

Bergum
Ödenäs

Varnum

Seglora

Ljushult

Björketorp

Landvetters fpl.

Storön

sjö

Ören

Såken

Aspen
Uspen

Östra

Lysjön

Oxsjön

Ömmern

Bosjön

Öresjö

Frisjön

Delsjön

Nedsjön

Nedsjön

Lensjön

Nordsjön

Storsjön

Gesebols
Hornasjön

St. Härsjön

St. Hålsjön

Häg
gå

n

Säveån

svedjan

Västra

© Lantmäteriet

Topografi
Utredningsområde

Höjd över havet (m)
0 - 20

20 - 40

40- 60

60 - 80

80 - 100

100 - 120

120 - 140

140 - 160

160 - 180

180 - 200

200 - 220

220 - 240

240 - 260

260 - 280

280 - 300

300 - 320

320 - 340

Högsta kustlinjen

0 2 4 6 8 10
km

Figur 4.2 Topografisk karta.

4.1 Topografi och berggrund
Utredningsområdet ligger i den västsvenska gnejsregionen, som också kallas 
den Sydvästskandinaviska provinsen. Berggrunden består huvudsakligen av 
förgnejsade kvartsrika djupbergarter som granit och granodiorit, se Figur 4.3.

Berggrunden genomskärs av deformationszoner vilka löper i nordöst-
sydvästlig, nord-sydlig, samt öst-västlig riktning. Dessa är ofta parallella med 
gnejsigheten och med sprickor i berget. Ofta utgör deformationszonerna 
svagheter i berggrunden och avspelas därför som dalgångar i landskapet. Det 
storskaliga sprickdalslandskap som dominerar området idag har till stor del 
formats genom erosion av dessa svagheter i berggrunden.

Sprickdalslandskapet i utredningsområdet har en kraftigt varierande 
topografi med stora höjdskillnader, se Figur 4.2. Generellt så stiger topografin 
från att ligga nära havsnivå i Mölndalsån i västra delen av utredningsområdet 
till att nå över 300 meter över havet vid Borås höjder. Utöver detta så 
domineras också området av dramatiska lokala höjdskillnader i sprickdalarna. 

Generellt är de topografiska skillnaderna mellan dalgångarna och de 
omgivande höjderna 50 till 100 meter.

I områdets västligaste del följer Mölndalsåns dalgång generellt Göta älvzonen, 
vilken är en nord-sydlig stor deformationszon som också inkluderar Göta 
älvs dalgång. Mölndalsåns dalgångs omgivande höjder är mycket branta och 
i vissa delar når de över 100 meter ovan dalens botten som är belägen nära 
havsnivå. För den öst-västliga Härryda-Hindås dalgången är de topografiska 
höjdskillnaderna något mindre och är 50 till 100 meter.

Ytterligare en nord-sydlig deformationszon benämnd Mylonitzonen, 
avspeglas i Storåns dalgång. Där är de topografiska skillnaderna mellan 
dalbotten och de omgivande höjderna 50 till 100 meter. Den närliggande 
Nolåns dalgång följer mer nordöst-sydvästligt riktade strukturer i 
berggrunden och topografin är också brantare med höjdskillnader på vissa 
ställen över 120 meter. Söråns dalgång har en öst-västlig riktning och ansluter 
till Storåns och Nolåns dalgångar. De topografiska höjdskillnaderna längs 
dalen är upp till cirka 100 meter.

Viskadalen vid Borås stad har en nordöst-sydvästlig riktning med kraftiga 
topografiska skillnader på över 120 meter. De största höjdskillnaderna 
återfinns norr om Borås kring Öresjö medan höjdskillnaderna söder om 
Borås är mindre.
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Figur 4.3 Berggrundskarta.
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Figur 4.4 Jordartskarta.

4.2 Jordarter
De jordlager som finns i området, se Figur 4.4, har i huvudsak bildats under 
istiden eller kort därefter, förutom torvmarker och svämsediment som har 
bildats kontinuerligt sedan isens reträtt för 15 000 år sedan. När isen smälte 
bort nådde havet in i de lägre liggande dalgångarna och högsta kustlinjen 
utbildades i samband med detta. För högsta kustlinjens utbredning se Figur 
4.2. Inom området nådde havet som längst in till Bollebygd där hela Nolåns 
och Storåns dalgång låg under vatten medan större delen av det höglänta 
området mellan Mölnlycke och Nolåns och Storåns dalgång låg över havet.

Jordartsbildningen i områden som låg under havsytan samt strandnära 
områden är av annorlunda karaktär i jämförelse med den i områden som helt 
legat ovanför havsnivån. Jordartsförhållandena är därför mycket olika inom 
höjdområden och i dalgångar i området. På höjdområdena finns det torv och 
morän med generellt ringa mäktigheter. Medan det i dalgångarna finns större 
jorddjup med isälvssediment, glacial lera och silt samt postglaciala sediment. 
Torvmarkerna uppe på höjderna är ett undantag bland jordarterna då dessa 
har bildats kontinuerligt sedan isens reträtt. 

Höjdområdena består huvudsakligen av urberg eller ett tunt jordtäcke av 
sandig morän ovan berg och ett stort antal torvmarker i lägre partier och vid 
vattendrag. Inom utredningsområdet finns några större områden med morän 
där jorddjupen är större (upp till 10 till 20 meter), så som området strax söder 
om Hindås, området mellan Eskilsby och nordväst om St. Bugärde, området 
mellan Viared och Sandhult samt området öster om Borås. Torvmarker 
återfinns i form av kärr och mossar, de är i allmänhet inte mer än 4 till 
5 meter djupa, men på vissa platser förekommer det mäktigheter på över 
10 meter.

I Mölndals dalgång i områdets västligaste del dominerar glacial lera. 
Jorddjupen är generellt mycket stora och kan uppgå till cirka 70 meter.

I den relativt smala och nästan östvästligt orienterade dalgången som sträcker 
sig från Råda, via Mölnlycke och Landvetter tätort, till öster om Härryda är 
jordlagerföljden relativt komplex där både lera och isälvssediment (av silt, 
sand och grus) förekommer. Jorddjupen i dalgången uppnår på vissa ställen 
50 meter.

I Nolåns, Storåns och Söråns dalgångar varierar jordlagerföljderna mycket. 
Sedimenten består huvudsakligen av sandiga isälvssediment, som lokalt 
täcks av finkorniga sediment av stor mäktighet. Jorddjupet är också mycket 
varierande, men överstiger generellt 30 meter. I Bollebygd och Rävlanda är 
jorddjupen större och kan på vissa ställen vara uppemot 70 till 80 meter. 

Viskans dalgång domineras av isälvsavlagringar som huvudsakligen består 
av sand och grus. Jorddjupen är mycket varierande, men är vanligen 30 till 
40 meter och på vissa ställen upp till 60 meter. I Viared, strax väster om 
Borås, finns en moränavlagring med drygt 20 meters mäktighet. För att 
frigöra mer mark inom Borås har Viskan grävts om och rätats ut på flera 
ställen. Inom dessa områden påträffas även löst lagrade svämsediment i form 
av silt och lera i anslutning till den ursprungliga åfåran.
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Grundvattenmagasin
Utredningsområde

Uttagsmöjligheter (liter per sekund)
<1 l/s

1-5 l/s

5-25 l/s

25-125 l/s

Figur 4.5 Grundvattenmagasin.

4.3 Yt- och grundvatten
4.3.1 Ytvatten
Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älv, 
Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan. Inom utredningsområdet finns ett 
stort antal sjöar, som har olika karaktär med avseende på storlek och djup. 
Större sjöar inom utredningsområdet är Stensjön, Rådasjön, Landvettersjön, 
Yxsjön, Finnsjön, Nordsjön, Nedsjöarna, Östra Ingsjön, Gingsjön, Viaredsjön, 
Gesebols sjö, Västersjön, Bosjön och Öresjö, se Figur 4.6.

De nordvästra delarna av området är belägna inom Mölndalsåns 
avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs huvudavrinningsområde, 
se Figur 4.6. Mölndalsån avvattnar källsjöarna Östra och Västra Nedsjön vid 
Hindås och mynnar i Säveån och Vallgraven i centrala Göteborg. På vägen 
mot mynningen passerar ån Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön samt 
fallsträckan vid Kvarnbyn i Mölndal.

I sydväst finns Kungsbackaåns avrinningsområde där Lindomeåns källflöden 
och Östra Ingsjön ingår i utredningsområdet.

Nolån och Sörån avvattnar skogsbygderna nordväst om Borås och rinner 
samman öster om Rävlanda. Efter sammanflödet byter vattendraget namn 
till Storån som avvattnas vidare mot sjön Lygnern, Rolfsån och Onsalaviken. 
Nolån, Söråns och Storåns avrinningsområde dominerar utredningsområdets 
centrala delar. Viaredssjön väster om Borås är den största sjön inom 
avrinningsområdet. 

Den östra delen av området upptas av Viskans avrinningsområde där 
Gånghesterbäcken, Lillån samt de övre delarna av Häggån och Surtan 
ingår. Viskan mynnar i Klosterfjorden norr om Varberg och källområdena 
är belägna kring sjön Tolken väster om Ulricehamn. På Viskans väg mot 
västerhavet rinner den genom Öresjö samt Borås tätort. I biflödet Lillån-
Bålån finns flera större sjöar, bland annat Västersjön och Bosjön. Surtan, 
som mynnar i Viskan vid Björketorp, avvattnar de sjöfattiga skogs- och 
myrmarkerna sydost om Bollebygd. 
 

Sjöarna och vattendragen är generellt näringsfattiga samt mer eller mindre 
brunfärgade av de naturliga humusämnen som tillförs från omgivande 
skogs- och myrmarker. De större vattendragen Mölndalsån, Storån och 
Viskan är mer näringsrika genom tillförsel av näringsämnen från de 
odlingsmarker som förekommer på de finkorniga jordarna i dalgångarna. 
Sjöarna och vattendragen uppvisar generellt endast svagt förhöjda halter av 
näringsämnen. Fosforhalterna är låga utom i några mindre vatten som omges 
av jordbruksmarker.

Områdets ytvatten är påverkade av försurning till följd av omfattande 
atmosfäriskt nedfall av försurande ämnen under de senare decennierna 
under förra seklet. Omfattande kalkningar utförs årligen i sjöar och 
våtmarker sedan 1980-talet för att motverka låga pH-värden och skador på 
fisk och annan fauna i sjöar och vattendrag. 

Flera av vattendragen är fysiskt påverkade av bland annat erosionsskydd, 
utfyllnader och rensning eller markanvändningen vid stränder och 
närmiljöer. Som exempel kan nämnas Mölndalsån nedströms Stensjön där 
erosionsskydd, kanalisering och anlagd mark har förändrat åns ursprungliga 
fåra och närområde.
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Huvudavrinningsområden
och vattenförekomster

Utredningsområde
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Figur 4.6 Huvudavrinningsområden och vattenförekomster (VISS) inom utredningsområdet. Vattenförekomster är ett juridiskt begrepp och beskrivs närmare i avsnitt 7.2.4.

Totalt finns 62 ytvattenförekomster inom utredningsområdet. Av dessa är 
43 vattendrag och 19 sjöar. Vattenförekomster är ett juridiskt begrepp inom 
vattenförvaltningen och beskrivs närmare i avsnitt 7.2.4.

4.3.2 Grundvatten
Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom 
utredningsområdet. Förekomst av betydande mängder grundvatten i 
berggrunden är kopplat till närhet till sprickzoner med god tillrinning. Inom 
utredningsområdet återfinns betydande sprickzoner, som kan förväntas ha 
god vattenföring, särskilt i anslutning till de större dalgångarna i landskapet. 

Större grundvattenmagasin i jordlager, se Figur 4.5, inom utredningsområdet 
finns framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial som finns i 
anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och Borås 
(Viskan), samt längs dalgången mellan Landvetter tätort och Hindås. 
Grundvattenmagasin i jordlager återfinns också under relativt mäktiga 
lerlager i Mölndalsåns dalgång.
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Karaktärsområden
Utredningsområde

Karaktärsområde

  1 Mölndal

  2 Sjölandskapet kring Gunnebo

  3 Mölnlycke tätort

  4 Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke

  5 Skogslandskap söder om Landvetter

  6 Landvetter tätort

  7 Härryda-Hindås dalgång

  8 Landvetter flygplats

  9 Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby

10 Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö

11 Rävlanda tätort

12 Nolåns och Storåns dalgång

13 Skogs- och mosselandskap kring Gesebol

14 Bollebygd tätort

15 Söråns dalgång

16 Skogslandskap söder om Bollebygd

17 Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås

18 Borås

19 Viareds verksamhetsområde

20 Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås

21 Viskans dalgång söder om Borås

22 Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås

23 Rutplatålandskap sydost om Borås

Figur 4.7 Landskapets karaktärsområden.

4.4 Landskapskaraktärsområden
En landskapskaraktärsanalys har tagits fram enligt en särskild 
metodbeskrivning Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: 
ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning, (Trafikverket, 
2020f ). Landskapskaraktärsanalysen ingick i samrådsmaterialet under den 
samrådsperiod som inleddes i september 2020.

Landskapskaraktärsanalyser används som ett redskap att identifiera vad 
som kännetecknar ett specifikt område och vad som är skillnaderna mellan 
detta och andra områden. Landskapskaraktärsanalysen ska användas som 
vägledning för vilka åtgärder som kan förstärka eller försvaga landskapets 
karaktärer och funktioner. Landskapet har delats in i karaktärsområden som 
hålls samman av gemensamma egenskaper, förhållanden och beroenden. 
Inom utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats, se Figur 4.7. 
Avgränsningen av karaktärsområdena har hållits i en översiktlig skala för att 
motsvara lokaliseringsutredningens behov av alternativskiljande underlag för 
framtagande av korridorer inom ett stort utredningsområde. 

 

Nedan beskrivs de karaktärsområden som har avgränsats inom 
utredningsområdet (Trafikverket, 2020e). I Gestaltningsprogrammet 
finns fördjupade karaktärsbeskrivningar för de områden som påverkas av 
föreslagna korridorer (Trafikverket, 2021e). Gestaltningsprogrammet är en av 
de handlingar som ingår i samrådet under våren 2021.

1. Mölndal 
Mölndal är till stora delar beläget nere i en dalgång som sträcker sig i 
nordsydlig riktning och avgränsas av branta bergssidor. Dalgången är 
hårt exploaterad av verksamhetsbebyggelse och infrastruktur. Längs med 
dalgången löper Göteborgsvägen med spårväg i mitten, från Krokslätt ner 
till den södra delen av Mölndals innerstad. Parallellt med Göteborgsvägen, 
på östra sidan om Mölndalsån går väg E6/E20. Öster om E6/E20 går 
Västkustbanan och ytterligare lite längre österut, i kanten av den östra 
bergssidan går Kust till kustbanan. Trafiken i dalgången medför stor 
bullerspridning och betydande barriäreffekter då kopplingarna mellan Östra 
och Västra Mölndal är förhållandevis få. 

Mölndal har en lång historisk tradition. Mölndalsåns kraftiga fall efter 
Stensjön nyttjades för kvarndrift i större skala redan under medeltiden och 
ån har även haft en stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i 
Göteborgsregionen. Den bebyggelse som successivt växt fram i Mölndal är 
präglad av olika epokers industrikultur från 1700-talet och framåt.
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Figur 4.8 Vy sydöst över karaktärsområdet Mölndal. Till vänster i bild syns Stensjön och 
Rådasjön som ingår i karaktärsområdet Sjölandskap kring Gunnebo.

2. Sjölandskapet kring Gunnebo 
Karaktärsområdet är ett välbesökt område med natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Området kring Gunnebo är en plats med lång historia 
som gränsar till Mölndal i väst och Mölnlycke i öst. Området är präglat 
av säterier och herrgårdar som har haft stor betydelse för hur landskapet 
brukats och formats under lång tid, vilket resulterat i höga kulturhistoriska 
värden. Karaktärsområdet domineras av Rådasjön med omgivande kullar. 
Lövskog, åkermiljöer och dess kopplingar till vattnet är viktiga inslag i 
karaktärsområdet.

Figur 4.9 Vy nordöst. Till vänster i bild syns södra delarna av karaktärsområdet 
Mölnlycke tätort. Nere till höger i bild syns Finnsjön som ligger inom karaktärsområdet 
Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke. Uppåt i bild syns delar av karaktärsområ-
dena Landvetter tätort, Härryda-Hindås dalgång och Landvetter flygplats. Uppe till 
höger i bild syns Yxsjön som ligger i karaktärsområdet Skogslandskap söder om  
Landvetter.

3. Mölnlycke tätort 
Mölnlycke tätort är beläget i en öst-västlig sprickdal. Idag har Mölnlycke ett 
centrumområde med högre bebyggelse som omgärdas av kringliggande lägre 
villabebyggelse. Mölndalsån meandrar genom tätorten. Mölnlycke har en 
historik kring herrgårdsmiljöer, gods och textilindustrier. 

4. Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke 
Karaktärsområdet är beläget i utredningsområdets västra del. Området är ett 
sjörikt skogslandskap som används för skogsbruk och rekreation. Flera utav 
sjöarna har välbesökta badplatser. Vid Finnsjön finns en kommunal badplats 
och höga rekreationsvärden. I karaktärsområdet finns många vandringsleder 
genom skogarna. Här finns äldre byar såsom Tulebo och Benareby och spridd 
gles byggelse kring sjöarna. Bebyggelsen är främst samlad i småhusområden, 
men även inslag av mindre lantbruk förekommer i söder.

5. Skogslandskap söder om Landvetter 
Söder om Landvetter tätort och Landvetter flygplats finns ett större 
skogsområde som främst innefattar produktionsskog med inslag av sjöar, 
våtmarker och många mindre vattendrag. Området är högt beläget och 
har mindre sprickdalar i nordsydlig riktning. Skogslandskapet söder 
om Landvetter tätort har stora rekreationsvärden och är kopplat både 
till Landvetter tätort norrut och Mölnlycke västerut. I västra delen 
av karaktärsområdet finns Yxsjöområdet som har höga natur- och 
rekreationsvärden.

6. Landvetter tätort 
Karaktärsområdet är ett tätbebyggt område som är beläget i en sprickdal med 
tydlig västöstlig riktning. Dalgången fortsätter österut. Bebyggelsen utgörs 
av lägre bostadsbebyggelse, varav en stor del är från 1970-talet och framåt. 
Rakt genom Landvetter tätort går väg 27/40 som är en viktig koppling till 
Göteborg och övrigt vägnät. I den lokala skalan är vägen en stor barriär som 
delar tätorten i två delar.

7. Härryda-Hindås dalgång 
Karaktärsområdet är en smal, småskalig dalgång med spridd bebyggelse och 
verksamheter av varierande karaktär. Härryda tätort utgörs av relativt spridd 
bebyggelse längs Härrydavägen. I östra delen av området finns Hindås, vilket 
är ett mindre samhälle som är beläget där sprickdalen blir flackare och breder 
ut sig vid Västra Nedsjön. Längs med dalgången går Kust till kustbanan och 
Mölndalsån. Kring Mölndalsån finns höga naturvärden.

8. Landvetter flygplats 
Flygplatsen är Sveriges näst största internationella flygplats och är en 
av Västsveriges viktigaste målpunkter avseende kommunikation. Kring 
flygplatsen finns ett stort sammanhängande skogbevuxet landskap. 
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är storskalig till sin karaktär. 
Verksamheterna inom karaktärsområdet har ofta stora öppna angöringsytor 
och parkeringsplatser.

Figur 4.10 Vy öster ut. Mitt i bild syns väg 27/40 som går strax norr om karaktärsområ-
det Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby. Norr om väg 27/40 och österut finns 
karaktärsområdet Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö.

9. Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby 
Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby finns till stor del på en ås 
och har en lång historia. Bebyggelsestrukturen innefattar äldre by- och 
gårdsmiljöer i det småskaliga odlingslandskapet samt småhusområden i 
närheten av sjöar.

10. Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö 
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö är ett stort karaktärsområde 
som avgränsas av omgivande dalgångar och åsar. Landskapet domineras av 
den täta skogen som till stor del utgörs av produktionsskog med inslag av 
höga naturvärden. I områden med jordbruksmark öppnar landskapet upp sig, 
här finns småskaligt jordbruk och bostadsbebyggelse längs vägarna, samt i 
anslutning till det flackare landskapet vid sjöar.

Figur 4.11 Vy österut. Till höger i bild syns karaktärsområdet Rävlanda tätort. Mitt i bild 
syns Bollebygd tätort. Tätorterna ligger vid jordbrukspräglade dalgångar som hör till 
karaktärsområdet Nolåns och Storåns dalgång. Nedåt i bild syns karaktärsområdet 
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö. Uppe till höger i bild syns karaktärs- 
området Skogslandskapet söder om Bollebygd.
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11. Rävlanda tätort 
Rävlanda är en mindre tätort belägen i Nolåns och Storåns dalgång. Efter 
inlandsisens avsmältning låg området under högsta kustlinjen vilket 
skapade det böljande landskapet som finns i dalgången idag. Bebyggelsen 
i samhället utgörs av villor och flerbostadshus belägna norr och söder om 
järnvägsstationen. Järnvägen utgör en barriär genom samhället. Norr om 
Rävlanda finns Rammsjön och tätortsnära natur som har stora rekreativa 
värden för boende i Rävlanda.

12. Nolåns och Storåns dalgång 
Karaktärsområdet är en bred dal som går i nordostlig till sydvästlig riktning 
med en meandrande å i mitten. I norra delen kring Nolån är dalgången 
lite smalare i jämförelse med den södra delen av karaktärsområdet vars 
dal är belägen kring Storån. Marken har brukats länge i karaktärsområdet 
och det finns höga kulturmiljövärden. Dalen har ett kuperat, böljande 
mosaiklandskap som är präglat av jordbruk. Från vissa platser finns långa 
siktlinjer. På dalsidorna vid gränsen mellan skog och åker finns en stor del 
av bebyggelsen och längsgående vägar som följer dalens riktning. Längs med 
åarna växer ofta lövträd.

13. Skogs- och mosselandskap kring Gesebol 
Karaktärsområdet är beläget nordöst om Bollebygd och utgörs av ett 
varierande, mossrikt skogslandskap som innefattar delar av både Borås och 
Bollebygds kommuner. Området karaktäriseras av skogslandskap med många 
mossar samt mindre sjöar. Här dominerar produktionsbarrskog och runt 
öppna marker växer blandskog. Bebyggelse och mindre jordbruk förekommer 
i hela området men är främst koncentrerad till lägen runt sjöarna.

14. Bollebygds tätort 
Karaktärsområdet är beläget i Bollebygds kommun vid Nolåns dalgång. Öster 
om Bollebygd finns skogslandskap och väster ut möter samhället dalgångens 
jordbruksmarker. Tätorten har en järnvägsstation och söder om bebyggelsen 
går väg 27/40, och Sörån. Villaområden och verksamhetsområden finns i och 
kring tätorten.

Figur 4.12 Vy österut över Söråns dalgång. Till vänster i bild syns karaktärsområdet 
Skogs- och mosselandskap kring Gesebol.

15. Söråns dalgång 
Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal som sträcker sig i västöstlig 
riktning i Bollebygds kommun. Dalgången kantas av småindustrier och 
småhusområden. Området särskiljer sig från angränsande dalgång eftersom 
Nolåns och Storåns dalgång är bredare och omges av jordbruksmark, vilket 
ger en mer öppen karaktär jämfört med Söråns omgivning som har stort 
inslag av lövträd.

16. Skogslandskapet söder om Bollebygd 
Karaktärsområdet är beläget söder om Bollebygd och består av ett böljande 
skogslandskap. I karaktärsområdets östra del finns ett större inslag av 
jordbruksmark i det annars slutna skogslandskapet. Här finns även värdefulla 
kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, främst i Låddekärrsbu och Upptröst.

Figur 4.13 Vy österut över karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst 
om Borås. Uppåt i bild där diset tätnar syns sprickdalen med Öresjö och Borås.

17. Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås 
Området är beläget i nära anslutning till Borås och har viktiga natur-, kultur-
och rekreativa värden. På höjden väster om Öresjö finns naturreservatet Rya 
åsar. Karaktärsområdet utgörs av höglänta skogsområden. På platån finns 
även bostadsområden med småhus och där topografin blir flackare i väst 
finns också odlingslandskap med gårdsbebyggelse. Karaktärsområdets östra 
del gränsar till Öresjö. Kring Öresjö finns bebyggelse av varierande karaktär 
med nära koppling till naturområden.

Figur 4.14 Vy österut över norra delarna av Borås tätort. Till höger i bild syns stads-
kärnan med Caroli kyrka. Uppåt till vänster i bild syns karaktärsområdet Höglänt 
skogs- och mosaiklandskap öster om Borås.

18. Borås 
Borås är beläget i en dalgång i utredningsområdets östra del, omgiven av 
skogsområden på platåer samt vattensystem i nordostlig till sydvästlig 
riktning. Borås är en viktig knutpunkt i regionen och genomkorsas av ett 
antal stora trafikleder och järnväg. Detta gör att tillgängligheten till andra 
orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar stora barriärer i staden. 
Stadskärnan, som är stadens äldsta del, är förhållandevis liten och finns 
öster om Viskan. Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande 
bebyggelse vid. Nordväst om stadskärnan finns Norrby som består av 
storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Norr och söder om stadskärnan 
finns stora områden med äldre industribebyggelse längs med Viskan.

Figur 4.15 Vy västerut över karaktärsområdet Viareds verksamhetsområde. Till vänster i 
bild syns Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås.
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19. Viareds verksamhetsområde 
Viareds verksamhetsområde är beläget sydväst om Borås och sträcker sig i 
nordostlig riktning längs med väg 27/40. Bebyggelsen utgörs av storskaliga 
verksamhetslokaler. Här finns bland annat en stor företagspark, affärer och 
flygplats. Områdets ursprungliga topografi i form av en moränrygg är delvis 
bortbyggd i samband med exploateringen av området. I de södra delarna av 
karaktärsområdet finns äldre bostadsbebyggelse.

20. Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås 
Karaktärsområdet är beläget sydväst om Borås och är ett 
skogsmosaiklandskap där större skogsområden växlas med mossar, 
sjöar och mindre åkermarker. Landskapet ligger lägre än angränsande 
karaktärsområden i norr och varierar i topografi. Områdets relativt låglänta 
läge och tillgång på vatten har gett upphov till många våtmarker och sjöar. 
Inom området finns bostadsbebyggelse, ofta lokaliserad i anslutning till 
vattendrag och sjöar.

Figur 4.16 Vy österut längs med väg 27. Mitt i bild ses Viskans dalgång söder om Borås. 
Uppåt i bild ses karaktärsområdet Rutplatålandskap sydost om Borås.

21. Viskans dalgång söder om Borås 
Karaktärsområdet är en del av Viskans dalgång som sträcker sig i sydvästlig 
riktning från Borås. Viskan har historiskt varit en viktig transportled och en 
viktig del i utvecklingen av de bruks- och industrimiljöer som växte fram 
i området under 1800- och 1900-talet. Inom karaktärsområdet finns skog, 
jordbruks- och hedmarker. Idag finns här natur- och rekreationsvärden. 
Hedmarkerna Osdal och Bråt brukas som militärt övningsfält. I Viskadalen 
finns villaområden samt verksamheter som avloppsreningsverk och ridhus. 
Dalens tydliga nordostliga riktning förstärks av Varbergsvägen och järnvägen 
Viskadalsbanan som sträcker sig längs med dalen.

22. Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås 
Karaktärsområdet är beläget öster om Borås och utgörs av ett höglänt 
böljande mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap. Inom 
området finns spridd bostadsbebyggelse, lantbruk och småindustrier. De 
skogsområden som finns närmast Borås tätort används i rekreativa syften. En 

större sjö, Öresjö, finns i norra delen av området. De äldsta husen vid Öresjö 
är kulturhistoriskt värdefulla. Öster om sjön går Älvsborgsbanan och väg 42.

23. Rutplatålandskap sydost om Borås 
Karaktärsområdet är beläget sydost om Borås och är ett skogslandskap 
med stor andel produktionsskog. Inom området finns bostadsbebyggelse av 
landsbygdskaraktär, ofta vid dalgångar, sjöar och vattendrag. Det finns även 
platser som brukas för rekreation såsom naturreservat, ridvägar, terrängbana, 
badsjö, samt golfbana och idrottsanläggning som lockar många besökare såväl 
lokalt som regionalt (Trafikverket, 2020e).

4.4.1 Stationsorter
Mölndal
Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län med 
sina drygt 69 000 invånare. Mölndalsfallen har sedan medeltiden 
nyttjats för kvarndrift i större skala. Detta har haft stor betydelse för 
den tidiga industriella utvecklingen i Göteborgsregionen. Textilindustri, 
papperstillverkning, oljeslageri och färgindustri har präglat samhället 
historiskt. I början av 1980-talet avvecklades den sista textilindustrin i 
Mölndal och staden gjorde i och med det en övergång från tung industri till 
kunskapsindustri.

Mölndal är en knutpunkt där Mölndalsåns dalgång ansluts mot Fässbergs 
dalgång västerifrån samt Rådasjöns dalgång österifrån. Historiskt har 
även kopplingen till Toltorpsdalen på andra sidan Safjället varit viktig, 
men den visuella kopplingen är idag bruten på grund av skymmande 
bebyggelse i Mölndals centrum. I dalgången rinner Mölndalsån som förr 
var pråmtransportled in till Göteborg. Längs med ån gick då en landsväg. 
Hallandsbanan (Västkustbanan) nådde Mölndal 1888 och Boråsbanan (Kust 
till kustbanan) 1894. Spårvägen drogs till Mölndal 1907. 

Dalgångarnas funktion som viktiga kommunikationsleder gäller än idag 
och det är här infrastrukturen byggs ut. Idag löper ett stort trafikstråk längs 
med Mölndalsåns dalgång. Väster om Mölndalsån går en bred lokalgata 
med spårväg i mitten. Lokalgatan sträcker sig från Korsvägen i Göteborg 
ner till kommungränsen där den byter namn från Mölndalsvägen till 
Göteborgsvägen. Från kommungränsen i norr fortsätter sedan vägen ner till 
Broplatsen/Mölndalsbro. Öster om ån återfinns Västkustbanan och motorväg 
E6/E20. Inom utredningsområdet finns tre trafikplatser längs E6/E20: 
Lackarebäcksmotet, Åbromotet och Torrekullamotet. 

De stora vägarna och järnvägarna orsakar påtagliga barriäreffekter i Mölndal, 
se Figur 4.18. Kopplingarna mellan dalgångens östra och västra sida är 
förhållandevis få. Mölndalsbro är därför en viktig koppling över trafikleder, 
järnväg och vattendrag för motorfordon, men också för fotgängare och 
cyklister. Även Kust till kustbanan som sträcker sig genom områdets norra 
del utgör en barriär, främst för sociala samband.

De största målpunkterna i Mölndal är handeln i Mölndals centrum, 
knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndalsbro och större arbetsplatser 
såsom AstraZeneca och Stadshuset. Även sjukhuset är målpunkt för både 
vårdgivare och vårdtagare. Åbytravet, Åbymässan och Mölndals Kvarnby är 
exempel på större besöksmål. Koncentrationen av arbetsplatser i Mölndal är 
störst utmed de större kommunikationsstråken i dalgångarna, se Figur 4.19. 

Mölndals centrum ligger precis väster om Mölndalsbro och kännetecknas 
av nyare bebyggelse som på flera håll är hög och utgörs av flerbostadshus 
med handel och verksamheter i bottenplan, se Figur 4.17. Bredvid den yngre 
centrumbebyggelsen finns äldre bebyggelse bestående av flerbostadshus i 3–4 
våningar från slutet av 1940-talet, med mindre verksamheter i bottenplan. 

Figur 4.17 Den höga bebyggelsen i Mölndals centrum i form av flerbostadshus med 
verksamheter i bottenplan.
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Figur 4.18 Utpekade barriärer i Mölndal.   
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Figur 4.19 Densitet av antal arbetsplatser och målpunkter i Mölndal.

Industri- och verksamhetsstråket i Mölndal löper längs stadens rörelsestråk 
i Mölndalsåns dalgång, runt Mölndalsfallen och längs Söderleden i 
Fässbergsdalen. Den äldre kvarvarande, bevarandevärda industribebyggelsen 
återfinns i Krokslätts industriområde, i Kvarnbyn upp till Grevedämmet och 
i Forsåker. Framväxten av dessa områden har skett stegvis utifrån tidens 
behov, vilket gjort att många karaktäristiska byggnader uppförts. Även 
yngre verksamhetsområden finns, såsom Åbro, ett renodlat industri- och 
verksamhetsområde med bland annat AstraZenecas forskningsanläggning. 

I stadens yttre delar finns en stor spridning av bebyggelsetyper från olika 
tidsepoker. De flesta bostadsområdena i Mölndal består idag av blandad 
villabebyggelse från 1900- talets senare hälft, på sina håll uppblandad med 
radhus och kedjehus och ett antal flerbostadshusområden övervägande 
från 1960-talet. Generellt har bostadsbebyggelsen i Mölndal en mänsklig 
skala. Den är låg och står relativt tätt, vilket skapar gemensamma gröna 
ytor. Bebyggelse har tillkommit utifrån tidens behov och där byggbar mark 
har funnits. Därför har Mölndal ingen tydlig kärna, utan består av flera 
mindre områden som med tiden vuxit samman. Idag fortsätter förtätningen i 
dalgången med både bostäder och verksamheter.
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Landvetter flygplats
Göteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största 
internationella flygplats och invigdes 1977. Flygplatsen ligger cirka 15 
kilometer öster om Göteborg längs väg 27/40.

Landvetter flygplats ligger i ett stort, sammanhängande skogbevuxet 
landskap. Det kuperade skogsområdet sträcker sig från Björrödsdalen till 
åsen mellan Huvdaby och Eskilsby. Flygplatsen ligger på ett öppet och flackt 
område, genom att den är anlagd på en utgrävd och torrlagd sjö. Norr om 
flygplatsen, närmast väg 27/40, är området kraftigt kuperat med bitvis höga 
bergskärningar och barrskogsbevuxna krön. Flygplatsområdet är omringat av 
mossmarker och ett antal sjöar. 

Bebyggelsen inom flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin karaktär, 
glest utplacerad och omgärdad av öppna parkeringsplatser och grönytor. 
Förutom terminalbyggnaden utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader, 
hangarer, flygledartorn, parkeringshus, hotell, bensinstation och en 
snabbmatsrestaurang. I anslutning till flygplasen finns utrustning för 
trafikledning. Mellan flygplatsen, Flygplatsvägen och väg 27/40 finns stora 
logistikanläggningar på plansprängda ytor med höga slänter ner mot avfarten 
från väg 27/40 (Swedavia Airports, 2017). 

I området närmast flygplatsen är antalet boende få på grund av att 
flygplatsens buller inte gör området lämpligt för bostadsbebyggelse. I 
Landvetter tätort är koncentrationen av boende högre och antalet invånare 
uppgår till knappt 9 000 invånare, se Figur 4.20. 
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Figur 4.20 Antal boende i området kring Landvetter flygplats.

Borås 
Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och Västsveriges näst största stad 
med drygt 113 000 invånare. Borås har en lång tradition som handels- och 
textilindustristad. Då i stort sett all textiltillverkning har försvunnit från 
staden lever textiltraditionen vidare genom Textilhögskolan och företagande 
inom konfektion och hemtextil. Handelstraditionen lever kvar genom de 
många företag i staden som är inriktade mot distanshandel och logistik. 

Borås läge i Viskans dalgång omgivet av svårbebyggda åsar och kullar är 
starkt karaktärsskapande för staden där inslaget av grönska är dominerande. 
Den äldsta bebyggelsen är koncentrerad till lågpunkterna, medan den nyare 
bebyggelsen längre från stadskärnan ligger högre. De obebyggda högsta 
höjderna är viktiga landmärken och fungerar som en orientering i staden. I 
de centrala delarna av Borås utgör Viskan ett viktigt naturrum, liksom ett 
antal parker. 

Borås genomkorsas av ett antal stora trafikleder och järnvägslinjer. Dessa gör 
att tillgängligheten till andra orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar 
barriärer och har en splittrande effekt på staden, se Figur 4.22.

Borås största målpunkter är de stora arbetsplatserna i staden, 
handelsplatserna, knutpunkter för kollektivtrafik och några olika större 
besöksmål, se Figur 4.22. Bland dessa kan nämnas Södra Älvsborgs sjukhus 
vilket är en av stadens största arbetsplatser, som också har en stor mängd 
besökare. 

Även Borås högskola är en av stadens större arbetsplatser och har cirka  
11 000 studenter knutna till sig. Intill högskolan ligger Simonsland,  
se Figur 4.24, där högskolans textilutbildning finns, men även Textilmuseet, 
Navet Science center och Kulturskolan. Knalleland som hyser både butiker, 
sportanläggningar och arbetsplatser har flera stora målpunkter, som till 
exempel Borås arena, handelsplatsen Knalleland och Borås djurpark. 

I stadskärnan finns flertalet viktiga kulturhistoriska byggnader som 
Carolikyrkan, gamla Rådhuset och viss äldre trähusbebyggelse, se Figur 4.21.
Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande bebyggelse vid, som 
Villastaden, Parkstaden, Bergdalen och Byttorp. 

Figur 4.21 Del av Borås centrum med Ryas åsar i fonden.
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Figur 4.22 Utpekade barriärer i Borås.  
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Figur 4.23 Densitet av antal arbetsplatser och målpunkter i Mölndal.

Figur 4.24 Simonsland är en av stadens viktigaste målpunkter.

Norrby består av storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Byggnaderna i 
området utgörs av höga lamellhus med stora gårdsrum mellan husen.

Norr och söder om stadskärnan, längs med Viskan finns stora områden med 
äldre industribebyggelse. Vissa av områdena nyttjas alltjämt för småskalig 
industri och verksamheter, som Getängen och Göta medan andra områden 
som Knalleland har omvandlats till andra typer av användningar som 
till exempel handelsområden och sportanläggningar. Istället har Viareds 
industriområde, som ligger utmed väg 27/40 i stadens västra del, vuxit fram 
som ett renodlat industri- och verksamhetsområde. 

Utanför de centrala delarna av staden finns blandad bebyggelse från olika 
tidsepoker. Närmast de centrala delarna finns områden med flerbostadshus 
från 50-talet som Tullen, Sjöbo och Göta. Något längre ut finns områden från 
60- och 70-talet som Hässleholmen och Hulta. I stadens ytterområden finns 
stora områden med modernare villabebyggelse, från framför allt 70-talet och 
framåt, som till exempel Hestra och Brämhult. 
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Figur 4.25 Värde- och känslighetsområden inom korridorerna.

4.4.2 Värde- och känslighetsbeskrivning för områden 
inom korridorer
I samband med utarbetande av föreslagna korridorer har analysen och 
karaktärsbeskrivningen av landskapet som påverkas av korridorer fördjupats.

I Figur 4.25 och Tabell 4.1 redovisas olika landskap och bebyggelseområden 
som berörs av framtagna korridorer. En värde- och känslighetsbeskrivning på 
en mer detaljerPMad nivå är framarbetad för de områden som ingår i någon 
korridor. Alla korridorer ligger inom utredningsområdet, däremot sträcker 
sig vissa av Landskap och bebyggelseområdena utanför utredningsområdet. 
Landskap och bebyggelseområdena är avgränsade och indelade efter 
liknande karaktär samt känslighet och potential för anläggningen.

I miljökonsekvensbeskrivningen är fokus i värde och 
känslighetsbeskrivningarna för Landskap och bebyggelse: karaktär (landform, 
skala, vegetations- och bebyggelsestruktur) funktion och visuella kvaliteter. 
Värde och känslighetsbeskrivningarna för områdena nedan utgår från den 
värdeskala som beskrivs i avsnitt 9.1. 
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Namn på område och ID på karta Ingår i karaktärsområde Beskrivning

Mölndal (1) Mölndal Mölndal är till stora delar beläget i en flack dalgång, som sträcker sig i nord-sydlig riktning och avgränsas av branta bergssidor. Genom dalgången löper ett brett infrastruktur-
stråk. Utmed stråket finns i huvudsak verksamheter och kontor, men även ett stort antal bostäder. I Mölndals tätort bor det totalt cirka 46 000 personer. Mölndals C har en viktig 
funktion som en lokal knutpunkt för resande. Området har en stor känslighet för förändring avseende boendekvalitet och rörelsemönster. Det storskaliga landskapet med 
dalgångens branta, höga dalsidor tillsammans med det breda infrastrukturstråket innehar en viss visuell tålighet för en storskalig förändring. De längre siktlinjerna i södra delen 
av området är däremot känsliga för att brytas och de närliggande boendemiljöerna är känsliga för visuellt intrång.

Sjölandskapet kring Gunnebo (2) Sjölandskapet kring Gunnebo Det tätortsnära sjölandskapet kring Gunnebo har en särskilt upplevelsevärd karaktär som är unik nationellt sett. Området är småskaligt och har många historiskt upplevelse-
värda platser med längre siktlinjer över sjöarna. Området är känsligt för åtgärder som påverkar siktlinjer, historiska och funktionella samband mellan bebyggelse, odlingsland-
skap och parkmiljöer. Har finns ett samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. De sydvästra delarna av området är tätortsnära boendemiljöer. Sammantaget har 
området en mycket värdefull landskapskaraktär med en stor känslighet för förändring som påverkar upplevelsevärdena.

Rambo mosse-området (3) Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke Det tätortsnära naturområdet Rambo mosse med omnejd är ett höglänt skogsområde som har en karaktär och funktion som är typiska och representativa för regionen. 
Området har en värdefull landskapskaraktär med måttlig känslighet för förändring. Karaktären är känslig för tillkommande buller och barriärverkan som förändrar upplevelsen i 
området.

Tulebo (4) Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke Tulebo är ett tätortsnära område i utkanten av norra Kållered. Området har en småskalig boendemiljö med jordbrukskaraktär där det bor cirka 200 personer. Området har ett 
samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. Området har stor känslighet för förändring som påverkar boendekvaliteter, rörelsemönster och den småskaliga 
karaktären.

Mölnlycke tätort (5) Mölnlycke tätort Mölnlycke tätort är en tätort som fungerar som centralort i kommunen med höga boendemiljö- och servicevärden. I tätorten bor cirka 20 000 personer. Mölnlycke har en stor 
känslighet för förändring avseende boendekvalitet och rörelsemönster.

Finnsjöområdet (6) Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke Området är ett tätortsnära rekreationsområde, med samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. Området har en mycket värdefull landskapskaraktär kring sjön 
med en stor känslighet för förändring. Karaktären är känslig för tillkommande buller och barriärverkan som förändrar upplevelsen i området. Norra delen som är den större 
entrén till området och har många sollägen har därav ett något högre värde än området söder om Finnsjön.

Benareby (7) Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke Benareby är ett tätortsnära område med glesbefolkad boendemiljö nära Mölnlycke. I Benareby bor cirka 400 personer. Området har en mycket värdefull småskalig landskaps-
karaktär med kuperat jordbrukspräglad miljö med lång kontinuitet och med stort inslag av sjöar. De norra delarna av Benareby där en äldre bystruktur ses tydligt, har högre 
upplevelsevärden än de södra delarna. De delar som omfattas av en större ledningsgata har lägre upplevelsevärden. Sammantaget har området en hög känslighet för 
förändring som påverkar den småskaliga karaktären kring den äldre bystrukturen och karaktären kring sjöarna, boendekvaliteter samt rörelsemönster.

Skogsområde öster om Mölnlycke samt 
bebyggelsestrukturen kring Eskilsbyvägen (8)

Skogslandskap söder om Landvetter Öster om Mölnlycke och söder om Landvetter tätort finns ett större sammanhängande skogsområde med inslag av mindre sprickdalar, sjöar och mossar. Karaktären är känslig 
för tillkommande buller och barriärverkan som förändrar upplevelsen i området. Vid Eskilsbyvägen, Björröd och söderut, finns en del boendemiljöer, men för övrigt är området 
glest befolkat. Området har en värdefull landskapskaraktär men bullerpåverkan från flygtrafiken drar ned värdet på området som sammantaget bedöms ha en måttlig  
känslighet för förändring.

Landvetter flygplats (9) Landvetter flygplats Flygplatsen är en nationell målpunkt. Området har en storskalig verksamhetskaraktär med små visuella kvaliteter. Området har en ensartad karaktär och få inslag av områden 
med samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. Bullerpåverkan i området och den storskaliga karaktären i områden ger en bedömningar att området har en 
mindre känslighet för föreslagen förändring.

Skogsområde kring väg 27/40 (10) Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö Skogsområdet är mycket infrastrukturpräglat av väg 27/40, väg 156 och flygtrafiken från Landvetter flygplats. Området har en låg känslighet för förändring. Desto närmare väg 
27/40 desto mindre känsligt är området för föreslagen åtgärd.

Prästmossen -Tulltjärnslyckan (11) Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby Området är glesbefolkat med småskaliga jordbruk, verksamheter och sjöar. I området finns ett samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. Området är  
infrastrukturpräglat av väg 27/40, väg 156 och flygtrafiken från Landvetter flygplats. Området har sammanvägt en måttlig känslighet för förändring som påverkar boende- 
kvaliteter, rörelsemönster och den småskaliga karaktären kring sjöarna.

Skogsområde söder om Härryda (12) Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö Området är en del av ett större sammanhängande skogsområde, med inslag av småskaliga boendemiljöer och jordbruk. Här finns ett samspel mellan ekologiska, kulturella och 
social värden. Området är känsligt för förändring som påverkar boendekvalitet och den småskaliga jordbrukskaraktären. Området har måttlig känslighet för förändring.

Hindås (13) Härryda-Hindås dalgång och Skogslandskap mellan 
Hindås och Hällingsjö

Tätort med tätortsnära område med samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. I Hindås tätort bor det cirka 3 000 personer. Sydöst om Hindås tätort finns ett 
tätortsnära rekreationsområde med småskalig skogskaraktär med inslag av mindre jordbrukspräglade områden. Karaktären är känslig för tillkommande buller och barriär-
verkan som förändrar upplevelsen i området. Området har en mycket värdefull landskapskaraktär med en stor känslighet för förändring som påverkar upplevelsevärden och 
rörelsemönster.

Skogsområde mellan Grandalen och Nolån (14) Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö Området är en del av ett större sammanhängande skogsområde med inslag av mindre sprickdalar, sjöar och mossar. Genom området går väg 27/40 som ger närområdet en 
infrastrukturpräglad karaktär. I området finns sjöarna Rammsjön och Ballasjön som båda har höga landskapskaraktärsvärden som är knutna till sjömiljöerna. Området har en 
värdefull landskapskaraktär med måttlig känslighet för förändring. Desto närmare väg 27/40 desto mindre känsligt är området för föreslagen åtgärd.

Skogsområde kring Nissaråsen och ner till norra 
delen av Nolåns dalgång (15)

Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö samt 
Nolåns och Söråns dalgång

Området är en del av ett större sammanhängande skogsområde med inslag av mindre sprickdalar och mossar. Området är glesbefolkat varav de flesta bor i de till stor del 
skogbeväxta dalgångarna vid Hindåsvägen och Töllsjövägen samt glest utspritt på de höglänta småskaliga jordbruksmarkerna. Området har en värdefull landskapskaraktär 
med måttlig känslighet för förändring såsom tillkommande buller och barriärverkan som förändrar upplevelsen i området.

Tabell 4.1  Beskrivning av värden och känsligheter för landskap och bebyggelseområden (SCB, 2019), (SCB, u.å.), (Trafikverket, 2020e) och (Trafikverket, 2021e).
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Fortsättning av Tabell 13.1 på föregående sida.

Bollebygd och Nolåns jordbrukspräglade 
dalgång (16)

Nolåns och Söråns dalgång samt Bollebygd tätort Området omfattar Bollebygd tätort och Nolåns dalgång. I Bollebygd tätort bor det cirka 4 500 personer. Nolåns dalgång har en småskalig jordbrukspräglad karaktär som är 
särskilt upplevelsevärd. Området har funktioner och visuella kvaliteter som är ovanliga i regionen, samt att landskap och bebyggelse tillsammans ger ett särskilt gott eller unikt 
totalintryck.

Området har en mycket värdefull landskapskaraktär med en stor känslighet för förändring av boendekvaliteter, den småskaliga jordbrukskaraktären och dess upplevelsevärden. 
I den södra delen av området går väg 27/40 och Kust till kustbanan vilket ger dess närområde en mer infrastrukturpräglad karaktär. Området söder om väg 27/40 är något 
mindre känsligt för föreslagen åtgärd.

Gesebolsområde (17) Skogs- och mosselandskap kring Gesebol Gesebolsområdet är en del av ett större sammanhängande skogsområde. Området är glest befolkat. Gesebols småskaliga, jordbrukspräglade karaktär kring de många sjöarna 
ger sammantaget en karaktär, funktion och visuella kvaliteter som är typiska i regionen. Landskap och bebyggelse ger ett bra totalintryck och området har ett samspel mellan 
ekologiska, kulturella och sociala värden. Söder om Gesebol finns befintliga infrastrukturstråk medan de norra delarna upplevs som mer ostörda.
Området har en landskapskaraktär med en måttlig känslighet för förändring som påverkar boendekvaliteter i området samt barriärverkan som förändrar upplevelsen i området.

Söråns dalgång (18) Söråns dalgång Söråns dalgång är glesbefolkat och till stor del präglat av verksamheter och infrastruktur såsom Kust till kustbanan och Boråsvägen. De markanta dalsidorna och Söråns 
meandring ger området en värdefull landskapskaraktär med måttlig känslighet för förändring.

Skogsområde vid väg 27/40 mellan Bollebygd 
och Viared (19)

Skogslandskap söder om Bollebygd Området är en del av ett större sammanhängande skogsområde med inslag av mindre sprickdalar, mossar och sjöar. Glest utspridd över hela området finns inslag av boende 
och jordbruksmiljöer. Väg 27/40 ger området en storskalig och infrastrukturpräglad karaktär i dess närområde. Områdets till stor del infrastrukturpräglade landskapskaraktär har 
en mindre känslighet för förändring. Desto närmare väg 27/40 desto mindre känsligt är området för föreslagen åtgärd.

Jordbruksområde norr om Sandared och 
Sjömarken (20)

Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås Ett småskaligt område som med jordbrukspräglad karaktär ger sammantaget en karaktär, funktion och visuella kvaliteter som är typisk i regionen. Området är glest befolkat 
och starkt kopplat till tätorterna Sandared med 3 400 invånare och Sjömarken med 2 800 invånare. Området har ett samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. 
Området har en måttlig känslighet för förändring såsom tillkommande buller och barriärverkan som förändrar upplevelsen i området.

Viareds verksamhetsområde (21) Viareds verksamhetsområde Området präglas till stor del av Viareds verksamhetsområde, väg 27/40 och Borås flygplats vilket ger en storskalig och infrastrukturpräglad/verksamhetspräglad karaktär. I 
områdets ytterkanter finns inslag av mindre boendemiljöer och jordbruksmiljöer, ofta i anslutning till närliggande sjöar. Dessa mer småskaliga miljöerna har en högre känslighet 
för förändring. Områdets till stor del infrastrukturpräglade/verksamhetspräglade landskapskaraktär har en mindre känslighet för förändring.

Borås tätort (22) Borås tätort, Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster 
om Borås samt Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås

Borås är beläget i Viskans dalgång och är omgivet av höga berg och mindre kullar. Omgivningen är starkt karaktärsskapande för staden där inslaget av grönska är domine-
rande. Lite utanför stadskärnan finns ett stort antal grönområden som sträcker sig som gröna kilar in mot stadens mitt. I Borås tätort bor det cirka 74 000 personer. Borås som 
är en knutpunkt i regionen genomkorsas av ett antal stora trafikleder och järnvägslinjer. I Borås finns ett samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden och området 
är mycket känsligt för förändring som påverkar boendekvaliteter, visuella kvaliteter, service och rörelsemönster. Strax utanför stadskärnan utmed Viskan finns tidigare 
industriområden med blandad användning som är inte så känsliga för förändring.

Öster om Borås finns ett höglänt böljande mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap. Inom området finns spridd bostadsbebyggelse, lantbruk och småindustrier. 
Området är känsligt för förändring som påverkar den småskaliga jordbrukskaraktären och boendekvaliteter i området.

Sydväst om Borås finns ett område rikt på mindre sjöar. Den småskaliga karaktären kring sjöarna är känsliga förändring. De mer infrastrukturpräglade områden nära väg 27 är 
mindre känsliga för förändring. 

Osdal (23) Viskans dalgång söder om Borås Området utgörs av ett infrastrukturpräglat, öppet landskapsrum vid Viskans dalgång. Området har ett samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. Dalgångens 
höga bergssidor ger området en stor skala och samspelar med en mindre småskaligare karaktär nere i dalgången. Området har en måttlig känslighet för förändring som 
påverkar den småskaliga karaktären kring Viskan.

Funningen (24) Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås Funningen är en tätortsnära enskilt belägen boendemiljö som är glesbefolkad. Området är en del i ett större skogsområde med flera sjöar. Den småskaliga karaktären kring 
sjöarna och områdets boendekvaliteter är känsliga förändring. De mer infrastrukturpräglade områden nära väg 27 är mindre känsliga för förändring. Sammantaget har området 
en måttlig känslighet för förändring.

Skogs- och jordbruksområde öster om Borås 
(25)

Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås samt 
Rutplatålandskap öster om Borås

Området är en del av att större sammanhängande skogsområde som har ett inslag av större mossar och småskaliga boendemiljöer med jordbrukskaraktär. Det är ett glesbefol-
kat område med samspel mellan ekologiska, kulturella och social värden. Området har måttlig känslighet för förändring. Området har måttlig känslighet för förändring avse-
ende boendekvaliteter och rörelsemönster.

Gånghester och Målsryd (26) Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås samt 
Rutplatålandskap öster om Borås

Gånghester och Målsyd är två mindre tätorter som ligger nära varandra. I Gånghester det bor cirka 1500 personer och i Målsryd bor det cirka 900 personer. Mellan tätorterna 
finns en småskalig, mer jordbrukspräglad karaktär. Området har en stor känslighet för förändring avseende boendekvalitet, rörelsemönster och skala.
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Naturvärdesinventering
Utredningsområde

Yta för utredningskorridorer

Naturvärdesklass
1 - högsta naturvärde

2 - högt naturvärde

3 - påtagligt naturvärde

4 - visst naturvärde

Figur 4.26 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierats i arbetet med naturvärdesinventeringen. Inventeringen täckte aktuella korridorer, samt några tidigare delområden som inte längre är aktuella i utredningen.

4.5 Naturmiljö
I västra delen av utredningsområdet samt i området kring Borås finns 
sjölandskap och inslag av lövskog. I kulturpräglade områden som i Storåns 
dalgång finns naturvärden kopplade till odlingslandskapet som solitära 
ädellövträd eller ängs- och betesmarker med artrik flora och fauna. Stora 
delar av utredningsområdet består av natur av mer vildmarkskaraktär med 
barrskogar, sumpskogar, mindre sjöar och våtmarksmiljöer. En stor andel av 
skogsbestånd och våtmarker är påverkade av skogsbruk. Påverkan medför att 
det finns ont om gammal skog, död ved och områden med lång kontinuitet av 
hög luft- och markfuktighet. De få områden som finns kvar kan därför anses 
som särskilt värdefulla i sammanhanget, även de som hyser måttligt höga 
naturvärden ur ett nationellt perspektiv.

Ett flertal naturreservat och andra skyddade områden samt flera 
riksintresseområden för naturvård förekommer inom utredningsområdet, 
dessa beskrivs i kapitel 7. Många av dem har som viktig del av sitt syfte  
att förstärka allmänhetens tillgänglighet till naturmiljöer nära tätorterna. 

Skyddade områden med hög artrikedom förekommer bland annat i 
anknytning till lövskogsmiljöer, skogsreservat med inslag av orörda 
våtmarker eller rinnande vatten och områden med inslag av ängs- och 
hagmarker.

På tre platser inom utredningsområdet pågår bildande av naturreservat 
genom länsstyrelsen. Eftersom de ännu inte är formellt skyddade beskrivs de 
här och inte i kapitel 7: 

• Mellan Kållered och Pixbo i Mölndals och Härryda kommuner pågår 
bildande av ett naturreservat Hårssjön – Rambo mosse. En stor del av 
länsstyrelsens förslag till avgränsning överlappar med utbredningen för 
riksintresset för friluftsliv Rambo mosse och Hårssjön (FO 32). Området 
är stort, varierat och innefattar bland annat värdefulla våtmarksmiljöer 
och viktiga livsmiljöer för fåglar.

• Söder om Yxsjön i Härryda kommun pågår en utvidgning av 
Naturreservatet Yxsjön (se också Yxsjön under 7.2.1). Exakta 
avgränsningar av reservatsförslaget finns inte idag men 

skogsmarksarealer har köpts in alternativt intrångsersatts av 
Naturvårdsverket genom länsstyrelsen, vilket är ett förberedande arbete 
inför en reservatsbildning. Området hyser ovanligt artrika äldre slutna 
granskogar. 

• En mil nordväst om Borås tätort ligger byn Pålsbo. Här finns ett område 
där länsstyrelsen föreslagit bildande av naturreservat, se Figur 4.28. 
Området har ovanligt stor areal gammal barrskog och hyser regionens 
största kända tjäderspelplats. Flera områden i skogs- och våtmarkerna 
runt om reservatsförslaget är viktiga livsmiljöer för tjäder.
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objekten sumpskogsområden, mindre mossar och kärr som är helt eller 
delvis kringvuxna av tall-, gran- och björkskog. Många av dem ligger nära 
redan störda områden som väg 27/40. 

Den geografiska spridningen av objekt som besökts i fält senaste 10 åren, 
jämfört med övriga objekt, är ganska jämnt fördelad mellan olika korridorer. 
Spridningen är också ganska jämnt fördelad inom korridorerna.

Noggrannheten bedöms vara tillräcklig för lokaliseringsutredningen. 
Samtidigt kommer fördjupande utredningar att behövas i det område som i 
framtiden ska utredas för järnvägsplan.

Påverkan på fågellivet av järnväg vid Hårssjön och Rambo mosse: 
Under 2000-talet har 20 säkert och troligt häckande rödlistade arter 
samt arter upptagna i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, rapporterats i och kring 
Hårssjön. Den enskilt största störningen på fågellivet från en järnväg utanför 
själva häckningsområdet torde vara buller, såväl i anläggningsfasen som i 
driftsfasen. Enligt Helldin (2013) bedöms buller understigande 45 dBA(eq) 
inte medföra kvalitetsförsämring för känsliga fågelarter eller tätortsnära 

har 1 342 potentiella eller säkra naturvärdesobjekt identifierats inom 
inventeringsområdet, se Figur 4.26. När begreppet naturvärde används i 
denna MKB syftar det på dessa objekt med standardiserad värdebedömning. 
I kapitel 9 används ibland orden värde och naturmiljövärde, medvetet för att 
värderingen inte då nödvändigtvis följer standarden.

I fältinventeringen hittades 105 naturvårdsarter varav 30 fridlysta arter (för 
fåglar endast prioriterade arter, se avsnitt 4.5.6), 42 rödlistade arter samt 45 
signalarter. Ytterligare en stor mängd artfynd inom utredningsområdet finns 
registrerade i Artportalen och är en del av naturvärdesinventeringen.

Objekt med tidigare kända höga naturvärden har i flertalet fall inte 
fältbesökts då inventeringsområdet varit mycket stort, för att effektivisera 
insatsen. Vilka avsteg som gjorts från standarden för naturvärdesinventering 
SS 199000:2014, redovisas i PM Naturvärdesinventering. 

Risk föreligger att vissa av de objekt som inte besökts i fält borde fått högre 
naturvärdesklass än vad de tillskrivits i den här studien. Risken att antalet 
sådana objekt ska vara betydande bedöms dock som låg. Ofta är de ej besökta 
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Åkermark

Figur 4.27 Skogliga naturvärden samt markslag inom utredningsområdet.

Vid Osdal och Bråts skjutfält, söder om Borås, har tidigare ett 
utredningsarbete pågått om bildande av naturreservat. Det arbetet har tills 
vidare avbrutits eftersom Försvarsmakten ser ett behov av att utöka sin 
verksamhet där. Sandiga, hagmarksliknande områden hyser en unikt artrik 
gaddstekelfauna, och värdefulla livsmiljöer för fåglar. Det är livsmiljöer 
där annan mänsklig aktivitet (skjutfält) än jordbruksdrift upprätthåller 
nödvändig hävd.

Utredningar 
För utredningsområdet har ett flertal utredningar gjorts. 
Naturvärdesinventering har gjorts för samtliga korridorer, och utöver det har 
delutredningar gjorts för specifika platser. Nedan följer en sammanfattning 
över vad som gjorts och vad utredningarna resulterat i. 

Naturvärdesinventering: En naturvärdesinventering enligt standard 
(SS 199000:2014) har utförts på översiktsnivå (Trafikverket, 2021f ). I en 
kompletterande naturvärdesinventering under 2021 (Trafkverket, 2021g) 
fältinventerades ett område söder om Landvettersjön, beläget längre 
norrut än vad som ingått i naturvärdesinventeringen från 2020. Totalt 
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rekreationsområden. Enligt en studie som omnämns i samma rapport kan 
maxnivåer >52 dB störa rördrom om dosen är mer än 6 minuter per timme. 
Utöver bullerstörningar kan andra typer av påverkan av en järnväg vara 
exempelvis fragmentering av häckningshabitat, hydrologiska förändringar 
som påverkar häckningshabitat, barriäreffekter för fåglars rörelser och 
spridning, kollisionsrisk med tåg och kontaktledningar samt ljus- och 
synintryck från passerande tåg.

Natura 2000-naturtyper i Klippan: Ett delområde i norra delen av 
Natura 2000-området undersöktes i fält. Två ytor bedömdes vara Natura 
2000-naturtyper och resterande areal bedömdes som utvecklingsmark. I 
områdets sydvästra hörn återfinns natura 2000-naturtypen Öppna mossar 
och kärr (7140) med icke gynnsam bevarandestatus på grund av hydrologisk 
påverkan av dikning. Naturtypen är dock relativt väl utvecklad med god 
förekomst av typiska arter. I områdets östa del återfinns naturtypen Västlig 
taiga (9010) med gynnsam bevarandestatus. Denna del består av äldre, 
flerskiktad barrblandskog på frisk till fuktig mark med måttligt till rikligt 
inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. En enklare bedömning av 
områdets hydrologiska känslighet visar att naturvärdena i stora delar av 
området är avhängiga av en oförändrad hydrologi.

Tjäderbiotoper: Runt hälften av de lämpliga miljöerna för tjäder är 
belägna inom utredningskorridoren för järnväg. Området med höga värden 
utgörs av en mosaik av öppna myrmarker, sumpskogar och gles, äldre 
hällmarkstallskog. Skogen är varierad, flerskiktad och rik på blåbärsris 
som är mycket viktigt för tjädrar. Myrmarkernas tallar och tuvull är viktiga 
födoresurser i området. I området med höga värden sågs tjädrar och spår i 
form av spillning och betade tallar under fältbesöket. Här är även en känd 
spelplats belägen som nyttjas av ett tiotal tuppar. Under 2021 har ytterligare 
tjäderinventeringar utförts söder om Landvettersjön.

Uppföljning insektsmiljöer Osdal: Av 18 värdefulla ytor för bin bedöms sju 
ha försämrad status jämfört med 2015, sex bedömdes ha förbättrad status och 
de resterande fem bedömdes ha oförändrad status. Ytorna med försämrad 
status är sådana där igenväxningen gått för långt i brist på störning eller 
slitage. Ytorna med förbättrad eller oförändrad status är de som nyanlades 
eller restaurerades i samband med vägbygget, och som nu uppnått en lämplig 
grad av vegetation, ofta där störning i form av bete eller kreaturstramp sker.

Fågelsträck Viskadalen: En litteraturstudie genomfördes och artdata 
analyserades, vilket visade att Viskadalen är en viktig sträckled för många 
fågelarter både vår och höst. En järnvägsbro över Viskan bedömdes inte 
utgöra ett hot mot sträckande fåglar, så länge den anpassas så att alla delar är 
väl synliga för fåglar.

Figur 4.28 Pålsbo nordost om Borås, ett område där länsstyrelsen föreslagit bildande av 
naturreservat.
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Figur 4.29 Objekt registrerade i Våtmarksinventeringen.

4.5.1 Skog
Nyckelbiotoper är skogliga naturvärdesobjekt som registrerats av 
Skogsstyrelsen, eller i förekommande fall av vissa stora skogsbolag. De 
hyser alla höga naturvärden. Det finns 254 nyckelbiotoper som befinner 
sig helt eller delvis inom utredningsområdet. Nyckelbiotoperna är relativt 
jämnt fördelade över utredningsområdet men de största återfinns i 
utredningsområdets västra delar, runt Mölnlycke, se Figur 4.27.

Sumpskogsobjekt är små eller stora våtmarker i skogsmark inventerade 
av Skogsstyrelsen. De kan hysa höga naturvärden, men många av dem 
har relativt triviala naturvärden. Det finns 965 objekt angivna som 
sumpskogar helt eller delvis inom utredningsområdet (Skogsstyrelsen, 
2019). Sumpskogarna är relativt väl fördelade över utredningsområdet men 
områden med lite högre täthet av sumpskogar, eller större sumpskogar, kan 
förekomma i skogsområden mellan Landvetter flygplats och Bollebygd och 
nordväst om Borås. 

Lövskogsinventeringen utfördes i Västra Götalands län främst under 
1980-talet (då Göteborgs och Bohus län respektive Älvsborgs län). Totalt 
ligger det 258 objekt dokumenterade i Lövskogsinventeringen helt eller 
delvis inom utredningsområdet. Objekt med naturvärdesklass 1 och 2 (de två 
högsta kategorierna) återfinns främst i utredningsområdets västra (mellan 
Mölnlycke och Mölndal) respektive östra delar (runt Borås) (Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 2020b).

4.5.2 Ängs- och betesmarker samt skyddsvärda träd
Artrika ängs- och betesmarker finns i relativt liten omfattning i 
utredningsområdet, men kring Storåns dalgång och vid Östra och Västra 
Hunghult förekommer de mer koncentrerat. Detsamma gäller skyddsvärda 
träd som ofta är knutna till värdefulla ängs- och betesmarker, alternativt park- 
och trädgårdsmiljöer. Större koncentrationer av dem finns kring Mölnlycke, i 
Storåns dalgång och i Borås tätort.  

4.5.3 Våtmarker
Utredningsområdet hyser stora arealer våtmarker som huvudsakligen 
utgörs av myr. I anslutning till skogsmark mellan Bollebygd och Borås 
är koncentrationen myr särskilt stor. En liten andel av våtmarkerna är av 
typen fuktängar och strandängar. Det finns också enstaka mycket små 
rikkärr. Dessa våtmarkstyper är exempel på miljöer som ofta har höga 
naturvärden. Våtmarker har en hög artrikedom av insekter, kärlväxter, 
mossor och fåglar och är viktiga komponenter för den totala artrikedomen 
i ett landskapsperspektiv (Våtmarksguiden, 2018). Våtmarker är viktiga ur 
ett ekosystemtjänsteperspektiv då de i hög grad bidrar till de reglerande 
ekosystemtjänsterna flödesreglering, vattenrening och översvämningsskydd, 
se avsnitt om ekosystemtjänster i kapitel 9.

I utredningsområdet finns 103 objekt registrerade i Våtmarksinventeringen 
(VMI) (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2020a), se Figur 4.29. Av dessa har 
9 objekt särskilt höga värden, vilket innebär att de är lite eller måttligt 
påverkade av dikning, skogsbruk eller annan störande påverkan. De 
våtmarker som ingår i VMI är en begränsad del av den totala andelen 
våtmarker i utredningsområdet. 
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Vattenmiljö
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Nationellt värdefullt vatten

Lokal för lax och öring

Förekomst av flodpärlmusslor

Figur 4.30 Nationellt värdefulla vatten samt lokaler med flodpärlmussla respektive lax och havsöring.

4.5.4 Värdefulla vatten
Nationellt värdefulla vatten visas i Figur 4.30. Samtliga sjöar och vattendrag 
i utredningsområdet framgår av Figur 4.6. Nationellt värdefulla ytvatten har 
utpekats av Naturvårdsverket respektive dåvarande Fiskeriverket i syfte att 
öka skyddet av sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2007). Utpekandena 
har gjorts från naturvårdssynpunkt av Naturvårdsverket och med avseende 
på betydelse för fisk av Fiskeriverket (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 
Inom utredningsområdet finns även regionalt värdefulla vatten utpekade av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Nedan beskrivs de värdefulla vatten som förekommer inom 
utredningsområdet.

Finnebäcken och Nordån är två biflöden till Lindomeån som är 
reproduktionslokaler för lax och havsöring. Utpekade tillsammans med 
Lindomeån som nationellt värdefulla vattendrag av Fiskeriverket.

Storån, Nolån, Sörån och Gisslebäcken är nationellt värdefulla vattendrag 
för sina förekomster av flodpärlmussla och akvatiska nyckelbiotoper samt 
för den insjölevande öringstammen i Lygnern. Nolån utgör även ett regionalt 
särskilt värdefullt vatten för beståndet av flodpärlmussla.

Lindåsabäcken och Rosendalsbäcken är två källflöden till Häggån som är 
nationellt värdefulla vattendrag. I bäckarna finns strömlevande öringbestånd. 
I Lindåsabäcken förekommer även nyckelbiotoper och ett stort bestånd av 
flodpärlmussla.

Surtan är utpekad som nationellt värdefullt vattendrag, bland annat för sina 
reproduktionsområden för lax. Inom utredningsområdet saknas emellertid 
med stor sannolikhet sådana områden.

Östra och Västra Nedsjön är utpekade av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län som regionalt värdefulla vatten. I sjöarna (åtminstone Östra Nedsjön) 
förekommer en ursprunglig stam av röding samt sjölevande öring.

4.5.5 Reproduktionsområden för lax och havsöring
Inom utredningsområdet finns förekomster av lax och havsöring i 
Finnebäcken och Nordån, två biflöden till Lindomeån, i Mölndalsån och dess 
biflöde Kålleredsbäcken samt i Storån/Sörån (Sveriges Lantbruksuniversitet, 
2020b). 

I Nordån nedströms Gravsjön och i Mölndalsån söder om Mölndals 
centrum förekommer lax i måttligt höga till höga tätheter. Vid de övriga 
förekomsterna har tätheterna av lax genomgående varit låga. 

I Surtan förekommer lax och havsöring upp till sammanflödet mellan norra 
och östra grenen, cirka fyra kilometer uppströms Hyssna, det vill säga strax 
söder om utredningsområdets gräns.
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4.5.6 Skyddade arter
Samtliga arter i detta avsnitt förutom flodpärlmussla är skyddade 
enligt artskyddsförordningen (2007:845). Flodpärlmusslan är 
skyddad enligt förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen. Artdata har tagits fram genom ArtDatabanken, SLU, i 
arbetet med naturvärdesinventeringen (Trafikverket, 2021f ), (Sveriges 
Lantbruksuniversitet, 2020c).

Alla vilda fåglar som förekommer regelbundet i Sverige är strikt skyddade 
enligt 4 § Artskyddsförordningen. Naturvårdsverkets vägledning innebär att 
rödlistade fågelarter, fågelarter med vikande populationstrend och fågelarter 
märkta med ”B” i bilaga 1 till förordningen ska prioriteras i arbetet med 
skydd. Sådana arter kan betraktas som känsligare eller viktigare än andra. 
Totalt har cirka 65 sådana fågelarter observerats i området mer än tillfälligt. 
Bland dessa arter finner man bland annat berguv, fiskgjuse, nattskärra, 
smålom, pilgrimsfalk, backsvala, rördrom och tjäder. Praxis och vägledning 
i artskyddsfrågor kan komma att ändras och medföra krav på bedömningar 
av fler arter. Därför har ett 40-tal ytterligare fågelarter inkluderats i 
bedömningarna, se tabell bedömda fågelarter i bilaga. Av totalt 117 arter har 
de som listas nedan bedömts ha potential att ta skada av järnvägen. Deras 
häckningsplatser eller andra betydelsefulla platser där de söker vila eller föda 
finns i utredningsområdet. Dessutom är detta arter som har lite högre krav på 
sin livsmiljö, eftersom den inte finns i överflöd. Om sådana miljöer försvinner 
skulle det kunna ha en påverkan på den lokala populationen.

För de arter som inte beskrivs utförligare i detta avsnitt nedan, hänvisas 
till tabell bedömda fågelarter i bilaga. Dessa arter har delats in i en av två 
kategorier, vilket syns i tabellen:

Ej geografiskt relevant 
Arter som inte har någon betydande del av sin livsmiljö i anslutning till 
utredningskorridorer för ny järnväg. Det gäller exempelvis häckningsplatser 
och viktiga platser för födosök. Platser där arten uppehåller sig tillfälligt, 
exempelvis vid flyttning, kan påverkas. I de fallen bedöms livsmiljön vara så 
vanlig i landskapet att arten ändå inte utsätts för betydande påverkan. Flera 
av arterna har sina häckningsplatser i andra delar av landet, exempelvis i 
fjällen.

Opåverkade livsmiljöer 
Hit räknas arter där livsmiljön bedöms få mycket liten negativ påverkan 
på grund av ny järnväg, samt arter som har lågt ställda krav på sin livsmiljö. 
Det senare innebär att då en ny järnväg påverkar berörd livsmiljö, kommer 
fortfarande en rik tillgång att finnas på livsmiljöer av lika god kvalitet. Arten 
bedöms då också vara anpassningsbar så att den kan flytta till den jämförbara 
miljön. 

I gruppen räknas också in de arter som kan gynnas av att järnväg byggs, då 
byggnationen ger upphov till ökade förekomster av exempelvis brynmiljöer 
och solexponerade slänter. 

EN ART KAN VARA RÖDLISTAD. RÖDLISTAN ÄR UPPDATERAD 
2020.

De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med 
internationella kriterier i ett system med sex kategorier för olika grad 
av sällsynthet och risk för utdöende.

Nationellt utdöd 
(RE, Regionally Extinct)

Akut hotad
(CR, Critically Endangered) 

Starkt hotad
(EN, Endangered)

Sårbar
(VU, Vulnerable) 

Nära hotad
(NT, Near Threatened) 

Kunskapsbrist
(DD, Data Deficient) (Naturvårdsverket, 2020a)

Backsvala, Riparia riparia, finns noterad som häckande i kolonier på ett 
dussin ställen, väl spridda inom utredningsområdet. Arten är rödlistad 
som VU och det pågår eller förväntas ske en minskning av den svenska 
populationen. Backsvalan bosätter sig framförallt i branta skärningar med 
finmo-grovmo-finsand. Naturliga bosättningar är klitter och strandvallar 
medan människoskapade kan förläggas i grustäkter eller liknande. 

Berguv, Bubo bubo, finns endast på enstaka lokaler inom utredningsområdet. 
Arten är rödlistad som VU och en minskning av den svenska populationen 
pågår eller förväntas ske. Berguv häckar oftast i branter, gärna 20 meter höga. 
I vissa fall kan den häcka i grustag eller intill stenblock eller rotvälta. 

Bivråk, Pernis apivorius, förekommer i begränsad utsträckning i 
utredningsområdet. Artens utbredning i Sverige har minskat kraftigt senaste 
30 åren men populationen ser ut att ha stabiliserats. För södra Sverige gäller 
att bona byggs högt upp i lövträd eller gran i områden med mycket lövträd 
och i närhet av sjöar. Bivråken återvänder från övervintringsområden i Afrika 
under maj-början av juni. Landskapstyper: Jordbrukslandskap, skog, våtmark.

Brun kärrhök, Circus aeruginosus, är känd från ett flertal lokaler i 
utredningsområdet. Arten anses hänsynskrävande men populationen 
i Sverige är ökande. Habitat är huvudsakligen i slättsjöar och vassvikar. 
Landskapstyper: jordbrukslandskap, våtmark.

Duvhök, Accipiter gentilis, är rödlistad som NT, och den svenska 
populationen är på nedåtgående. Den är känd från ett flertal lokaler i 

utredningsområdet. Häckning och jakt sker i skog, framförallt inom större 
arealer av gammal skog.

Entita, Poecile palustris, är rödlistad som NT. Arten förekommer i löv- och 
blandskog i södra Sverige upp till ungefär mitten av Dalarna och man tror 
att arten minskar på grund av storskalig fragmentering och av konkurrens 
om bohål (blåmesen, som är dominant gentemot entita, har ökat). Entita är 
ortstrogen och har korta spridningslängder.

Fiskgjuse, Pandion haliaetus, är väl spridd i utredningsområdet. Arten är inte 
rödlistad i Sverige och populationen verkar stabil inom landet. Fiskgjuse 
häckar vid sjöar, större vattendrag eller vid kusten. De bygger bon högt upp 
i kraftiga tallar i närheten av vattnet. Bon kan även placeras på till exempel 
mossar och hyggen för att ge fler alternativ till jaktplatser.

Gröngöling, Picus viridis, förekommer på många platser i utredningsområdet. 
Den har tidigare varit rödlistad och misstanke finns om en tillbakagång 
i svenska populationen. Gröngöling lever i omväxlande halvöppna 
kulturlandskap med åkrar, lövdungar och alléer.

Järpe, Tetrastes bonasia, är rödlistad som NT, och det svenska beståndet 
har uppskattningsvis minskat med cirka 25% de senaste tolv åren. Arten 
förekommer i större delen av landet i lövblandad barrskog, gärna med närhet 
till skogsbäckar och surdråg. Järpen är mycket stationär och undviker större 
öppna ytor och är därför känslig för fragmentering. Den är känd från ett fåtal 
platser i utredningsområdet.

Ljungpipare, Pluvialis apricaria, är inte rödlistad och det finns inga tecken 
på betydande populationsförändring. Arten häckar på större myrar 
från Småland upp till hedmarker i fjälltrakterna. På Gotland och Öland 
förekommer de häckande på alvarmark. Den är känd från ett fåtal platser i 
utredningsområdet.

Mindre hackspett, Dryobates minor, är rödlistad som NT, och finns utbrett 
som häckande i utredningsområdet, i löv- och blandskog med förekomst 
av äldre lövträd. Arten behöver tillgång på död lövved, och missgynnas av 
avverkning av lövträd samt röjning av strandskogar och andra lövmiljöer. 

Nattskärra, Caprimulgus europaeus, finns fläckvis representerad i större delen 
av utredningsområdet, med en lite högre koncentration i de västra delarna. 
Nattskärra är inte rödlistad och populationen är ökande. Häckning sker i 
gles talldominerad skog samt hyggen. Reviren finns i varierat landskap med 
ojämna beståndsgränser för födosök. 

Orre, Lyrurus tetrix, finns representerad över stora delar av utrednings-
området, men stora spelplatser om minst 10 tuppar finns det möjligen 
enstaka av. Orre förekommer i hela landet förutom i jordbruksbygd och 
kalfjäll, och lever i öppna områden samt områden i tidiga successionsstadier. 
Området ska ha inslag av ris eller buskar, gärna ett hygge. Tät skog undviks.

Pilgrimsfalk, Falco peregrinus, är rödlistad som NT i Sverige. Populationen 
är ökande men i utredningsområdet finns den endast på ett fåtal ställen. 
Pilgrimsfalken häckar främst i branta klippväggar där äggen läggs på en ofta 
svåråtkomlig klipphylla. Den kräver en från människan någorlunda ostörd 
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miljö samt god bytestillgång. Häckande par är mycket traditionsbundna och 
återvänder år efter år till samma häckplats.

Pärluggla, Aegolius funereus, finns i begränsad omfattning i utrednings-
området. Misstanke finns om minskning i den svenska populationen. 
Framförallt förekommer pärluggla i äldre skog med inslag av äldre lövträd, 
mindre hyggen, jordbruksmark eller andra luckor i landskapet. Området 
ska ha goda jaktmöjligheter. Framförallt förekommande i äldre skog med 
inslag av äldre lövträd, mindre hyggen, jordbruksmark eller andra luckor i 
landskapet.

Rördrom, Botaurus stellaris, är rödlistad som NT och den svenska 
populationen anses stabil. Samtliga fynd av spelande individer är från 
utredningsområdets västra delar. Arten lever i kulturslättsjöar med 
bladvassbestånd som är stora och täta. Födosök sker i glesare vegetation men 
rördrom lever annars i täta vassområden.

Smålom, Gavia stellata, är rödlistad som NT och det finns inga tecken på 
betydande populationsförändring. Smålom finns i ett mindre antal sjöar 
i utredningsområdet. Häckning sker i skogstjärnar och myrgölar utan 
fisk, medan födosök görs i näringsfattiga klarvattensjöar, vilka kan ligga 
10 kilometer från häckningsplatsen. Vattnet behöver vara öppet minst 
40 meter för start och landning. 

Spillkråka, Dryocopus martius, är rödlistad som NT. Arten lever i barr-, bland- 
och lövskog  där boet mejslas ut i träd med stam på minst 30-40 centimeter. 
Den förekommer från Skåne upp till Lule lappmark. Modernt skogsbruk där 
täta och homogena ungskogar bildas, bedöms kunna vara ett hot.

Storlom, Gavia arctica, har tidigare ansetts hotad i Sverige men har nu 
en relativt stabil population. Den förekommer i ett stort antal sjöar inom 
utredningsområdet. Häckar i näringsfattiga klarvattensjöar i hela Sverige, där 
boet placeras på öar eller skär. I vissa fall kan den häcka i urban miljö. 

Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus) och mindre korsnäbb (Loxia 
curvirostrata) är inte rödlistade och det finns inga tecken på några betydande 
populationsförändringar. Båda arterna lever i barr- och blandskog, där den 
större korsnäbben oftare återfinns i tallmiljöer och den mindre korsnäbben i 
granmiljöer. Korsnäbbarna finns i princip i hela landet. De är opportunistiska 
och skogens struktur eller ålder verkar inte ha så stor betydelse. Arterna är 
mycket rörliga och totalantalen som observeras i Sverige varje år varierar 
kraftigt.

Talltita, Poecile montanus, är rödlistad som NT och finns väl spridd i 
utredningsområdet. Den föredrar större sammanhängande barrskogar med 
inslag av murkna högstubbar. 

Tjocknäbbad nötkråka, Nucifraga caryocatactes caryocatactes, är rödlistad 
som NT då denna sydsvenska underarts population är på nedåtgående. Arten 
finns utbrett i utredningsområdet. Den lever i bland- eller barrskog med 
hassel inom 5 till 6 kilometer avstånd och med inslag av mossig och våt mark. 

Tjäder, Tetrao urogallus, har en nationellt stabil population, men den verkar 
över tid ha minskat i Götaland. Det finns fynd av tjäder över större delen 
av utredningsområdet, men viktiga spelplatser finns endast i ett mindre 

antal. Tjäder lever i glest uppvuxna barrskogsbestånd större än 300 hektar. 
Habitaten har ofta inslag av asp, blåbärsris samt sumpskogar och myrmarker. 
Tjädern förekommer främst i områden med stor andel uppvuxen, relativt 
gles tallskog som är minst 30 år, och gärna minst 60 till 70 år gammal. 
Den undviker större hyggen och andra öppna områden. Sumpskogar och 
myrkanter är mycket viktiga miljöer, särskilt för hönorna och kycklingarna. 

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus, är rödlistad som NT och en 
minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Arten förekom i 
utbredningsområdet främst efter stormarna Gudrun och Per i mitten 
av 00-talet då tillgången på färsk död granved var stor, inte minst i 
naturreservatet Klippan. Den svenska populationen anses ha sin sydgräns 
i Dalsland. Arten lever främst i barrskogsmiljöer med riklig förekomst av 
döende och döda träd.

Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera, är rödlistad som starkt hotad. 
Arten är beroende av strömmande vattendrag med sten- och grusbottnar 
samt förekomst av öring eller lax. Inom utredningsområdet finns uppgifter 
om förekomster av flodpärlmussla från Mölndalsån, Gisslebäcken, Storån, 
Sörån, Nolån, Lindåsabäcken och Bålån (Sveriges Lantbruksuniversitet, 
2020a), se Figur 4.31. Uppgifter om förekomster finns även från Kovraån och 
Ringsbäcken, belägna strax utanför utredningsområdet söder om Borås.

Större vattensalamander, Triturus cristatus, förekommer inom 
utredningsområdet på ett flertal lokaler i Mölnlycke samt mellan Mölnlycke 
och Mölndal. I övrigt finns den på enstaka lokaler vid Härryda, runt 
Bollebygd, norr om Hyssna, söder om Hultafors samt på ett flertal ställen 
strax söder om Borås.

Groddjur, utöver större vattensalamander, har hittats inom 
järnvägskorridorerna i begränsad omfattning. Observationer av groddjur 
har gjorts inom ramen för naturvärdesinventeringen och genom tidigare 
observationer som rapporterats till Artportalen (Trafikverket 2021f ). 
Förekomster av groddjur kan förväntas inom samtliga korridorer. I anslutning 
till flera av korridorerna finns dock begränsad tillgång till fiskfria småvatten. 
Groddjur kan också förväntas vara missgynnade i de landskapsavsnitt som 
domineras av ensartade barrskogar.

Utöver ovanstående, har det inom korridor Mölnlycke, Bollebygd Syd och 
korridor mot Osdal gjorts en riktad och översiktlig inventering av groddjur 
under 2021. Ett mindre antal lokaler hittades med ett fåtal förekomster av 
padda, Bufo bufo och vanlig groda, Rana temporaria. 

Hasselmus, Muscardinus avellanarius, har observerats på ett flertal lokaler 
i utredningsområdet, bland annat vid Risbohult i Härryda kommun 
och Pickesjön i Borås kommun. Hasselmus trivs bland annat i vissa 
kraftledningsgator och kräver en variationsrik miljö med mycket buskar.

Hasselsnok, Coronella austriaca, finns inom utredningsområdet rapporterad 
från de västra delarna mellan Mölndal, Mölnlycke och Lindome. Ytterligare 
en känd observation finns väster om Viaredssjön vid Hultafors. 

Inom utredningsområdet har tio arter av fladdermöss rapporterats på 
Artportalen mellan år 2000–2019. Dessa är brunlångöra, Plecotus auritus, 
dvärgpipistrell, Pipistrellus pygmaeus, fransfladdermus, Myotis nattereri, 
gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus, mindre brunfladdermus, 

Nyctalus leisleri, nordfladdermus, Eptesicus nilssonii, större brunfladdermus, 
Nyctalus noctula, sydpipistrell, Pipistrellus pipistrellus, trollpipistrell, 
Pipistrellus nathusii och vattenfladdermus, Myotis daubentonii. 
Fransfladdermus är rödlistad som VU (sårbar) och mindre brunfladdermus 
respektive sydpipistrell är rödlistade som CR (akut hotade) (Art Databanken, 
2020), (Trafikverket, 2021f ).

Ett antal kärlväxter skyddade enligt artskyddsförordningen har 
uppmärksammats i naturvärdesinventeringen (Trafikverket 2021f ). Det 
gäller bland annat ett stort antal observationer av revlummer Lycopodium 
annotinum, och lopplummer Huperzia selago, samt ett mindre antal 
förekomster av grönvit nattviol Platanthera chlorantha, och knärot Goodyera 
repens.

Figur 4.31 I Nolån-Storån förekommer den skyddade arten flodpärlmussla.  
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Figur 4.32 Större barriärer och passagemöjligheter för vilt. CORINE land cover data är hämtad från Lantmäteriet och skapad av Europeiska Unionen (EU). CORINE data har använts som underlagskarta för information om markslag, markanvändning och vegetationstyp, 
redovisning är från år 2018.

4.5.7 Ekologiska barriärer
Markanvändning inom utredningsområdet består främst av 
produktiv skogsmark som ger bra förutsättningar för konnektivitet. 
Spridningsmöjligheterna för vilt är goda i landskapet trots förekomst av 
barriärer som Storåns dalgång präglad av jordbruk, väg 27/40, Kust till 
kustbanan och bebyggelse. 

Figur 4.32 visar större barriärer i utredningsområdet och förekommande 
passagemöjligheter för vilt.

Väg 27/40 har viltstängsel men passagemöjligheter för vilt (och människor) 
förekommer på ett flertal platser mellan Göteborg och Borås, i samband med 
trafikplatser, lokalvägar på broar eller där väg 27/40 går som landskapsbro. 
Mellan Göteborg och Borås finns endast en faunaport för stora däggdjur och 
26 passagemöjligheter som kan ha funktion för stora däggdjur (inklusive 22 
portar, tre landskapsbroar och en vägbro). Längs väg 27 söder om Borås finns 
två större faunapassager för däggdjur, en faunabro kombinerad med enskild 

väg öster om Pickesjön, och en större faunaport väster om trafikplats  
Kråkered (Trafikverket, 2018d). Utöver dessa tillkommer ytterligare tre 
passagemöjligheter som kan ha funktion för stora däggdjur, varav två portar 
och en landskapsbro över Lindåsabäcken. Strax öster om Borås längs väg 40 
finns ytterligare en faunaport som saknar viltanpassning. 

Passagemöjligheter för medelstora däggdjur (djur mindre än rådjur) finns 
längs väg 27 söder om Borås. Tre broar vid Viared väster om Borås, fyra broar 
och en hasselmuspassage vid Osdal sydväst om Borås. En vägtrumma för 
medelstora däggdjur är anlagd vid Grödered söder om utredningsområde.

Inom utredningsområde finns även två faunapassager genom Tollesjöbäcken 
strax väster om Rydboholm och vid Finnebäcken öster om Tulebo.

Längs väg 27 vid Tränningstorpasjön väster om Osdal finns en dubbelsidig 
passage för grod- och kräldjur, vilket säkrar samband för djuren. 
Barriäreffekter kan också leda till en ökning av viltolyckor genom att tvinga 
vilt mot stadsmiljöer eller vägar. Viltolycksdata visar att bland annat kring 

väg 27/40, förekommer viltolyckor med högre frekvens än längs andra vägar 
inom utredningsområdet (Trafikverket, 2020g).

Flera hotspots för olyckor med klövvilt finns längs väg 27/40 i områden 
utan viltstängsel och vid trafikplatser. Särskild hög är viltolycksfrekvensen 
omkring Landvetter tätort, vilket indikerar att älg vandrar frekvent söder- 
och norrut vid väg 27/40 (Trafikverket, 2015). I skogslandskapet söder om 
Landvetter tätort följer ett mindre viltstråk Mölndalsåns öst-västliga riktning 
(Trafikverket, 2020h). Ett starkt viltstråk är sedan tidigare avgränsat väster 
om Rävlanda. Viltstråket är förstärkt av den öppna landskapsbron över 
Rävlandavägen (Trafikverket, 2015). Viltstråket fortsätter norrut mot Hindås 
öster om befintlig järnväg.

Kust till kustbanan bedöms inte utgöra någon kraftfull barriär idag för 
känsliga arter. Den utgör en måttlig barriär för klövviltet då banvallen utgörs 
av grov krossad sten som har viss avskräckande effekt för klövvilt (Olsson, 
2020). Ingen viltpassage finns längs järnvägen (Trafikverket, 2020g).
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Figur 4.33 Ekologiska samband i naturmiljön. Se även Tabell 4.2 för detaljer om tillhörande beskrivning av identifierade samband. Källa till värderingen har varit PM Naturvärdesinventering med dess ingående artdata och bedömningar utifrån kännedom om landskapet i 
utredningsområdet och regionen.  
4.5.8 Ekologiska samband
Ekologiska samband i naturmiljön kallas ibland grön infrastruktur och brukar 
syfta på livsmiljöer som har särskilt viktig funktion för växter och djur. I 
projektet har utretts hur vissa arter och deras respektive betydelsefulla 
livsmiljö fördelar sig i landskapet, och om vi kan identifiera områden 
där sådana samband är särskilt starka respektive känsliga. Områden med 
ekologiska samband syns i Figur 4.33. Det är områden som pekats ut av något 
eller flera av nedanstående skäl:

1. Särskild betydelse genom stor artrikedom.

2. Särskild betydelse för känsliga arter.

3. Särskild betydelse för känsliga arters spridning till och från omgivande 
landskap.

Områdena är generellt stora eftersom de utgör mer än enstaka 
naturvärdesobjekt enligt kriterierna för projektets naturvärdesinventering. 

Se Figur 4.33 om ekologiska samband och Tabell 2 för tillhörande motivering 
till varför objekten valts ut som ekologiska samband. Källa till värderingen 
har varit PM Naturvärdesinventering (se bilaga) med dess artdata 
(Trafikverket, 2021f ) och bedömningar utifrån kännedom om landskapet i 
utredningsområdet och regionen.
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Samband Ekologiska samband

1 Kulturpräglade äldre ädellövskogar, främst ek och bok, med 
värden för bland annat fågelliv och insektsliv.

2-6
8-9

Stort sammanhängande skogs- och våtmarksområde med höga 
värden för känsliga arter.

7, 14, 16 Artrika odlingslandskap med höga värden knutna till äldre former 
av jordbrukshävd.

10 Sjö- och våtmarksområde med höga värden knutna till känsliga 
fågelarter.

11 Sjö med omgivande lövskogar, med värden för känsliga arter.

12 Långsträckt sammanhang av artrika äldre lövskogar.

13 Långsträckt sammanhang av artrika hävdpräglade marker längs 
Viskan.

15 Odlingslandskap med höga värden knutna till lövskogar.

17 Viktiga samband för lax- och havsöringsreproduktion eftersom 
area av lek- och uppväxtområden är mycket begränsade.

18 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då föryngring 
sker i området.

19 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då delar av 
området är kärnområde för population.

20 Viktiga samband för flodpärlmusslans reproduktion då delar av 
det utgör ett kärnområde med föryngring.

Tabell 4.2  Ekologiska samband med tillhörande siffror till deras placering i utrednings-
områden enligt Figur 4.33 Ekologiska samband i naturmiljön (ovanför). 4.6 Kulturmiljö

Flera riksintressen för kulturmiljövård förekommer inom utredningsområdet, 
och dessa beskrivs närmre i avsnitt 7.1. 

Inom projektet har en kulturarvsanalys tagits fram där dagens landskap 
är utgångspunkten och analysens syfte är att lyfta fram och beskriva 
den förhistoriska och historiska landskapsutvecklingen och hur den 
gett upphov till särdrag och fysiska uttryck som präglar dagens landskap 
(Trafikverket, 2020i). Analysen innehåller även en redovisning av miljöer 
och objekt som omfattas av lagskydd enligt kulturmiljölagen, miljöbalken 
samt plan- och bygglagen. En fördjupad karaktärisering av området ingår i 
kulturarvsanalysen, med syfte att beskriva områdets väsentliga särdrag och 
spegla tidsdjupet från förhistoria till nutid.

Det förhistoriska kulturlandskapet karaktäriseras till stor del av de tidigt 
använda och uppodlade dalgångarna samt områden vid sjöar och vattendrag. 
De skogsområden som ligger däremellan har under förhistorisk tid brukats 
och befolkats av människan i betydligt mindre omfattning. Den förhistoriska 
utvecklingen är tätt kopplad till topografin som har skapat förutsättningar 
för människans etablering, livnäring och möjligheter till bosättning och har 
därmed satt en stark prägel på det förhistoriska kulturlandskapet.

Inom utredningsområdet finns ett flertal fynd från stenåldern i form av 
boplatser och gravar, i huvudsak i närheten av sjöar och vattendrag och 
som stråk längs dalgångarna som tidigare var strandkanter längs havsvikar. 
Även enstaka bronsåldersgravar finns inom utredningsområdet, men i övrigt 
är lämningarna från bronsåldern få, vilket kan bero på att stora delar av 
området varit glesbefolkat. Det kan också bero på att vissa bronsåldersgravar 
kan vara svåra att identifiera. Troligtvis kan lämningar återfinnas längs 
dalgångarna där vattenstråken varit viktiga kommunikationsleder redan 
under förhistorisk tid. Kända lämningar från järnåldern är också få inom 
utredningsområdet. Enstaka gravfält och högar finns i närheten av Borås 
och Mölndal, men troligtvis finns fler boplatslämningar i framförallt 
dalgångarnas åkermarker. Även ortnamnen förstärker denna bild. Ett av 
de äldsta ortnamnen är de med efterleden -hem, och som huvudsakligen 
återfinns i västra Sverige, Norge och Danmark. Det finns ett fåtal ortnamn 
med efterleden -hem inom utredningsområdet och som möjligen kan ha 
förhistoriska ursprung. Vanligare är dock de senare ortnamnsformer som 
slutar på -torp, -hult och -boda. Där särskilt torp har använts för att beteckna 
nybyggen under vikingatid och tidig medeltid (ca 800–1300). 

Under medeltiden var Västergötland ett av de områden som först kristnades 
i Sverige, redan under 900- och 1000-taelt. Inom utredningsområdet finns 
kända medeltida sockenkyrkor uppförda under 1100-talet. Många medeltida 
kyrkor har rivits när större kyrkor uppfördes under 1700- och 1800-talen 
i och med befolkningsökningen. Kyrkorna i Brämhult och Landvetter har 
bevarade delar från medeltiden, se Figur 4.34. Utöver kyrkorna finns det 
få tydliga spår från medeltiden, några gårdar med medeltida anor, så som 
sätesgårdarna Forsa i Bollebygds socken och Råda i Råda socken tillsammans 
med äldre kommunikationsstråk som följer dalgångarna utgör exempel på 
det.

Det historiska jordbrukslandskapet inom utredningsområdet har brukats 
småskaligt med en kombination av spannmålsodling och boskapsskötsel. Spår 
finns idag i form av odlingsrösen, fossil åkermark, fägator och stenmurar.

Skogsbruksverksamhet har varit en betydande binäring. Den befintliga 
äldre agrara bebyggelsestrukturen inom området är präglad av 1800-talets 
stora jordbruksreformer, framförallt laga skifte från mitten av 1800-talet. 
Gårdsbebyggelsen är främst koncentrerad till dalgångarna, där odlings- och 
betesmöjligheterna varit gynnsamma, i kombination med bra förutsättningar 
för bosättning och kommunikationer. Enstaka större gårdar finns inom 
utredningsområdet, och kring Rådasjön finns den största koncentrationen 
av herrgårdsliknande anläggningar med Gunnebo slott i väster, Råda säteri i 
norr och Pixbo herrgård i söder. Just Gunnebo omfattas av omfattande skydd 
avseende områdets kulturhistoriska värde.

Utredningsområdet sträcker sig mellan Göteborg och Borås, två städer som 
båda grundades 1621 och kom att bli två viktiga handelsstäder. Landsvägarna 
under denna tid gick förbi Landvetter, Hällingsjö, Bollebygd, Rävlanda 
och Hultafors, delvis samma sträcka som kom att utgöra riksvägen 
mellan de båda städerna under lång tid. I slutet av 1800-talet utvecklades 
kommunikationen ytterligare när järnvägen mellan Göteborg-Borås och 
Borås-Varberg öppnade. Många mindre samhällen förändrades när de fick en 
järnvägsstation och centrum förflyttades från kyrkan till järnvägsstationen. 
Några sådana exempel på stationssamhällen är Bollebygd, Hultafors och 
Landvetter. 

Göteborgsområdet och framförallt Sjuhäradsbygden har präglats starkt 
av 1800- och 1900-talens utveckling av textilindustrin, där ett stort antal 
industrier etablerats på mindre orter längs till exempel Viskan och i 
tätorterna Mölndal och Borås. Området var ledande inom textil- och 
konfektionsindustrin fram till mitten av 1900-talet, och har än idag kvar en 
stark koppling till den textila tillverkningen och försäljningen och mycket 
bevarad industribebyggelse kopplad till textilindustrins framväxt. 

Under 1900-talet förändrades även kommunikationsstrukturen inom 
utredningsområdet när vägen mellan Borås och Göteborg blev motorväg och 
Landvetter flygplats byggdes i mitten av 1970-talet. 

Figur 4.34 Brämhults kyrka med bevarade byggnadsdelar från medeltiden (Foto: KMV 
Forum).
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Figur 4.35 Schematisk karta över samband mellan rekreation- och friluftsområden och befolkningstäta områden inom utredningsområdet. Pilarna indikerar riktningen på sambanden.

4.7 Rekreation och friluftsliv
I Sverige har alla tillgång till naturen enligt allemansrätten. Friluftslivet 
bidrar till många positiva aspekter som välbefinnande, hälsa, sysselsättning 
och regional utveckling. Det finns 8 riksintresseområden för friluftslivet 
inom utredningsområdet, se avsnitt 7.1. I vissa fall ligger de utpekade 
rekreationsområdena (riksintressen) utanför utredningsområdet men 
är ändå upptagna som objekt i konsekvensbedömningen då de är viktiga 
rekreationsområden för befolkningen inom utredningsområdet.

Flera riksintresseområden ligger tätortsnära och är utpekade som 
naturreservat. Som nämns ovan beskrivs naturreservat i kapitel 7, dock sker 
en kort genomgång av en del av naturreservaten ur rekreationssynpunkt i 
detta avsnitt. Tätortsnära natur har en särskild betydelse eftersom många 
människor bor eller arbetar i tätorter. Tätortsnära natur bidrar till städers 
och samhällens attraktivitet både för medborgare och besökare. Forskning 
visar att 300 meter är en gräns för hur långt man är beredd att gå till ett 
grönområde för att göra det ofta (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

 I konsekvensbedömningen har också rekreations- och friluftslivsområden 
inkluderats som pekats ut av kommunerna i översiktsplaner och andra 
relevanta planeringsdokument och ofta ligger dessa områden tätortsnära, 
det vill säga inom 300 meter från samlad bebyggelse. Utöver ovan nämnda 
kategorier av rekreations- och friluftslivsmiljöer ingår också vissa 
målpunkter och anläggningar för motion och friluftsliv i redovisningen som 
inte ligger inom 300 meters-radien.

Inom utredningsområdet finns tätortsnära motionsspår, ridleder, viktiga 
fiskeområden med mera på många platser. Några exempel på tätortsnära 
natur av särskild vikt nämns här. Delsjöarna norr om väg 27/40 är ett mycket 
viktigt rekreationsområde för Göteborg med omnejd, liksom området kring 
Stensjön, med Gunnebo slott. I Mölnlycke ligger Rådasjön, Finnsjön och 
Wendelsbergsparken nära tätorten. Öster om Mölnlycke och söder om 
Landvetter tätort ligger Landvettersjön. Väster om Landvetter tätort ligger 
naturreservat och öster om tätorten finns kommunalt utpekade områden för 
rekreation och friluftsliv, se Figur 4.35. Mellan Mölnlycke och Landvetter 
flygplats finns flera tätortsnära rekreationsområden, bland annat i anslutning 
till Björrödsdalen, och även naturreservat. I Bollebygd ligger Rinnaområdet 

och skid- och cykelanläggningen Bollekollen, vilken under sommarhalvåret 
används för cykelaktiviteter som downhill. I Nolåns dalgång finns 
motionsspår, idrottsanläggningar och ridleder. I Nordtorp norr om Sandared 
finns ett friluftsområde med motionsslingor som vintertid även nyttjas 
för skidåkning. I Borås finns Borås djurpark och grön- och parkområden 
ligger inne i staden. Strax utanför stadskärnan finns Kransmossen, Rya åsar, 
Kypeterrängen, Pickesjöområdet samt Gässlösa och Osdal som är populära 
stadsnära rekreationsområden. 

Det finns även rekreationsområden som ligger utanför den tätortsnära zonen 
som är viktiga både lokalt och regionalt. Härskogenområdet är ett större 
geografiskt riksintresseområde i norra delen av utredningsområdet som 
berör flera kommuner. Området omfattas även av skydd för landskapsbilden. 
I området finns stigar, skidspår, badplatser samt vattendrag för kanotsport 
och fiske. Rambo mosse-Hårssjön är riksintresse för friluftslivet och består 
av ett område av vildmarkskaraktär öster om Mölndal. Klippan är ett mindre 
riksintresseområde mellan Hindås och Rävlanda som även är naturreservat. 
Mellan Klippan och Hindås finns en stor anläggning med motionsspår, som 
vintertid också används för längdskidåkning.
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Det finns särskilt iordningställda vandringsleder i vissa sträckningar 
inom utredningsområdet. Några exempel är Vildmarksleden, Bohusleden, 
Hyssnaleden och Sjuhäradsleden. Vildmarksleden går från Skatås i Göteborg 
fram till Hindås, i skogsterräng norr om väg 27/40. Bohusleden går också 
genom Skatås/Delsjöarna men har en sträckning söderut mot Mölndal, på 
östra sidan av E6 (Naturkartan, 2019). Sjuhäradsleden går från Hindås till 
Mullsjö (Västsverige, 2019). Runt sjösystemet i Gesebol finns ett flertal 
iordningställda vandringsleder runt sjöarna.

Flera cykelleder förekommer inom utredningsområdet. Sjuhäradsrundan 
går i en vid cirkel öst och sydöst om Borås (Västsverige, u.å). Turiststråket 
och Västgötaleden ingår i Svenska Cykelsällskapets ledsystem. Turiststråket 
passerar Gunnebo och Råda i Mölnlycke. Västgötaleden passerar Hindås 
och Rävlanda. Stora delar av cykelledernas sträckningar går längs befintligt 
vägnät vilket innebär att cyklingen till stor del sker i blandtrafik. 

Populära turistattraktioner inom utredningsområdet är bland annat Gunnebo 
slott och Borås djurpark. 

Området är rikt på sjöar och det finns iordningsställda badplatser på 
många platser, se kartor i Figur 4.35 och Figur 4.6. I anslutning till Mölndal, 
Mölnlycke och Landvetter tätort finns badplatser vid Rådasjön, Stensjön, 
Finnsjön och Landvettersjön. Kring Hindås och Rävlanda finns badplatser 
vid Rammsjön, Västra och Östra Nedsjön och Stockasjön. I Olsfors finns 
Vannasjöns badplats. Kring Borås finns badplatser vid Viaredssjön, Vatthulta 
sjö, Kolbränningen (Byttorpssjön), Stora Kypesjön, Öresjö, Stora Transåssjön 
och Furesjö (Mölndals stad, 2020), (Härryda kommun, 2020b), (Bollebygds 
kommun, 2020), (Borås Stad, 2020).

Inom utredningsområdet finns goda förutsättningar för jakt och fiske. 
Det finns 24 fiskevårdsområden och ett stort antal sjöar och vattendrag i 
utredningsområdet där man kan ansöka om fiskelicens (Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 2020c). Hela utredningsområdet berörs av jaktområden 
för älg. Fyra viltförvaltningar, ett kronhjortskötselområde och åtta 
älgjaktsområden är aktiva inom utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2020d). 

Upplevelsen av friluftsområden kan påverkas negativt av buller och i 
Göteborgsregionen finns flera bullerkällor som har stor påverkan, däribland 
flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet 
till relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar 
friluftsområden i särskilt stor utsträckning. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor 
och motorsportbanor kan däremot ligga långt från tätorter och stör därför 
lokalt på de platser där de är etablerade.

I Figur 4.35 visas sambanden mellan rekreation och friluftsområden och 
tätorter. Analysen är gjord genom att peka ut viktiga områden för rekreation 
och friluftsliv, vilket bland annat inkluderar riksintresse för friluftsliv och 
naturvård, kommunalt utpekade och tätortsnära rekreationsområden samt 
badplatser. Pilarna visar samband mellan befolkningstätare områden och 
naturmiljöer. 

4.8 Ekosystemtjänster
4.8.1 Bakgrund och avgränsningar
The Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) definierar 
ekosystemtjänster som ”de nyttor som ekosystemen tillhandahåller 
människor” och delar in ekosystemtjänsterna i kategorierna: stödjande 
(till exempel livsmiljöer och ekologiska samband), reglerande (till exempel 
naturlig vattenrening och reglering), försörjande (till exempel timmer och 
bär från skogen) och kulturella ekosystemtjänster (till exempel rekreation 
och estetiska värden). Några år senare beskrev the Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB, 2010) ekosystemtjänster som ”ekosystemens 
direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”. En viktig 
skillnad mellan (MEA, 2005) och (TEEB, 2010) är att den senare gör stor 
skillnad mellan ekosystemtjänster och de nyttor som tjänsterna bidrar till 
för människan. En tredje klassificering av ekosystemtjänster ges av Common 
International Classification of Ecosystem Services (CICES) (Haines-Young & 
Potschin, 2017) som är helt utvecklad för att passa värdering och räkenskaper. 
Den svenska förteckningen av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2017a) 
bygger på CICES-klassificeringen, och när ekosystemtjänster identifieras i 
denna miljökonsekvensbeskrivning är det utifrån detta system.

Utredningsområdet är ytmässigt stort och varierat, vilket gör att analysen av 
ekosystemtjänster behöver vara översiktlig, till exempel utifrån landskapstyp. 
Analysen tar avstamp i indelningen av landskapstyper som presenteras 
i den integrerade landskapskaraktärsanalysen (Trafikverket, 2020f ) för 
utredningsområdet, det vill säga skogsdominerade, jordbrukspräglade, 
sjö- och bebyggelsedominerade karaktärområden. Innebörden av denna 
avgränsning är till exempel att två bebyggda områden i skilda delar 
av utredningsområdet i stort sett antas ha mer gemensamt utifrån ett 
ekosystemtjänstperspektiv än ett bebyggt område och ett skogsområde som 
ligger precis intill varandra. 

Ytterligare en innehållsmässig avgränsning är att fokus ligger på de 
ekosystemtjänster som påverkas betydande av projektet, tjänster som 
projektet har potential att tillföra samt tjänster som troligtvis kommer att 
skilja sig åt mellan olika lokaliseringsalternativ.

4.8.2 Skogsområden
Produktion av timmer och massaved utgör den dominerande försörjande 
ekosystemtjänsten från skogsområdena. Skogsbruket genererar också 
biobränslen i form av rest- och biprodukter från avverkningar, skogsindustri, 
tillverkningsindustri och samhälle (avfall och returträ). Biobränslena 
används till värme, industri, transporter och el i det svenska energisystemet. 
Även tillgången till bär och svamp samt viltkött utgör försörjande 
ekosystemtjänster från skogen (Skogsstyrelsen, 2018).

Skog och träd kan ge ett direkt skydd mot olika extrema vädersituationer, 
framförallt genom att begränsa starka vindar och erbjuda lä, men även 
som skydd mot frost och kraftig nederbörd. Skogens förmåga att stå emot 
stormskador och andra väderrelaterade skador är viktig för flertalet övriga 
ekosystemtjänster, inte minst för produktionen av timmer och massaved. 
Träd och skog har också stor betydelse som luftrenare. När luften passerar 
genom trädens kronor sker det en filtrering och luftföroreningar såsom 
kolväten, svavel, kväve och partiklar fastnar. Effekten blir att luft i närheten 
av träd och skog innehåller mindre luftföroreningar och partiklar, vilket i 

sin tur medför lägre risk för negativa hälsoeffekter hos människor och andra 
organismer. 

I skogsområdena mellan Göteborg och Borås finns stora sammanhängande 
naturmiljöer och ett stort inslag av våtmarker. Blöta marker har 
mycket stor betydelse för leveransen av reglerande ekosystemtjänster 
som klimatreglering, naturlig vattenreglering, vattenrening och 
översvämningsskydd. Klimatreglering sker genom att kol lagras i träd 
och mark och även genom temperaturutjämning. Våtmarker, sumpskogar, 
vattendrag, sjöar och dess strandzoner kan rena vatten från fosfor, kväve, 
partiklar och humusämnen, men även bakterier, miljögifter och tungmetaller. 
Den konstanta transporten av vatten genom mark och vegetation filtrerar 
vattnet och tar upp och bryter ner näring och partiklar (SMHI, 2018). 
Våtmarker och sumpskogar håller kvar och fördröjer vattnets flöde i 
landskapet, vilket minskar risken för översvämningar nedströms och minskar 
risken för vattenbrist vid torka. Våtmarkerna och sumpskogarna jämnar ut 
vattnets flöde och ökar uppehållstiden för vattnet i skogen, vilket i sin tur ger 
ökad grundvattenproduktion, ökad vattenrening och ökat upprätthållande av 
livscykler genom att de blöta biotoperna som är lekmiljö och uppväxtmiljö 
inte torkar ut lika ofta. Därmed är de även viktiga för den försörjande 
ekosystemtjänsten vattenförsörjning samt för biologisk mångfald. Blöta 
marker fungerar som översvämningsskydd mot övrig mark då de fungerar 
som magasin som i första hand fylls upp vid höga flöden. De utgör en 
buffertzon där vattnet tillåts breda ut sig. Först när flödeskapaciteten hos 
våtmarker, sumpskogar och andra blöta marker är nådd påverkar högflöden 
angränsande mark. 

Skog och våtmarker i skogen är också en central del i en fungerande 
grön infrastruktur. En variationsrik skog med många slags habitat och 
livsmiljöer ger en rik flora och fauna. De ekologiska sambanden är känsliga 
för intrång, barriärverkan och bullerstörning. Främst gäller det djurlivets 
spridningsmöjligheter, uttorkningseffekter på artrika slutna skogsmiljöer och 
våtmarker samt störningar på känsliga arter. 

Skogsområden har även stor betydelse för kulturella ekosystemtjänster som 
rekreation, friluftsliv, hälsa och estetiska naturupplevelser. Dessa tjänster 
bidrar till människors välbefinnande när vi vistas i naturen för återhämtning, 
vila, avkoppling och upplivande och stimulerande aktiviteter. Det kan handla 
om allt från skogspromenader, bad, paddling, fiske, jakt, svampplockning 
och fågelskådning till att njuta av en vacker utsikt från en bänk eller klippa. 
Många människor söker sig till naturen för olika typer av aktiviteter, till 
exempel ägnar sig över en miljon människor i Sverige varje år åt fritidsfiske i 
sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 2017). Hur attraktiv en 
skog är ur rekreations- och friluftslivssyfte är starkt knuten till omloppstiden, 
först vid 80 år når till exempel granskogen sin fulla rekreationspotential. 
Preferensstudier visar också att människor föredrar en glesare skog med 
gläntor och ljusinsläpp (Skogsstyrelsen, 2018).

4.8.3 Jordbruksområden
I odlingslandskapet produceras en stor del alla livsmedel och foder som djur 
och människor äter. Odlade livsmedel som spannmål, grönsaker och frukt 
samt kött och mejeriprodukter är konkreta försörjande ekosystemtjänster 
som tillhandahålles från åkrar och betesmarker. För att marken ska kunna 
leverera dessa tjänster krävs friska ekosystem samt en bördig mark där 
mikroorganismer, maskar, svampar och andra nedbrytare hjälper till att 
bibehålla näringsämnen och mullhalten i jorden. Flera jordbruksområden 
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i utredningsområdet sammanfaller med dalgångarna för vattendragen 
Mölndalsån, Kålleredsbäcken, Storån, Nolån, Sörån och Viskan. Det 
finns även flera jordbruksområden som ligger höglänt, såsom området 
mellan Eskilsby och Stora Bugärde, området norr om Sandared och 
jordbruksområdet nordöst om Borås. I de meandrande vattendragen finns 
försörjande ekosystemtjänster kopplade till fisk och musslor, exempelvis 
finns lekplatser för både lax och öring i flera åar. 

Bruket av marken i jordbruksområden är en viktig förutsättning för många 
känsliga växter och djur och det omgivande landskapet erbjuder en 
mångfald av miljöer där arter trivs. Bryn, diken, stenmurar, odlingsrösen, 
vägkanter, trädor och åkerkanter är livsmiljöer för insekter, fjärilar, fåglar, 
växter och vilt. Naturbetesmarker och ängar som har formats under lång 
tid genom påverkan av betande djur, är bland den mest artrika naturen vi 
har i Sverige (Naturvårdsverket, 2020b). Även åarna och dess omgivande 
marker är känsliga naturmiljöer som har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. I vattendragsfårans strömmande vatten leker ett stort antal 
fiskarter och i dess bottnar lever musslor och larver från en mängd olika arter 
av sländor. Insekter i vattendraget gynnar förutom fisk även fladdermöss och 
insektsätande fåglar (WWF, 2005).

Jordbruksmark är även viktig för de reglerande ekosystemtjänsterna 
vattenrening och flödesreglering. När vattnet rinner genom mark och 
växtlighet filtreras det medan vegetationen tar upp och bryter ner näring 
och partiklar. God markstruktur bidrar till markens förmåga att tillfälligt 
magasinera vatten, vilket dels kommer till nytta för växande grödor och dels 
fördröjer vattnets flöde i landskapet, vilket minskar risken för översvämning. 
Längs vattendragen i jordbrukslandskapet finns plana ytor som formats 
genom återkommande översvämningar. Dessa dämpar höga flöden och 
minskar näringstransporten i vattendragen, en viktig funktion i anslutning till 
jordbruksmark där näringsläckage är vanligt (Havs- och vattenmyndigheten, 
2017).

Odlingslandskapet är också uppskattat för kulturella ekosystemtjänster som 
kulturarv och rekreation. Det är i dalgångarna som de äldsta förhistoriska 
lämningarna inom utredningsområdet finns. Dessa jordbrukspräglade 
områden har nyttjats av människan sedan stenåldern både som jordbruk och 
som kommunikationsstråk. Dagens livskraftiga jordbruk är av stor vikt för 
identiteten i området. 

4.8.4 Sjöområden
I sjöområdena skapas många förutsättningar för ekosystemtjänster i 
gränszonen mellan land och vatten. I dessa varierande miljöer skapas 
gynnsamma livsmiljöer för många arter, exempelvis fisk och skaldjur 
som är viktiga försörjande ekosystemtjänster. Sjöar är viktiga resurser 
för vår vattenförsörjning och flera sjöar inom utredningsområdet utgör 
ytvattentäkter för de kringliggande tätorterna. 

God kvalitet på dricksvattnet är beroende av omkringliggande mark och 
den vattenrening som sker där. Liksom för skogsområdena finns även 
här sammanhängande naturmiljöer med ett stort inslag av sjöar och 
våtmarker, vilka har mycket stor betydelse för leveransen av reglerande 
ekosystemtjänster som klimatreglering, naturlig vattenreglering, 
vattenrening och översvämningsskydd. Klimatreglering sker genom att kol 
lagras i träd och mark och även genom temperaturutjämning. Våtmarker, 

sumpskogar, vattendrag, sjöar och dess strandzoner kan rena vatten från 
fosfor, kväve, partiklar och humusämnen, men även bakterier, miljögifter 
och tungmetaller. Den konstanta transporten av vatten genom mark och 
vegetation filtrerar vattnet och tar upp och bryter ner näring och partiklar 
(SMHI, 2018). Våtmarker och sumpskogar håller kvar och fördröjer vattnets 
flöde i landskapet, vilket minskar risken för översvämningar nedströms 
och minskar risken för vattenbrist vid torka. De blöta markerna jämnar 
ut vattnets flöde och ökar uppehållstiden för vattnet i skogen, vilket i 
sin tur ger ökad grundvattenproduktion, ökad vattenrening, och ökat 
upprätthållande av livscykler genom att de blöta biotoperna som är lekmiljö 
och uppväxtmiljö inte torkar ut lika ofta. Sjöar och våtmarker fungerar 
som översvämningsskydd mot övrig mark då de utgör en buffertzon där 
vattnet tillåts breda ut sig. Först när den flödeskapaciteten är nådd påverkar 
högflöden angränsande mark. 

Sjöar, strandzoner och vattendrag är varierade livsmiljöer med stort 
värde för den biologiska mångfalden. Flera hundra arter är beroende av 
övergångszonen mellan vatten och land och många av arterna lever hela sina 
liv i dessa miljöer. För andra arter är dessa biotoper viktiga under olika faser i 
livscykeln eller under olika delar av året (WWF, 2012). Interaktionen mellan 
land och vatten och den naturliga variationen i vattenflödet avgörande för om 
växter, djur och organismer ska kunna överleva.

Sjöområdena är också attraktiva ur rekreationssynpunkt. Hit dras människor 
för naturupplevelser som fiske, bad, fågelskådning och för motion på 
stigar och vandringleder. Över en miljon människor i Sverige ägnar sig åt 
fritidsfiske i sjöar och vattendrag varje år (Havs- och vattenmyndigheten, 
2017). Övriga kulturella ekosystemtjänster knutna till det sjörika landskapet 
är estetiska värden, forskning och utbildning. 

4.8.5 Bebyggda områden
I urbana tätbebyggda miljöer är ekosystemtjänster som bidrar till att skapa 
ett behagligt klimat och en behaglig miljö för oss människor att leva i 
prioriterade. Grönområden i staden skapar tillsammans en struktur med 
växtlighet som knyter samman tätorterna med det omgivande landskapet. I 
denna struktur är allt från parker, trädgårdar, gröna tak och växtlighet på 
fasader viktiga för att skapa en helhet. De gröna strukturerna förser både 
tätorternas invånare samt djur- och växtlivet med viktiga ekosystemtjänster 
och förutsättningar för att rikt liv. 

Försörjande ekosystemtjänster förekommer inte i stor utsträckning 
i bebyggda områden, förutom i form av exempelvis kolonilott- och 
trädgårdsodling av livsmedel för hushållsbruk. Denna försörjande tjänst 
är också i hög grad kulturell då odling för eget bruk är en uppskattad 
fritidssyssla. Stadsodling i olika former är också viktig för stadens insekter 
och pollinerare. 

De reglerande ekosystemtjänsterna i städerna är kopplade till den 
grönstruktur som finns i form av parker, skogsområden, trädgårdar och 
alléer. All typ av vegetation och icke hårdgjord mark fyller en funktion för att 
skapa en behaglig stadsmiljö. Vegetation som buskar och träd skapar visuella 
barriärer, dämpar buller, ger skugga och reglerar det lokala klimatet. Icke 
hårdgjord mark tillåter infiltration vilket dels renar vattnet från föroreningar 
och partiklar och dels minskar risken för höga flöden i vattendrag och diken 
och därmed risken för översvämning. Natur i städerna är också viktiga 

livsmiljöer för en mängd arter, till exempel för många fåglar som söker sig till 
buskage och brynzoner i anslutning till urbana miljöer. 

Utöver de viktiga reglerande ekosystemtjänsterna utgör grönområden 
i tätbebyggda områden viktiga platser för rekreation och lärande med 
betydelse för människors hälsa. Grönskan stimulerar till utevistelse, lek 
och motion och bidrar till minskad stress, något som kan visa sig genom 
lägre blodtryck (Boverket, 2016). Dessutom är grönområden ofta viktiga 
mötesplatser och skapar förutsättningar för sociala interaktioner. Äldre 
parker, kanaler, dammar, kyrkogårdar och gamla solitärträd är viktiga för 
de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platskänsla. Dessa element 
berättar något om platsens historia och skapar identitet för området. 
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5 Befolkning och 
markanvändning
Regionen har en stor folkmängd och stråket mellan Göteborg och Borås är 
ett av Sveriges största pendlingsstråk. Befolkningstätheten är som störst 
framförallt i de större städerna och i orterna längs med Kust till kustbanan. I 
regionen finns Landvetter flygplats, som är Sveriges näst största flygplats och 
även en stor arbetsgivare i regionen. 

I översiktsplanerna för de berörda kommunerna är fokus befolkningstillväxt, 
att skapa förutsättningar för näringslivet, att förtäta kring centralorter, 
infrastruktur och trafikleder. Det finns ett antal befintliga järnvägar och 
statliga vägar inom utredningsområdet, både Kust till kustbanan samt väg 
27/40 sträcker sig från väst till öst genom hela utredningsområdet. Förutom 
Landvetter flygplats så finns även Borås flygplats inom utredningsområdet.  
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Figur 5.1 Befolkningstäthet.

Samtidigt som en framtida järnväg innebär stora utvecklingsmöjligheter 
för regionen kan naturresurser, människors hälsa samt förorenade 
områden påverkas av en ny järnväg. Det finns jordbruksföretag, men en 
stor andel av dessa är mycket små. Likaså är brukningsenheterna inom 
skogsbruket relativt små. Det finns också ett antal grus- och bergtäkter inom 
utredningsområdet. Potentiellt och konstaterat förorenade områden finns 
spridda över utredningsområdet, men är mer förekommande i anslutning till 
större vägar och orter. Exempelvis bedöms Landvetter flygplats ha en stor 
förekomst av föroreningar av framför allt PFAS-ämnen. I Borås Stad finns ett 
stort antal förorenade områden på grund av stadens historia som textilstad.

En järnväg påverkar människors hälsa på flera olika sätt. Större delen 
av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av olika slag och 
endast två tysta områden finns utpekade. Ett tiotal mätningar som påvisar 
höga vibrationsnivåer inomhus nära befintlig järnväg har registrerats. 
Vibrationskänsliga områden finns i huvudsak i dalgångarna. Problem med 
både kvävedioxider och partiklar förekommer idag och i Göteborgs Stad 
samt Mölndals stad finns problem med att klara miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid.

Hänsyn behöver tas till skyddsobjekt och riskkällor som kan påverkas av 
respektive utgöra risk för anläggningen. Inom utredningsområdet finns fyra 
Sevesoanläggningar samt fem farliga verksamheter enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor.

Den största klimatpåverkan uppkommer vid byggandet av järnvägen. Krav 
finns för att minska klimatpåverkan från byggandet, materialanvändningen 
och underhållet av den nya järnvägen. Både lokalisering och utformning 
av anläggningen spelar roll för i vilken utsträckning den nya järnvägen är 
klimatbelastande.

5.1 Befolkning och näringsliv
Regionens största stad är Göteborg, med en folkmängd på cirka 579 000. 
Borås är regionens näst största stad, med en folkmängd på drygt 74 000. 
Totalt bor det cirka 113 000 invånare i kommunen. I Mölndals kommun 
uppgår invånarantalet till cirka 69 000 personer. I Härryda kommun bor det 
cirka 38 000 personer varav drygt 18 000 bor i 
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Figur 5.2 Fördelning av arbetstillfällen inom utredningsområdet.
 

Mölnlycke, som är kommunens största tätort. Landvetter tätort, som är näst 
störst, har knappt 9 000 invånare. Bollebygds kommun har totalt cirka 
9 500 invånare, varav cirka 4 500 bor i centralorten. Marks kommun har en 
folkmängd på cirka 35 000 och cirka 15 500 av dessa bor i centralorten Kinna 
(SCB, 2019).

Mölnlycke, som är kommunens största tätort. Landvetter tätort, som är näst 
störst, har knappt 9 000 invånare. Bollebygds kommun har totalt cirka 9 
500 invånare, varav cirka 4 500 bor i centralorten. Marks kommun har en 
folkmängd på cirka 35 000 och cirka 15 500 av dessa bor i centralorten Kinna. 

Sett över hela utredningsområdet är befolkningstätheten störst i den västra 
delen samt i Boråsområdet. Något högre befolkningstäthet finns också i 
de mindre orterna längs Kust till kustbanan och i trakten kring Bollebygd. 
Söder om väg 27/40 och i utredningsområdets norra del, mellan Bollebygd 
och Borås, är befolkningstätheten som lägst (SCB, 2019). Karta över 
befolkningstätheten i hela utredningsområdet kan ses i Figur 5.1.

5.1.1 Näringsliv och arbetsmarknad
Västra Götalands län har ett mycket strategiskt läge, med goda förbindelser 
till framför allt Norge och Danmark, samt till övriga världen från Landvetter 
flygplats och Göteborgs hamn. Detta ger goda förutsättningar för näringslivet 
i regionen. 

Sett till antalet arbetsplatser, domineras näringslivet i Västra Götalands 
län av tjänsteföretag. Totalt utgörs 69 procent av arbetsplatserna av 
olika tjänsteföretag, vilket är något högre än riksgenomsnittet. Andelen 
verksamma inom areella näringar är 17 procent i hela regionen vilket är något 
lägre än rikssnittet medan andelen verksamma inom industriella näringar 
är något högre än rikssnittet. I Bollebygds och Marks kommuner är andelen 
arbetstillfällen inom den areella sektorn större än de övriga kommunerna i 
utredningsområdet (Regionfakta, 2020).

Inom utredningsområdet är koncentrationen av arbetsplatser inom 
tjänstesektorn störst i Göteborg och Mölndal. Göteborgs Stad har över 
88 procent och Mölndal 80 procent, vilket kan jämföras med Borås Stad 
och Härryda kommun som har cirka 70 procent av sina arbetsplatser 

inom tjänstesektorn. Göteborg har dock lägre andel anställda inom 
industrinäringar än både Borås, Härryda och Mölndal.

Verksamhetsområden förekommer längs de stora kommunikationsstråken. 
I områdets västra del längs med väg E6/E20 och Västkustbanan och 
längre österut längs med väg 27/40. Dessa områden består av en mängd 
verksamheter med varierande inriktning. Särskilt utpräglat och med ett 
exponerat läge utmed väg 27/40 är Viareds verksamhetsområde väster om 
Borås.

Regionens största arbetsgivare är Västra Götalandsregionen med 55 000 
anställda. Även Göteborgs Stad och Borås Stad är stora arbetsgivare med 
55 000 respektive knappt 12 000 anställda. En annan stor arbetsgivare i 
Göteborg är Volvo personvagnar med drygt 18 000 anställda. 

På listan över de 25 största arbetsgivarna i regionen återfinns även Göteborgs 
universitet, Mölndals stad, Landvetter flygplats genom Swedavia, Härryda 
kommun och Chalmers tekniska högskola. I Mölndals stad är, förutom 
kommunen själv, AstraZeneca och Essity viktiga arbetsgivare. 
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Figur 5.3 Antal arbetspendlare mellan tätorter i utredningsområdet och i närliggande kommuner. Pendlingsrelationerna visar pendlingsrelationen mellan bostad och arbete i utvalda 
tätorter. Genomfartstrafik, studenter och pendlare från andra orter eller landsbygd redovisas därmed inte.

I Härryda kommun är kommunen och Landvetter flygplats de enskilt största 
arbetsgivarna, men det finns också ett flertal större arbetsgivare i 
verksamhetsområdena Mölnlycke företagspark och Solsten. I Bollebygds 
kommun är de största arbetsgivarna kommunen, Flügger Färg och Hultafors. 
I Borås är förutom Södra Älvsborgs sjukhus och Borås Stad de största 
arbetsgivarna Ellos, H&M, Högskolan i Borås och RISE (Regionfakta, 2020). 
Fördelning av arbetstillfällen ses i Figur 5.2.

5.1.2 Pendlingsmönster och kollektivtrafikutbud
Pendlingen längs med sträckan är stor och stråket mellan Göteborg och 
Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Göteborg, Borås och Mölndal 
har större inpendling än utpendling medan det i Bollebygds, Härryda och 
Marks kommuner är omvända förhållanden. I Göteborg och Borås är det en 
stor andel av den arbetsföra befolkningen som både arbetar och bor inom 
kommunen, se Figur 5.3.

Kust till kustbanan trafikerar sträckan Göteborg-Borås. Inom 
utredningsområdet finns stationer i Mölnlycke, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, 
Sandared och Borås. Under vardagar körs 13 turer i vardera riktningen, varav 
4 är direkttåg mellan Göteborg och Borås. Under helger körs 5 - 7 turer per 
riktning, varav 3 är direkttåg. Restiden mellan Göteborg och Borås är 52-
67 minuter med regionaltåg, beroende på om det är direkttåg eller tåg som 
även stannar på de mindre orterna. Mellan Göteborg och Borås går också 
direktbuss och en linje som kör via Bollebygd. Restiden med direktbuss 

(linje 100) är cirka 1 timma till/från Göteborg C. Merparten av resenärerna 
(cirka 80%) reser mellan Korsvägen och Borås och den restiden är cirka 50 
minuter. Under högtrafik går direktbussen i 10-minutertrafik. Från Borås 
finns både tåg och busslinjer mot Kinna och Varberg i stråket längs väg 41 och 
Viskadalsbanan. Mellan Göteborg och Borås går flertalet regionbussar och 
trafikerar med allt från 10- till 60-minuterstrafik. 

Från Mölnlycke går bussar mot Göteborg i 5-minutertrafik under högtrafik 
och i cirka 10-minutertrafik under övriga tider. Från Mölnlycke går även 
buss till Mölndal via Pixbo. Inom Härryda kommun går en busslinje i 
30-minutertrafik med start i Bollebygd till Mölnlycke, via tätorterna Rävlanda, 
Hindås, Härryda och Landvetter. Mellan Landvetter tätort och Rävlanda 
kör en busslinje via Hällingsjö. Från Hällingsjö finns även bussförbindelse 
söderut mot Fjärås. Landvetter flygplats trafikeras av flygbussar både från 
Göteborg och Borås. Mellan Borås och Bollebygd körs en busslinje längs 
väg 1757 och trafikerar bland annat Sjömarken, Sandared och Olsfors. 
Pendelparkeringar finns på många håll inom utredningsområdet.  

Både Mölndals stad och Borås Stad har cykelplaner, vilka beskriver visioner 
om att främja hållbara resvanor i vardagen. Trafikverket ansvarar för att 
tillgängliggöra ett stationsläge om befintlig infrastruktur saknas, och 
projektet förutsätter att kommunerna själva kommer att utveckla sina 
infrastrukturnät och kollektivtrafiklinjer så att hållbara intermodala resor 
främjas, vilket innebär resor och transporter med flera olika färdmedel.

5.2 Kommunal planering 
Inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser 
får ny järnväg inte byggas i strid med planen eller bestämmelserna enligt 
lag (1995:1649) om byggande av järnväg. I praktiken innebär detta att en 
järnvägsplan inte kan fastställas förrän kommunen har ändrat den eller 
de detaljplaner eller områdesbestämmelser som berörs, så att de stämmer 
överens med den planerade järnvägen. Då lokaliseringsutredningen är ett 
tidigt skede i utredningsprocessen redovisas här istället kommunernas 
gällande översiktsplaner. I det fortsatta järnvägsplanearbetet görs 
avstämning mot aktuella detaljplaner och parallellt med detta kan respektive 
kommun se över de detaljplaner som behöver ändras med anledning av 
järnvägsanläggningen.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 
kommunens yta, detta enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I 
översiktsplanen ska aktuella riksintressen redovisas. Det är kommunens 
uppfattning om riksintressena som ska framgå av översiktsplanen (Boverket, 
2020). Göteborg, Mölndal och Bollebygd har översiktsplaner som är äldre än 
tio år. Härrydas översiktsplan är från 2012, medan Borås har en översiktsplan 
från 2018. Arbete pågår med att ta fram nya översiktsplaner i samtliga 
kommuner utom Borås.

Under processen för lokaliseringsutredningen har en tät dialog förts med 
de berörda kommunerna i syfte att få en överensstämmelse mellan den 
kommunala planeringen och de korridorer och stationsalternativ som 
kommit att förordas. Trafikverket har även förtydligat utpekandet av sitt 
riksintresseanspråk för ”Ny stambana, delen Göteborg – Borås”. Detta på 
uppmaning av Länsstyrelsen då de tidigare korridorerna inte längre är 
aktuella och Länsstyrelsen saknar underlag för prövning av åtgärder inom 
lokaliseringsutredningens föreslagna korridorer för den berörda sträckan. 
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Västra Götalands län i frågan och 
berörda kommuner inom utredningsområdet har delgetts informationen.

I detta avsnitt sammanfattas kommunernas planerade utbyggnadsområden 
enligt deras gällande översiktsplaner, se Figur 5.4.

5.2.1 Göteborgs Stad
Göteborg är Sveriges näst största stad och regionens viktigaste knutpunkt. 
Göteborgs Stads översiktsplan (ÖP) är från 2009 (Göteborgs Stad, 2009). 
Arbete med ny ÖP pågår dock och granskning har genomförts under 2021. 
Endast en liten geografisk yta av kommunen berörs av Projekt Göteborg-
Borås. Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemensamt tagit fram en 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång (Göteborgs och 
Mölndals stad, 2016) vars planområde sträcker sig från Korsvägen i norr till 
Rävekärr i söder. Planområdet inom Göteborgs Stad innefattar även delar av 
Skår och Kallebäck. Syftet med den gemensamma FÖP:en är att skapa goda 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar regional struktur. Den fördjupade 
översiktsplanen beskriver gemensamma strategier och rekommendationer 
för markanvändning och stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och 
grönstruktur för en hållbar stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång i de båda 
kommunerna.
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Figur 5.4 Kartan visar kommunernas övergripande utbyggnadsstrategier inom utredningsområdet de kommande 15-20 åren. Punkterna symboliserar utbyggnadsområden och pilarna utbyggnadsriktningen. Informationen är baserad på kommunernas aktuella översikts-
planer och andra strategiska dokument.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås områdena väster om E6/E20 och 
Västkustbanan omvandlas till blandad bebyggelse med centrumkaraktär. Mot 
E6/E20 och järnvägen föreslås högre bebyggelse som skydd mot buller, risk 
för farligt gods och förorenad luft. Även öster om E6/E20 och järnvägen 
utvecklas det tidigare mejeriområdet i Kallebäck till blandad bebyggelse. För 
att bättre koppla Kallebäck till sin omgivning föreslås en ny väg till 
Lackarebäck som innebär en ny länk söderut till Mölndals innerstad samt en 
ny gång- och cykelbro över järnvägen och E6/E20 till Grafiska vägen–
Mölndalsvägen.

5.2.2 Mölndals stad
Mölndals kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2006, men arbete pågår 
med att ta fram en ny ÖP. Förslaget till ny ÖP har varit på samråd under 
2018 (Mölndals stad, 2018). Mölndal är en del av Göteborgsregionens 
starka tillväxtområde och enligt samrådshandlingen för den nya ÖP:n har 
staden ett uttalat mål om att växa med i genomsnitt 1,5 procent per år. I 
samrådshandlingen fastslås att en station för den nya stambanan ska beaktas 
i all planering inom stationsområdet i Mölndals tätort. Här ska en placering 

av en ny järnvägsstation vara möjlig. Möjliga korridorer för järnvägsdragning 
ska också beaktas så att inga hinder skapas.

Centrala Mölndal är uppbyggt kring tågstationen samt längs Mölndalsån. 
Övriga tätorter i kommunen är Kållered, Lindome och Hällesåker. 
Huvuddragen i den gällande ÖP:n är att förtäta de tätortsbildningar 
inom kommunen som ligger utmed de större trafiklederna. Större 
utbyggnadsområden för bostäder som pekas ut är Mölndalsåns dalgång, 
Västra Balltorp i sydvästra Mölndals tätort, Heljered i Kållered samt området 
Ingemantorp – Fågelsten – Skäggered i Lindome. Utöver detta möjliggörs för 
omvandling av fritidshusområden till helårsboenden genom utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp i dessa områden.

I den gemensamma fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Mölndalsåns 
dalgång som Mölndals stad har tagit fram tillsammans med Göteborgs Stad 
(Göteborgs och Mölndals stad, 2016) finns förslag på ny markanvändning 
längs med Mölndalsån. Huvudinriktningen är att åstadkomma en tätare 
stadsbebyggelse, där bostäder och verksamheter blandas. Nya bostäder 

föreslås inom flera delområden både genom förtätning i befintliga 
bostadsområden, men också genom att tillåta bostäder på tidigare 
industrimark. Gatustrukturen föreslås byggas ut med nya kopplingar 
på båda sidor om Västkustbanan och väg E6/E20, men också över 
infrastrukturstråket. Söder om Mölndals bro föreslås en ny bro alternativt 
en överdäckning över motorvägen och ännu längre söderut ytterligare en 
ny öst-västlig förbindelse som i framtiden kan avlasta de centrala delarna av 
Mölndal från genomfartstrafik.

Inom Forsåkerområdet, som är ett tidigare industriområde på den sydöstra 
sidan om Mölndals bro, föreslås i den fördjupade översiktsplanen en ny 
stadsdel med blandad bebyggelse och service. Infrastrukturen ska utvecklas 
genom en utbyggnad av järnvägen, förbättrade trafikplatser på motorvägen 
samt genom en utökad kollektivtrafik. En ny bro, söder om Mölndals bro, 
mellan Mölndals innerstad och Forsåkersområdet avlastar Mölndals bro 
och ger en möjlighet att skapa en utvecklad knutpunkt vid Mölndals C. 
För att sammanlänka de västra och östra sidorna av dalgången och minska 
barriäreffekten av infrastrukturen föreslås fler gång- och cykelbroar, både 
över E6/E20 och Västkustbanan och över Mölndalsån. Detta ska även 
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tillsammans med en utvecklad grönstruktur utmed Mölndalsån skapa bättre 
kopplingar med omgivande grönområden. Kulturmiljöer inom framförallt 
äldre industrimiljöer ska tas till vara och utvecklas.

5.2.3 Härryda kommun
I Härryda kommun utgörs centralorterna av Mölnlycke och Landvetter. 
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2012 och aktualitetsförklarades 
2018 (Härryda kommun, 2012). Arbetet med att ta fram en ny ÖP pågår och 
den beräknas ställas ut för samråd under våren 2021. Arbetet med att ta fram 
en ny ÖP har påbörjats. Kommunen har enligt nuvarande ÖP en ambition 
om att växa med 1 procent om året. Detta kommer innebära att man behöver 
ta ny mark i anspråk. Befintliga tätorter ska utvecklas och byggnation 
ska huvudsakligen ske kring befintlig infrastruktur och i anslutning till 
kollektivtrafik. 

Mölnlycke tätort har, likt trakten kring Rådasjön, en historik kring 
herrgårdsmiljöer och gods. Själva orten Mölnlycke har en stor andel 
villabebyggelse, men i centrumområdet finns även flerbostadshus och 
verksamheter. Störst koncentration av verksamheter finns norr om tätorten 
intill väg 27/40 i Mölnlycke företagspark. Mölnlycke har en järnvägsstation 
centralt i samhället och ser särskilt positivt på förtätning inom 600 meter 
från stationen. Ett nytt bostadsområde med lägenheter vid gamla Mölnlycke 
fabriker är under byggnation. Vid Bråta by, söder om väg 27/40, planeras 
bostäder och verksamheter på nuvarande jordbruksmark. Ytterligare 
etableringsområden är Valborgs ängar och Södra Kullbäckstorp, i nära 
anslutning till Mölndalsvägen. Nära gränsen mot Partille, i anslutning till 
Hålsjöarna, pekas ett stort område ut i ÖP för nya bostäder.

Landvetter tätort präglas av att det ligger i ett kraftigt kuperat landskap, 
som styr var det är möjligt att genomföra nyetableringar av verksamheter 
och bostadsområden. Utbyggnaden av väg 27/40 på 1970-talet delade upp 
Landvetter tätort, vars gamla centrum utgörs av bebyggelsen söder om vägen. 
Utvecklingen av samhället har därefter främst skett norr om vägen. 

Kommunen har tagit fram ett program för Landvetter-Backa, söder om väg 
27/40. Här pågår arbete med detaljplaner. Kommunen arbetar också med en 
fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra, som är det största utpekade 
utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan ÖP2012. Landvetter 
Södra är en helt ny stad för 25 000 invånare som ska kopplas samman med 
befintliga orter som Mölnlycke, Landvetter och Björröd samt Landvetter 
Airport city och flygplatsen. Förslaget till fördjupad översiktsplan har varit 
på samråd 17 april-17 juni 2020 (Härryda kommun, 2020b). Landvetter Södra 
berör ett större geografiskt område mellan Landvettersjön och Landvetter 
flygplats. 

Ytterligare planerade områden i kommunen är bland annat en företagspark 
i Bårhult samt verksamhetsområden i närområdet kring Härryda. Mindre 
orter inom utredningsområdet i Härryda kommun är Härryda, Hindås, 
Rävlanda och Hällingsjö (Härryda kommun, 2012). 

Landvetter flygplats ligger i Härryda kommun och omfattas av en generalplan 
fastställd 1980. För stora delar av flygplatsområdet och intilliggande 
område gäller detaljplanen S42 som fastställdes år 1978. Områdena kring 
flygplatsmotet är intressanta för företagsetableringar, se vidare i 5.3.1. På 
markanvändningskartan i ÖP:n redovisas västra delen av detta område som 

”Utbyggnadsområde på kort sikt” och östra delen som ”Utbyggnadsområde på 
lång sikt”. Utvecklingsplaner finns för området kring flygplatsen med bland 
annat Airport City och en Draft masterplan som Swedavia arbetar med.

5.2.4 Bollebygds kommun
Bollebygds kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2002 (Bollebygds kommun, 
2002) men i kommunen pågår ett arbete med en ny ÖP vilken har varit på 
granskning under 2021 (Bollebygds kommun, 2021). I centralorten Bollebygd 
finns lokal handel och service och orten fungerar som ett handelscentrum 
för närområdet. Landvetter flygplats ligger endast 15 min bort. Kommunens 
målsättning enligt nuvarande ÖP är att utveckla näringslivet i kommunen 
genom nyetableringar så att fler människor kan jobba i kommunen. 
Bostadsbyggande ska prioriteras i Bollebygds tätort, men även orterna 
Olsfors, Hultafors och Töllsjö ska kunna utvecklas. Det efterfrågas 
möjligheter till fritidshus eller permanentboende kring Nedsjöarna öster 
om Hindås. Väster om Bollebygds centrum och norr om väg 27/40 ligger 
Kullaområdet, ett område längs med Nolån där kommunen tagit fram ett 
planprogram för nya bostäder. Området har en känslig landskapsbild och 
därför rekommenderas låg bostadsbebyggelse i planprogrammet. Området 
består idag av betesmarker längs åravinen samt enskilda gårdar (Bollebygds 
kommun, 2017).

I Bollebygd är samhället koncentrerat kring torget och stationen. 
Bebyggelsen består mestadels av villor. Längs med väg 27/40 finns 
verksamheter, liksom i området intill Grönkullenmotet. Bollebygd ligger 
strategiskt för utveckling av näringsliv och bostäder. Kommunen är i 
dagsläget en utpräglad pendlarkommun. 

Det finns en utvecklingsplan framtagen i samarbete med Marks och Härryda 
kommuner. Utvecklingsplanen antogs 2014 och anger mål och inriktning 
för gränsområdet mellan kommunerna (Bollebygds, Marks och Härryda 
kommun, 2014). 

5.2.5 Borås Stad
Borås Stad har en översiktsplan (ÖP) från 2018 (Borås stad, 2018). 
Kommunen har fem prioriterade kärnområden för tillväxt som är Borås Stad 
samt orterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största 
stad med drygt 74 000 invånare. Borås har varit landets centrum för 
textilproduktion, sedan textilindustrin etablerade sig i Sjuhärad under 
1800-talet. Stadskärnan domineras av flerbostadshus i kvartersstruktur. 
Utanför stadskärnan breder stora områden med friliggande bebyggelse 
ut sig i den kuperade terrängen. Väg 40 passerar staden direkt söder om 
stadskärnan. Borås största verksamhetsområde Viared ligger i västra delen 
av tätorten utmed väg 27/40. Övriga verksamhetsområden är lokaliserade 
utmed de större vägarna som går genom tätorten, som väg 40, 41 och väg 42.

I Borås finns ett stort utbud av handel, utbildningsverksamhet, kultur och 
bostäder. Kommunen har ett mål om att fortsätta växa med cirka 1 000 nya 
invånare per år de kommande 20 åren vilket motsvarar cirka 1 procent i 
tillväxt. År 2035 räknar kommunen med att ha en folkmängd på cirka 140 000 
invånare. För att möta den kommande utvecklingen bedöms cirka 15 000 nya 
bostäder behöva byggas fram till 2035. I Borås eftersträvas att staden ska växa 
inifrån och ut med en tät och blandad stadsbebyggelse. De större tätorterna 

i kommunen, Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, ska fungera som 
viktiga knutpunkter i kommunen för service som skola, vård, äldreboende 
och detaljhandel. Orterna ligger längs prioriterade kollektivtrafikstråk som 
ska vara tydliga och effektiva. 

För Borås Stad har man tagit fram en utbyggnadsstrategi med en strukturbild 
som pekar ut att stadskärnan ska förtätas inifrån ut, centrumnära 
utvecklingsområden samt prioriterade stråk för utveckling (Borås Stad, 
2019). Strategin är framförallt att staden ska växa i nord-sydlig riktning 
med tyngdpunkter utmed Viskan. Prioriterade utvecklingsområden 
förutom stadskärnan är de centrumnära områdena Knalleland, Gässlösa, 
Regementet, Getängen och Hestra. För att möjliggöra exploatering 
inne i staden på framförallt äldre industrimark, parkeringsytor och lågt 
exploaterade fastigheter behöver nya ytor för verksamheter skapas. I 
Borås ÖP pekas framförallt Kyllared i Brämhult, Viared väster- och österut, 
områden både väster och öster om väg 41 och godsterminal Syd ut som 
verksamhetsområden. Borås genomkorsas av ett flertal större vägar och 
järnvägar som är viktiga för arbetspendling och näringslivstransporter. Den 
nya stambanan nämns som en viktig aspekt för att möjliggöra snabbare, 
effektivare och miljövänligare resor för regional arbetspendling och nationell 
fjärrtrafik.

5.2.6 Marks kommun
Huvudorten i Marks kommun är Kinna. Kinna ligger i mycket nära 
anslutning till orten Skene och de två orterna har i stort sett vuxit ihop. 
Marks kommuns utveckling är i hög grad beroende av hur väl kommunen kan 
länka samman med arbetsmarknaderna i Göteborg och Borås.

Marks kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2017 (Marks kommun, 2017). I 
ÖP lyfts vissa strategiska stråk och utvecklingsnoder fram. Enligt ÖP bör 
utveckling fortsatt ske med inriktningen att komplettera och förtäta befintlig 
bebyggelse i knutpunkter, noder och länkade orter. En blandning av bostäder 
och arbetsplatser ska eftersträvas så långt som möjligt. Kommunen har en 
ambition om 1 procent årlig befolkningsökning fram till år 2030. Kommunen 
berörs endast till liten del av utredningsområdet för Göteborg-Borås.
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Vägar och järnvägar
Utredningsområde

Figur 5.5 Vägnummer på de statliga vägarna samt namn på järnvägarna inom utredningsområdet.

5.3 Infrastruktur
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet är Västkustbanan, Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan, se Figur 5.5. Västkustbanan 
går i nord-sydlig riktning mellan Göteborg och Lund. Västkustbanan har 
en station i Mölndal. Kust till kustbanan går i väst-östlig riktning mellan 
Göteborg och Kalmar via Borås. Viskadalsbanan går söderut från Borås 
mot Varberg och Älvsborgsbanan går norrut från Borås mot Uddevalla. 
För att dessa järnvägar inte ska innebära alltför stora barriärer för bilister, 
fotgängare och cyklister längs sträckorna så finns det ett antal passager under 
eller över järnvägarna som dessa kan passera via.

Järnvägen mellan Göteborg och Borås öppnades för trafik 1894 och den 
innebar en övergripande förändring av kommunikationsstrukturen i regionen. 
För några samhällen, till exempel Bollebygd, innebar järnvägsstationen att 
samhällets centrum flyttades. Hindås utvecklades under det tidiga 1900-talet 
till en välbesökt turistort, med ett flertal hotell, som ett resultat av de goda 
förbindelser till Göteborg och Borås som järnvägen gav. 

Statliga vägar som kan komma att påverkas av den nya järnvägen, se Figur 5.5. 

Väg E6/E20 är störst med sina sex körfält och går i nord-sydlig riktning 
genom utredningsområdets västra del. Vägen ligger i markplan med slänter, 
och korsande vägar går på bro över vägen. Väg 27/40 är näst störst och 
sträcker sig väst-östligt genom hela utredningsområdet. Den ligger mestadels 
i markplan med slänter, med korsande vägar som omväxlande går på bro över 
eller i tunnel under vägen.

E6/E20, väg 27/40, 41, 42 samt väg 156 och 180 är inkluderade i Funktionellt 
Prioriterat Vägnät. Väg E6/E20 och väg 27/40 är utpekade som nationellt 
och internationellt viktiga vägar. Väg 41 är utpekad som regionalt viktig väg 
liksom väg 42 norr om Borås tätort. Väg E6/E20 och väg 40 är även utpekade 
som riksintressen. Väg 1757 går parallellt med väg 27/40 mellan Bollebygd 
och Borås och fungerar som omledningsväg.

Väg 27/40 passerar precis norr om Landvetter flygplats vilket gör att 
flygplatsen lätt nås med buss eller bil, både från Göteborg och från Borås samt 

övriga samhällen längs sträckan. Flygplatsen trafikeras av flygbussar både 
från Göteborg och Borås.

Förutom Landvetter flygplats ligger även Borås flygplats inom 
utredningsområdet. Borås flygplats ligger precis söder om 
verksamhetsområdet Viared.

Gång- och cykelnätet är främst koncentrerat till tätorterna. Mellan tätorterna 
i utredningsområdet saknas ofta gång- och cykelvägar vilket medför att 
gång- och cykeltrafikanter längs dessa sträckor hänvisas till att gå eller cykla 
i blandtrafik.

Inom eller i anslutning till utredningsområdet trafikerar tåg, stadsbussar, 
regionbussar, expressbussar, sjukresor, flygbuss samt spårvagnar. I 
utredningsområdet utgörs knutpunkterna för region- och expressbussar av 
Mölndals station, Mölnlycke station, Bollebygd station och Borås resecenter. 

Längs de större vägarna finns ett antal större brokonstruktioner samt 
trafikplatser som behöver beaktas vid placering av den nya järnvägen. Längs
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Figur 5.6 Kollektivtrafiknät med knutpunkter.

järnvägar finns även anläggningar såsom teknikhus och matarstationer som 
kan komma att påverka.

Inom utredningsområdet finns i varierande omfattning (mer i och runt 
tätorterna samt Landvetter flygplats) ledningar för överföring av vatten och 
avlopp, el (0,4–400 kV), opto/tele, Naturgas, samt fjärrvärme och fjärrkyla. 
Om ledningarna behöver flyttas för att kunna bygga järnvägen är det generellt 
möjligt, men det kan ta upp 5 år från beslut till flyttad ledning.

Inom utredningsområdet finns större VA-ledningspaket, överförings-
ledningar i stora dimensioner, pumpstationer samt kritiska ledningar till och 
från vatten- och reningsverk. Även dagvattenledningar som lokalt avvattnar 
befintliga järnvägsspår finns i området. I Mölndalsåns dalgång har Gryaab 
ett pågående projekt om förbättringar i spillvattennätet. Större fjärrvärme-, 
fjärrkyla- och gasledningar/anläggningar samt kraftledningsgator finns 
också inom utredningsområdet. I tätorterna samt på Landvetter flygplats är 
ledningssystemen generellt mer utbyggda än på landsbygden.

Inom utredningsområdet finns ett antal dammanläggningar som utgörs av 
mindre vattenkraftsanläggningar och dammar som möjliggör reglering av 
vattennivåer i sjöar och flöden i vattendrag. I Mölndalsåns avrinningsområde 
finns ett antal dammanläggningar i vattendrag och sjöar. För fem dämmen 
i Mölndalsåns huvudfåra finns en koordinerad reglering av vattenflöde och 

-nivå för att minska risken för översvämningssituationer nedströms. För 
Viskan finns en älvssamordningsgrupp för samverkan mellan länsstyrelsen, 
Vattenfall, Borås Stad och Räddningstjänsten. Genom koordinering av 
vattenreglering vid dammanläggningar i Viskans avrinningsområde minskas 
risken för översvämningssituationer.

5.3.1 Landvetter flygplats
Göteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största 
internationella flygplats och invigdes 1977. Med ett strategiskt läge 15 
kilometer öster om Göteborg, på vägen till Borås, utgör flygplatsen ett nav för 
inrikesflyg.

Göteborg Landvetter Airport ägs av statliga Swedavia och är idag en av 
Västsveriges viktigaste målpunkter för kommunikation. Från flygplatsen nås 
100 destinationer, där de populäraste är Stockholm, London och Frankfurt. 
På flygplatsen jobbar runt 450 personer för Swedavia och här finns cirka 500 
entreprenörer och 100 verksamma företag. Totalt sysselsätter flygplatsen 
cirka 4 000 personer. Precis norr om flygplatsen passerar väg 27/40, som 
byggdes ut som motorväg under 1970-talet. Många nya företag har etablerat 
sig i verksamhetsområdena längs detta stråk under det senaste decenniet. 

Förutom flygplatsterminalen utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader, 
hangarer, flygledartorn, parkeringshus, hotell, bensinstation och en 
snabbmatsrestaurang. Mellan flygplatsen, Flygplatsvägen och väg 27/40 
finns stora logistikanläggningar på plansprängda ytor med höga slänter ner 
mot avfarten från väg 27/40 (Swedavia Airports, 2017). Bebyggelsen inom 
flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin karaktär, glest utplacerad 
och omgärdad av öppna parkeringsplatser och grönytor. Flygplatsens 
storskaliga infrastruktur står i stark kontrast till omkringliggande 
skogsområden.
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I Härryda kommuns ÖP redovisas influensområde för flygbuller enligt 
precisering av riksintresse för Landvetter flygplats som definierats i ett 
beslut från Trafikverket 2011-05-05 (Härryda kommun, 2012). Trots 
bullerstörningar inom flygplatsområdet har kommunen ändå som ambition 
att ge förutsättningar för en god boendemiljö i befintliga bostadsområden, 
utan att begränsa flygplatsens utvecklingsmöjligheter. Flygplatsen motsätter 
sig dock nya bostäder eller större tillbyggnader inom dess påverkansområde 
då detta riskerar att göra intrång på riksintresset och hämma flygplatsens 
utvecklingsmöjligheter. Det är av stor vikt för hela regionen att flygplatsen 
ges möjligheter att utvecklas och att företag kan etableras i anslutning till 
flygplatsen. Närheten till väg 27/40 och en eventuell ny järnvägsstation 
skapar goda förutsättningar för verksamhetsområden.

Framtida utveckling
Antalet flygresenärer är cirka 6,7 miljoner per år (Transportstyrelsen, 2020) 
varav en stor andel är affärsresenärer. Swedavia menar att Landvetter 
flygplats måste anpassas till dagens resenärsantal och samtidigt förbereda sig 
för framtiden. Ett utvecklingsprogram har därför tagits fram för flygplatsen 
(Swedavia Airports, 2020a). I programmet ingår flygplatsens kapacitets- och 
utvecklingsprojekt som sammantaget ska möjliggöra en kapacitetsökning 
från cirka sju miljoner till cirka åtta miljoner passagerare. 

Swedavia har också tagit fram en så kallad Draft masterplan för Landvetter 
flygplats (Swedavia Airports, 2017). En Draft masterplan är en översikt över 
möjliga utvecklingsscenarier och ska visa på vilka möjligheter flygplatsen har 
att utvecklas. Här poängteras att flygplatsen har en helt avgörande betydelse 
för regionens tillgänglighet, tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen utgår 
ifrån en förväntad ökning av flygtrafik från cirka åtta miljoner passagerare 
till cirka 18 miljoner passagerare under en 50-årsperiod. Arbete med en 
Masterplan 2070 för Landvetter flygplats pågår. 

Swedavia har i uppdrag att öka tillgängligheten inom samt till och från 
Sverige med flyg. Landvetter flygplats är en utpekad så kallad Core-
flygplats inom EU, där man vill uppnå intermodalitet. Det betyder att man 
vill att transport av gods och passagerare kan ske med nyttjandet av flera 
transportsätt. Samtidigt som Swedavia planerar och bygger för framtidens 
resande har de en vision om en flygplatsstad. Visionen håller på att 
förverkligas i och med planering och byggande av Airport City Göteborg, som 
har blivit namnet på flygplatsstaden som nu börjat växa fram runt flygplatsen. 
Här är tanken att lager- och logistikverksamhet blandas med kontor, hotell, 
handels- och arbetsplatser. Flygplatsstaden ska växa fram etappvis och 
beräknas vara fullt utbyggd år 2045 då antalet arbetstillfällen ska uppgå till 
cirka 10 000 (Swedavia Airports, 2020b).

5.4 Naturresurser
Naturresurser är naturtillgångar i form av material eller energi som 
efterfrågas och utnyttjas av människan. Inom utredningsområdet påverkas 
naturresurser som yt- och grundvatten, skogs- och jordbruk samt 
täktverksamheter. 

5.4.1 Ytvatten
Många av sjöarna och vattendragen inom utredningsområdet utnyttjas för 
elproduktion från vattenkraft. Det finns ett stort antal anlagda dammar för 
reglering av vattennivåer och flöden. I vattendrag finns kraftverksdammar 

och i sjöutlopp regleringsdammar. Dessa utgör i många fall vandringshinder 
för fisk och annan vattenlevande fauna. 

I Mölndalsåns avrinningsområde finns åtskilliga dammanläggningar i 
vattendrag och sjöar. För fem dammar i Mölndalsåns huvudfåra finns en 
koordinerad reglering av flöden och vattennivåer för att minska risken för 
översvämningar kring ån. I Nolån och Storån finns flera kraftverksdammar. 
I Storån har fiskvägar anlagts förbi de dammar som tidigare utgjort 
vandringshinder. För Viskan finns en älvssamordningsgrupp för samverkan 
mellan länsstyrelsen, Vattenfall, Borås kommun och räddningstjänsten. 
Genom koordinering av vattenregleringen vid dammanläggningarna i Viskans 
avrinningsområde minskas risken för översvämningssituationer. 

Inom utredningsområdet ligger totalt 40 markavvattningsföretag. 
Mölndalsån och Kålleredsbäcken i den västra delen av området utgör 
exempel på några av dessa. Ytterligare exempel finns kring Sandhult där 
ett kluster av markavattningsföretag finns samt kring Grönered. Förändrad 
markavvattning inom företaget, omprövning eller upphävning av företaget 
kan kräva omfattande tillståndsprocesser.

5.4.2 Grundvatten
Grundvattenmagasin i jordlager av särskild betydelse inom 
utredningsområdet finns framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial 
som finns i anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) 
och Borås (Viskan), samt längs dalgången mellan Landvetter tätort 
och Hindås, se figur 4.5. Dessa grundvattenmagasin har betydelse för 
dricksvattenförsörjning och kan innebära att särskilda hänsyn behöver tas 
vid byggande av anläggningen. Se vidare i avsnitt 6.3.

Mindre grundvattenmagasin i både jord och berg kan även bli viktiga att 
ta hänsyn till i lokal skala, till exempel vid stora grundvattentryck i djupa 
tunnlar eller i djupa skärningar med stort grundvattentryck (artesiska 
förhållanden) eller där det finns en koppling till naturvärden, till exempel 
våtmarker som kan påverkas av förändrade grundvattenförhållanden.

5.4.3 Allmänna vattentäkter och vattenskyddsområden
Inom utredningsområdet finns ett antal allmänna vattentäkter med 
tillhörande vattenskyddsområden, vilka beskrivs i avsnitt 7.2, se även figur 7.6.

5.4.4 Enskilda vattentäkter och energibrunnar
Inom utredningsområdet förekommer ett mycket stort antal brunnar, främst 
energibrunnar i berg, men även enskilda vattentäkter i både berg och i 
jordlager. Antal energibrunnar är framförallt högt i tätorter, men återfinns 
överallt där bostadsbebyggelse förekommer. Antalet enskilda vattentäkter 
kan framförallt förväntas vara fler i tätare bebyggelse utanför områden med 
allmän vattenförsörjning, till exempel fritidshusområden.

Brunnskonstruktioner kan påverkas i olika grad av anläggningen 
beroende på anläggningstyp. I en del områden kommer ofrånkomligen 
dricksvattenbrunnar behöva ersättas på grund av att de hamnar i direkt 
konflikt med anläggningen. I andra områden kan anläggningen påverka 
brunnar genom sänkta grundvattennivåer och brunnar kommer därför 
behöva ersättas eller kompenseras för.

5.4.5 Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Jordbruksmark är en viktig resurs att bevara för framtida 
livsmedelsproduktion. Mer om detta finns att läsa i Sveriges 
livsmedelsstrategi (Regeringskansliet, 2021). Jordbruksmark är även attraktiv 
för bebyggelseutveckling, både för utvidgning av samlad bebyggelse och för 
att det ofta har goda byggnadstekniska förutsättningar, särskilt tätortsnära 
jordbruksmark riskerar därför ofta att omvandlas till annat ägoslag 
permanent. Frågan om hushållning av brukningsvärd jordbruksmark till det 
den är mest lämpad för är därför angelägen.

Av de fyra kommunerna Mölndal. Härryda, Bollebygd och Borås var det 
2016 endast Borås som hade jordbruksföretag med en areal över 50 ha. I 
kommunerna Härryda och Bollebygd fanns det endast 7 respektive 4 
jordbruksföretag med en areal mellan 20 och 50 hektar vid samma tidpunkt 
(Jordbruksverket, 2020a). Inom utredningsområdet förekommer större 
sammanhängande arealer av jordbruksmark framförallt i Nolåns och Storåns 
dalgång, det vill säga inom Bollebygds och Härryda kommuner. Söder 
om Rävlanda finns betesmarker med höga värden som ingår i fleråriga 
skötselåtaganden inom ramen för Jordbruksverkets miljöersättningar 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020e). Nolåns och Storåns dalgång 
utgör en del av ett regionalt viktigt och värdefullt odlingslandskap 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020f ), där värdet förutsätter ett 
fortsatt brukande av jordbruksmarken. Markanvändningen per brukare är 
geografiskt spridd för vissa brukare trots att det är ett sammanhängande 
jordbruksområde. Djurhållningen i området består av nötkreatur, får och gris 
(Jordbruksverket, 2020b) och (Jordbruksverket, 2020c).

I alla fyra kommunerna är en stor andel av jordbruksföretagen mycket 
små, under 5 ha, se Tabell 5.1. För alla fyra kommunerna användes över 80 
procent av den totala åkermarksarealen för vallodling 2019 (Jordbruksverket, 
2020d). Sammantaget kan konstateras att det inte rör sig om någon 
omfattande växtodling av stråsäd utan att det i huvudsak rör sig om vall för 
djurfoder, antingen som slåttervall eller som betesvall. Då det är stor andel 
små brukningsenheter och stor andel vallodling är det troligt att det i stor 
utsträckning rör sig om extensivt bete. 

Kommun Jordbruksföretag med en areal under 5 hektar 
(i procent av jordbruksföretagen inom kommunen)

Mölndal Mer än 20 procent

Härryda Mer än 40 procent

Bollebygd Mer än 50 procent

Borås Mer än 40 procent

Tabell 5.1  Jordbruksföretag med en areal under 5 hektar.

I många fall är jordbruket och skogsbruket komplement inom samma 
lantbruksföretag. Om den ena näringsgrenen utsätts för fragmentering 
kan det i förlängningen påverka näringsidkaren så att även den andra 
näringsgrenen påverkas negativt. I områden där jordbruksmarken ligger 
insprängd som små öar i andra markslag behöver lantbruksföretag 
ofta arrendera marker inom ett större geografiskt område än om 
odlingslandskapet är storskaligt. Både för jordbruket och för skogsbruket 
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är det viktigt att det även framöver finns bra möjligheter för brukaren 
att ta sig mellan sina olika markområden med de maskiner som krävs 
för fortsatt brukande. Hydrologiska förändringar, som kan försämra 
produktionsmöjligheterna både om det blir för torrt och om det blir för blött, 
är ett hot mot fortsatt jord- och skogsbruk. Detta är något som kan förvärras i 
och med klimatförändringar.

Skogsbruk
Hela utredningsområdet präglas av ett skogslandskap. Utredningsområdet 
är beläget i flera kommuner med många skogsfastigheter, relativt små 
brukningsenheter (cirka 15-20 hektar) och många skogsägare. Antalet 
skogsägare överstiger i alla kommuner antalet skogsfastigheter, vilket 
tydliggör att många är familjeskogsbruk eller bostadsfastigheter med 
skog. De enskilda ägarna utgör den i särklass största ägarkategorin i antal. 
Västra Götaland är ett av de län där det finns flest skogsägare. De små 
fastigheterna och skiftena gör det svårare med ett rationellt skogsbruk, men 
det omöjliggörs inte. Att brukningsenheterna ändå är i den storleksordningen 
och med produktiv skogsmark i området kan skogsbruket sägas vara 
rationellt även för privata skogsägare i området som normalt har mindre 
innehav. Skogsindustrierna är viktiga i hela Sverige, men är i Västra Götaland 
kanske inte fullt lika viktiga för sysselsättningen som för andra delar av 
landet.

Skogsbruk och viljan för mindre skogsägare att sätta sitt timmer på 
marknaden påverkas negativt vid en ökad grad av fragmentering. I många 
fall beror detta på att fragmenteringen bidrar till små eller mycket små 
fastigheter vilka är svåra att bruka på ett ekonomiskt rationellt sätt. Sverige 
har som helhet en låg grad av fragmentering, men i samband med byggnation 
av järnväg delas fastigheter och fragmenteringsgraden kan komma att 
påverkas då små fastigheter delas i mindre. 

5.4.6 Täktverksamhet
Det finns ett antal befintliga grus- och bergtäkter inom utredningsområdet, 
enligt tillsynsmyndigheternas ärendesystem. Bergtäkter finns i Bråta (nära 
Mölnlycke), Buagärde (utanför Bollebygd), Grönbo (sydöst om Bollebygd), 
Ramnaslätt (industriområde i Borås), Lillhult (Härryda), Bollebygd-Hestra, 
Härryda, Sandhults-Hulebo och Torpa Hestra (Viared). 

Grustäkter finns i Snåkered (öster om Landvetter tätort) och i Buagärde. I 
Sundshult finns en torvtäkt.

Inga kända naturresurser som omfattas av minerallagen (1991:45) 
förekommer i området.

5.4.7 Masshantering
Utbyggnad av en ny järnväg kommer att innebära en omfattande hantering 
av massor. Massornas mängd och kvalitet är direkt beroende av samspelet 
mellan landskapets förutsättningar och järnvägens lokalisering och 
utformning. Kunskap om landskapets förutsättningar med avseende på 
masshantering kan gälla både topografi och geologi men också kunskap om 
hur landskapet används och vilka kvaliteter det har för människor, djur och 
natur. Med en hållbar masshantering menas att uppkomna massor används 
på ett resurseffektivt, samhällsekonomiskt och miljöriktigt sätt samtidigt 
som en god landskapsanpassning åstadkoms. För det krävs en bred förståelse 

för både utmaningar och möjligheter som ryms i det landskap som berörs. 
Massor som uppkommer kan nyttjas till själva järnvägskonstruktionen, till 
anläggningar som hör till järnvägen och till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet. De kan även nyttjas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt. 

De förutsättningar som bedöms viktiga att analysera sammantaget inom 
utredningsområdet för att kunna bidra med hållbar masshantering som en 
jämförelseaspekt vid rangordning av korridorer har identifierats. 

Här följer en sammanfattning av de huvudsakliga förutsättningar som 
har identifierats under arbetet med masshanteringsanalysen, samt några 
sammanfattande kommentarer om respektive förutsättnings påverkan för 
masshantering.

Landskapets karaktärsområden och upplevelse, dess natur- 
och kulturvärden 
Stationsorterna, bebyggelsedominerade karaktärsområden, 
jordbrukspräglade karaktärsområden, sjödominerade karaktärsområden 
och skogsdominerade karaktärområden har identifierats. Bebyggelse 
i stationsorter och bebyggelsedominerade karaktärsområden samt de 
sjödominerade karaktärsområdena bedöms ha störst betydelse för dragning 
av ny järnväg och blir därmed också en förutsättning för masshantering.

Områdets topografi, berggrund, jordarter och markmiljö
Rubrikens förutsättningar inklusive jorddjup har identifierats. Störst 
betydelse har topografin som till stor del styr de möjliga profilerna och 
därmed anläggningstyperna för en ny järnväg i studerade korridorer. 
Berggrunden har relativt likartad kvalitet i hela utredningsområdet och 
bedöms vara användbar till många delar i järnvägsanläggningen. Möjligen 
kan kvaliteten sägas vara något sämre öster om Hindås där ett skifte i 
berggrunden sker, se figur 4.3. Jorddjupen är generellt sett ringa förutom i 
dalgångarna och i några områden med moränavlagringar söder om Hindås, 
norr om Viaredssjön och öster om Borås. I dessa områden uppkommer 
troligen mer jordmassor än vad som behövs till järnvägsanläggningen. 
Torvområden förekommer rikligt i hela utredningsområdet, men framför 
allt i området norr om Söråns dalgång. Torvområden vill man generellt sett 
undvika vid en järnvägsdragning. Förekomst av förorenad markmiljö är 
främst knuten till bebyggelsen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.

Nuvarande markanvändning, markägarförhållanden och 
planerad utveckling
Markanvändningen i utredningsområdet domineras av skogsbruk med 
inslag av jordbruk främst i dalgångarna. Marken är oftast privatägd med 
små, avlånga skiften kopplade till dalgångarna. Större fastigheter finns oftast 
uppe på höjdplatåerna. Några är kommunalt ägda bland annat för att säkra 
utvecklingsområden till exempel söder om Landvetter tätort och kring Borås. 
Utvecklingsområden blir i flera fall styrande för sträckning av ny järnväg, 
men kan utgöra mottagare av uppkomna massor som inte kan återanvändas i 
järnvägsanläggningen.

Bebyggda miljöer och övriga områden som är känsliga för 
buller
Bullerkänsliga områden har identifierats genom kunskap om potentiell 
spridning av buller från ny järnväg. Dessa områden sammanfaller till stor del 
med landskapets karaktärsområden som präglas av bebyggelse. Tillkommer 
gör rekreations- och friluftsområden samt naturområden med djur- och 
fågelarter som är känsliga för buller. Dessa områden blir delvis styrande för 
ny järnväg. Vid dragning nära dessa områden kan uppkomna jordmassor 
som inte behövs till järnvägsanläggningen kan med fördel användas till 
bullerskyddsvallar som bör anpassas till landskapet där så är möjligt.

Infrastruktur för masshantering såsom väg- och järnväg, täkter, 
deponier och samordningsytor
Väg- och järnvägsnät, bergtäkter samt områden för mottagning av 
jordvolymer och torv har identifierats. Infrastrukturen i utredningsområdet 
bedöms som generellt god med både längsgående motorväg och järnväg 
genom området. Ett flertal bergtäkter, som kan ta emot uppkomna 
bergmassor som inte kan återanvändas i järnvägsanläggningen, finns inom 
och i närheten av utredningsområdet. Det bedöms också finnas möjlighet 
att transportera bergmassor på befintlig järnväg för extern användning från 
några tänkbara platser för krossanläggningar. Några platser, bland annat 
utvecklingsområden finns också för mottagning av jordmassor medan det 
finns svårigheter att finna mottagare av torvmassor inom utredningsområdet. 
För de olika masstyper som bedöms uppkomma i projektet och som inte 
kan återanvändas i järnvägsanläggningen har därför ansatts följande 
transportavstånd tur och retur från järnvägsanläggningen: bergmassor – 30 
kilometer, jordmassor – 10 kilometer och torvmassor - 140 kilometer.
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Figur 5.7 Beskrivning av dagens bullersituation med hjälp av länsstyrelsens modell för identifiering av ostörda områden. Kategori 0-0.1 motsvarar en ostörd miljö där naturens egna ljud, som fågelkvitter, vindsus och lövprassel dominerar.

5.5 Hälsa och säkerhet
Järnväg påverkar människors hälsa på flera olika sätt. Utöver de barriärer 
som skapas i landskapet uppstår elektromagnetiska fält, luftföroreningar, 
buller, vibrationer och stomljud. 

Säkerhetsaspekter som risk för olyckor, översvämningar, ras och skred 
behöver också beaktas vid byggnation av järnväg. 

5.5.1 Buller
Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Vid långvarig 
exponering för buller påverkas kroppen negativt av den utökade 
utsöndringen av stresshormoner (Karolinska Institutet, 2019). Detta 
kan i sin tur leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, 
sömnstörningar och minskad prestationsförmåga. Även kortvarigt buller kan 
ha negativ påverkan och bland annat störa möjlighet till kommunikation, ge 
koncentrationssvårigheter eller bara en allmän upplevelse av obehag och 
irritation. 

Luftburet buller från den nya järnvägen kommer att spridas från alla delar 
av järnvägen som inte går i tunnel. Hur långt bullret sprids beror både på 
trafikering och järnvägens uppbyggnad, men också på hur järnvägen är 
placerad i terrängen. Buller sprids mer från ett högt beläget spår, som en bro 
eller en hög bank, än från ett spår som går i skärning där slänterna blir som 
naturliga bullervallar.

Större delen av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av 
olika slag. Inom både Göteborgs Stad och Borås Stad finns storskalig statlig 
och kommunal infrastruktur som bidrar till stor bullerpåverkan. Enligt 
bullerkartläggningar är ungefär en fjärdedel av befolkningen i båda städerna 
exponerade för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA från trafik vid sina 
bostäder (Göteborgs Stad, 2019) (Borås stad, 2013). Riksdag och regering har 
i proposition 1996/97:53 (Infrastrukturpropositionen) angett riktvärden för 
trafikbuller och Trafikverkets gällande riktlinje för buller bygger på dessa 
riktvärden. Följande riktvärden för trafikbuller (spårtrafik) bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid uteplats bostad samt vid skolgård), 60 

dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid bostadsområde och skola) och 70 dB(A) 
maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad. 

Omgivningsbuller av olika typer finns inom utredningsområdet. En stor 
spridning av buller sker från den stora infrastrukturen mellan Göteborg och 
Borås. Kust till kustbanan följer dalgångarna och passerar genom många av 
de mindre tätorterna. Väg 27/40 passerar utredningsområdet i huvudsak 
genom skogslandskapet och utanför merparten av tätorterna, förutom Borås 
där väg 40 passerar genom staden. Inom tätorterna finns kommunala vägar 
och olika typer av bullrande verksamheter som bidrar till lokala störningar. 
Utanför tätorter finns flertalet täktverksamheter och skjutbanor som avger 
buller. Flygbuller från Landvetter flygplats påverkar stora områden och gör 
att i princip hela området mellan Mölndal och Bollebygd saknar helt tysta 
områden. Tysta områden är områden med låg bakgrundsljudnivå. Bedömning 
är att områden med ljudnivåer under 40 dBA bör betraktas som tysta. Detta 
återspeglas även i Trafikverkets riktvärde för friluftsområde, högst 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå.
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Bostadstäthet inom utredningsområdet
Utredningsområde

Antal bostadshus inom 350 meter

1 500

Figur 5.8 Antal bostadshus som ligger inom en radie av 350 meter från en given punkt inom utredningsområdet. På 350 meter beräknas den maximala ljudnivån till 70 dBA, och riktvärden inomhus i bostäder och på uteplatser riskerar därmed att överskridas. I områden 
utan färgmarkering kan den nya järnvägen passera utan att påverka några bostäder, och där järnvägen passerar genom områden med röda markeringar riskerar stora mängder av bostäder att påverkas.

Kartläggning av tysta områden i Göteborgsregionen (Göteborgsregionen/
Länsstyrelsen Västra Götaland/ÅF, 2014) pekar ut endast två ytterst 
begränsade områden inom utredningsområdet som helt tysta, ett vid 
Rambo Mosse och ett något större område söder om Rävlanda. Inom Marks 
och Bollebygd kommun finns större områden som i översiktsplanen är 
kategoriserade som ”stora opåverkade områden”, vilket ger en indikation på 
att områdena i vissa delar kan vara opåverkade av trafikbuller.

Länsstyrelsen har tagit fram en förenklad metod för att i en stor geografi 
identifiera ostörda områden. Modellen bygger på ljudmätningar och beräknas 
med hjälp av schabloner för bullerkällor och landskapets egenskaper. 
Flygbuller saknas dock i modellen. Ostörda områden finns enligt modellen 
mellan Bollebygd och Borås, både norr och söder om väg 27/40 och Kust till 
kustbanan. Beskrivning av dagens bullersituation framgår av Figur 5.7. 

Miljöer som är känsliga för buller är dels olika typer av bebyggda miljöer, 
som bostäder, skolor, vårdlokaler med flera, se Figur 5.8. Buller kan även 
påverka olika områdens kvaliteter negativt, som exempelvis parker och 

friluftsområden som används för vila och återhämtning, eller naturområden 
med populationer av störningskänsliga arter.

Tätbebyggda miljöer finns i högre grad i områdets dalgångar medan 
skogslandskapet mellan till stor del är glest bebyggt. Utpekade 
friluftsområden ligger utanför eller i anslutning till tätorter, se avsnitt 4.7.

5.5.2 Vibrationer 
En komfortstörande vibration är kännbar som en skakning i huset i samband 
med att ett tåg passerar. Skakningen kommer från att en lågfrekvent vibration 
har genererats i järnvägen på grund av små ojämnheter i rälsen. Vibrationen 
har sedan fortplantats genom marken fram till byggnaden. På samma sätt 
som buller är vibrationer en störning och hälsoeffekt kopplad till trafik på 
järnvägen. Den tydligaste konsekvensen är sömnstörningar i samband med 
vibrationer under nattetid.

Den faktiska vibrationshastigheten inomhus i en byggnad bestäms av flertalet 
parametrar. De är främst: källstyrkan för den alstrade vibrationen, avstånd 
och geologi samt byggnadens konstruktion. Geologin har en stor betydelse 
för hur lågfrekventa vibrationer fortplantar sig i marken. Lösa jordarter 
som lera, silt och sand är att betrakta som vibrationskänsliga, medan fastare 
jordarter som morän och fast berg innebär en betydligt mindre utbredning 
av vibrationerna. Riktvärden anges i Trafikverkets gällande riktlinjer för 
vibrationer.

Trafikverket har ett tiotal registrerade mätningar i byggnader längs Kust till 
kustbanan med vibrationsnivåer inomhus över 0,4 mm/s vägd RMS (som är 
riktvärdet vid nybyggnation av infrastruktur) (Trafikverket, 2020j). I de flesta 
fallen ligger dessa hus inom 30 meter från järnvägen och i områden med 
lösa jordarter som lera, sand eller isälvssedimenten. I Mölndalsåns dalgång 
finns stora områden med leror, och i byggnader nära Västkustbanan har det i 
många fall uppmätts höga vibrationsnivåer. 
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Vibrationskänsliga områden finns i huvudsak i dalgångar där tidigare högre 
havsnivåer, inlandsisen och vattendrag avsatt en blandning av finkorniga 
jordarter. Det är också i dalgångarna som de flesta samhällen och tätorter 
finns, och därmed koncentrationen av känsliga miljöer. Bebyggelsen i 
Mölndalsåns dalgång, Landvetter tätort, Rävlanda och Bollebygd ligger till 
stor del på lösa jordarter som lera och sand. Mellan dalgångarna är jordtäcket 
ofta tunt eller obefintligt, och urberg dominerar till stora delar.

5.5.3 Stomljud 
Stomljud är ett hörbart, dovt mullrande, ljud inomhus som kan uppkomma 
i byggnader nära järnvägen i samband med en tågpassage. Ljudet kommer 
från att byggnadens stomme har satts i svängning av en vibration som 
genererats från järnvägen. Vibrationen fortplantas genom omgivande mark 
tills den nått byggnadens stomme. Svängningar i stommen emitterar sedan 
ett hörbart ljud. Vibrationer som orsakar stomljud är av högre frekvens än 
de komfortstörande vibrationerna (se avsnitt 5.5.2) och är i allmänhet inte 
kännbara. Trafikverket har riktlinjer för buller och vibrationer från trafik på 
väg och järnväg. Däri anges att maximal stomljudsnivå (Lmax, Fast) inomhus 
högst får var 32 dBA.

Vibrationer som orsakar stomljud sprids bäst i fasta jordarter (till exempel 
morän) eller berg. Problem med störande stomljud uppkommer framförallt 
i fall då järnvägen går i en bergtunnel under en byggnad. Det kan också 
förekomma då järnvägen går i markplan i en bergskärning, men stomljudet 
kan maskeras av det luftburna bullret.

Mellan dalgångarna inom utredningsområdet domineras ytan av urberg 
med inslag av ett varierande tjockt täcke av morän och fläckvis också torv. 
Bebyggelse i Mölnlycke ligger till stor del direkt på berget. Mindre tätorter 
och den glesa bostadsbebyggelsen mellan områdets dalgångar ligger också i 
huvudsak på berg.

Trafikverket har inga registrerade klagomål gällande stomljud från Kust till 
kustbanan (Trafikverket, 2020j). Detta innebär dock inte med säkerhet att 
det inte någonstans förekommer störande stomljudsnivåer. Det finns längs 
sträckan ett fåtal kortare järnvägstunnlar där bostadsbebyggelse ligger ovan 
eller nära inpå tunneln.

5.5.4 Luft
Luftföroreningar i urban miljö uppkommer främst från vägtrafik. Bilavgaser 
och slitagepartiklar från bromsar, vägbeläggning och dubbdäck är några 
källor till luftföroreningar som vägtrafiken ger upphov till. I städer är 
det främst luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar (PM10) som är 
problematiska medan miljökvalitetsnormen för mindre partiklar (PM2.5) 
sällan överskrids. Luftföroreningar från järnvägar uppkommer i betydligt 
lägre omfattning i jämförelse med de som vägtrafiken ger upphov till 
(Trafikverket, 2019j).

Genom både Göteborg och Mölndal går E6/E20 som tillsammans med 
andra stora trafikleder har stor påverkan på luftmiljön. Andra större 
utsläpp till luft av kvävedioxid och partiklar som påverkar luftmiljön i dessa 
städer är Göteborgs hamn samt raffinaderierna i hamnens närhet. I de 
båda städerna finns fem större anläggningar för produktion av värme och 
elektricitet genom förbränning som medför utsläpp till luft av kvävedioxid 
och partiklar. I Göteborgs Stad samt i Mölndals stad finns problem med 

att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid bland annat i området 
längs E6/E20 som går genom båda städerna. Detta har föranlett att ett 
åtgärdsprogram som omfattar båda städerna har tagits fram för att komma 
tillrätta med problemen. Åtgärdsprogrammet fastställdes år 2018 och det 
är därför svårt att dra några slutsatser om vilka effekter detta har haft på 
halterna av kvävedioxid i Göteborgsregionen. I Göteborg och Mölndal 
är partiklar ett mindre problem och miljökvalitetsnormerna för luft med 
avseende på partiklar klaras med betryggande marginal. Däremot klaras inte 
preciseringarna i miljökvalitetsmålet för partiklar (PM10) (Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 2018a).

Genom Borås går väg 40 vilket har stor påverkan på luftmiljön i stadens 
centrala delar. Relativt centralt i Borås ligger även Ryaverket där produktion 
av elektricitet och fjärrvärme sker genom avfallsförbränning och förbränning 
av biobränslen. Genomförda mätningar av luftmiljön i Borås visar på att 
miljökvalitetsnormerna klaras. Däremot överskrids preciseringarna i 
miljökvalitetsmålet Frisk luft för både kvävedioxid och partiklar (PM10).

Vid Landvetter flygplats sker utsläpp till luft främst från flygtrafiken men 
utsläpp av kvävedioxid och partiklar sker även från fordonstrafik till och 
från flygplatsen, fjärrvärmeproduktion, servicefordon på flygplatsen samt 
vid brandövning. Nyligen genomförda kontrollmätningar av luftkvalitén 
vid flygplatsen visar på att man har relativt bra luft och att man inte 
riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen varken för partiklar eller för 
kvävedioxid. I förhållande till tidigare genomförda kontrollmätningar har 
luftkvalitetssituationen inte förändrats trots ökande trafik vid flygplatsen. 

Genom hela utredningsområdet går väg 27/40 som binder samman Borås 
och Göteborg. Trafiken på vägen bidrar till utsläpp av kvävedioxid och 
partiklar men förhöjda halter bedöms enbart finnas i vägens direkta 
närhet. Modellberäkningar av kvävedioxid för Landvetter tätort, där vägen 
går igenom, visar på att miljökvalitetsnormerna inte överskrids medan 
miljökvalitetsmålet för kvävedioxid överskrids.

Den nya järnvägens direkta effekter på luftmiljön består främst i 
partikelutsläpp som är störst vid inbromsning och acceleration. 
Partikelkoncentrationer i luft är relativt låga i järnvägsanläggningens närhet 
och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas mer än väldigt lokalt 
vid exempelvis tunnelmynningar. Relativt höga halter av partiklar kan även 
förväntas i överbyggda stationslägen om dessa inte utformas på rätt sätt. 

Järnvägen kommer att medföra positiva effekter på luftmiljön genom att 
människor väljer att resa med tåget istället för med bil eller buss som bidrar 
till försämrad luftkvalitet i bland annat Göteborg och Borås. Dessa positiva 
effekter blir större ju fler människor som väljer tåget och detta beror till 
stor del på hur tillgängliga stationslägena är längs järnvägssträckan. Antal 
resenärer är även beroende av vilka restider som järnvägen kommer att ha 
mellan de olika stationslägena.

I ett byggskede kommer tunga transporter användas för bland annat 
transport av byggmaterial till anläggningen samt bortforsling av massor vilket 
lokalt medför förhöjda utsläpp av kväveoxider och partiklar. Om temporära 
vägar anläggs för åtkomst av anläggningen i byggskedet och dessa inte 
asfalteras kan det lokalt medföra höga partikelutsläpp genom uppvirvling 
av damm från vägbanan. Drivning av tunnel genom sprängning kan medföra 

att kväveföreningar frigörs och förhöjda halter av kvävedioxid där dessa 
spränggaser ventileras ut.

5.5.5 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för både elektriska och 
magnetiska fält. De flesta människor exponeras idag för elektromagnetiska 
fält från elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan 
trådlös kommunikation. Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga, 
lågfrekventa elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att 
utsättas för alltför kraftiga fält. 

Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater, kraftledningar och 
kontaktledningar vid järnvägen kallas för lågfrekventa eller kraftfrekventa 
magnetiska fält. Denna typ av magnetfält skapar elektriska strömmar i 
kroppen som, vid mycket starka fält, kan påverka kroppens nervsignaler. Det 
råder stor vetenskaplig samstämmighet om hur starka magnetfält behöver 
vara för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och 
muskelretningar. Styrkan på sådana magnetfält ligger långt över vad som 
normalt finns i vår omgivning. 

Epidemiologiska studier tyder dock på att långtidsexponering för lägre 
nivåer av kraftfrekventa magnetfält skulle kunna ge en något förhöjd 
risk för leukemi hos barn. Det finns dock ingen känd biologisk mekanism 
som kan förklara hur så svaga fält skulle kunna ge upphov till sjukdom. 
Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsorgan IARC klassificerar 
extremt lågfrekventa magnetfält som ”möjligen cancerframkallande”. 
Man har inte kunnat slå fast vid vilken nivå risken ökar men vid cirka 
0,4 μT i årsmedelvärde och där under ser man inte någon ökad risk för 
barnleukemi (Folkhälsomyndigheten, 2017). Trafikverket anger i sin 
Tekniska systemstandard för En ny generation järnväg följande krav för 
magnetfält kring järnvägsanläggningen: ”… Platser där allmänheten vistas 
under längre perioder ska beaktas med särskild hänsyn till barn, vilket 
främst omfattar men inte begränsas till bostäder, förskolor och skolor. Där 
får det sammanlagda årsmedelvärdet inte överstiga 0,4 µT såvida detta kan 
åstadkommas till en rimlig kostnad.”

Vid rimlighetsbedömning av möjliga exponeringsbegränsande åtgärder 
mot lågfrekventa magnetfält är det miljöbalken som ska beaktas. 
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer utifrån egna mätningar att ungefär 
hälften av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde 
understiger 0,05 μT (Augustsson & Estenberg, 2012), vilket betyder att 
0,05 μT är ett representativt medianvärde för årsmedelvärden av magnetfält 
i bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer vidare i samma rapport att 
årsmedelvärden upp till 0,2 μT är att betrakta som normala i boendemiljö.

Exponering för elektromagnetiska fält har i vissa sammanhang kopplats till 
ett antal icke-specifika symtom som ibland kallas elöverkänslighet. Det finns 
inga vetenskapliga data som bekräftar att exponering för elektromagnetiska 
fält orsakar eller bidrar till dessa symtom (Folkhälsomyndigheten, 2017).

Magnetfältets styrka beror av avståndet till den strömförande ledningen, 
belastningsströmmen och hur de strömförande ledningarna är placerade i 
förhållande till varandra. Generellt avtar magnetfältet snabbt med avståndet. 
Om magnetfältet alstras från en rak ledare avtar det proportionellt med 

1103



101

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

B
EF

O
LK

N
IN

G
 O

C
H

 M
A

R
K

A
N

V
Ä

N
D

N
IN

G

Västra stambanan

N
or

ge
-/V

än
er

nb
an

an

Kust till kust-banan Kust till kust-banan

Äl
vs

bo
rg

sb
an

an

Vi
sk

ad
al

sb
an

an

 40 

 42 

 27 

 41 

180

 40 
 27 

E20
 E6 

E20

 E6 E45

190

158

156

Västkustbanan

Häg
gå

n

Säveån

Storön

Råddeby

Valsjöryd

Å

Öd

bo

Ön

näs

Näs

Näs

näs

red

Röl

sjön

bäck

torp

Risa

Henå

hult

Övre

Öre-

Hult

Halla

viken

Gränd
Sand-

Högen

Bolås

Håvet

Hulta

backa

Hökås

Backa

gärde

Apla-
kulla

Taryd

Kulla

Kraka-

Sjöga-

Rågdal

Hallen

Buarås

Hägnen

Jordås

Nedflo

Värred

Habäck

Smeds-

Lervik

Sands-

Pålsbo

Skrim-

Holmen

Hestra

Båstad

Stuve-

Vralen

Hökhult

Handby-

Buttorp

Salvebo

Bårhult

Dukared

Ubbhult

Inseros

Öjersbo

Tullebo

Lövhult

Stocka-

Stannum

Torstad

Fattabo

Backabo

Hökhult

Gräslid

Vikhult

Enings-

Gesebol

Hunared

Öndered

Transås

Sandvik
Gravryd

Gravryd

Draered

Falskog

Enekulla

St. Habo

Sävshult Loftsdal

Halleröd

Gunnilse

Knipered

Olofsred

Jäxviken

Ryggebol

Bråtared

Risbacka

Vrestaby

Horsared
Brandsbo Sjögared

Holmared

Morjhult

Tubbared
Vatthult

Nordtorp

Sälgered

Hessered

Grönered

Lönnhult

Upptröst

Ramnavik

Varvhult

Skänstad

Bredared

Kråkhult

Björnåsen

Fagerhult

Arnäsholm

Glafsered

Krokstorp

Ytterstad

Lillaskog

Bosgården

Sundshult

Bertshult

Hjorthall

Fagerhult

Örsbråten

Olofsered
Björkered

SlätthultSpjuthult

Sävsjövik

Hjälltorp
Buastrand

Grimmered

Självared

Svenshult

Björkhult

Slätthult

Skälvarås

Gretlanda

Främgärde

Sandsjönäs

Ö Hunghult

Granbäcken

Segerstorp

Finnekumla

St. Snärsbo

Hassungared

Låddekärrsbu

Hassmundshult

Rya

Gingri

Kråkered

Svaneholm

Rya

Kåhög

Öxeryd

Bosnäs

Aplared

Angered

Härryda

Hedared

Töllsjö

Olsfors

Sexdrega

Stenared

Jonsered

Kråkered

Tollered

Rävlanda

Eskilsby

Sandhult

Bredared

Rydboholm

Slätthult

Hultafors

Rångedala

Kinnarumma

Hällesåker

Hällingsjö

Gånghester

St. Bugärde
Nya Långenäs

Surte

Hindås
Öjersjö

Fristad

Viskafors

Olofstorp

Bollebygd

Landvetter

Dalsjöfors

Lerum

Mölnlycke

Borås

Göteborg

Råda

Ryda
Ekås

Backa

Pixbo

Hulan

Damm-

Gårda

Tagene kullen

Mellby

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Bogryd

V Boda

Hestra

Ögärdet

Fagered

Hjällbo

Önneröd

Uddared

Stamsjö

Aspenäs

Björröd

Olstorp

Klinten

svedjan

Målsryd

Råslätt

Källered

Mysterna

Balltorp

Furulund

Benareby

Almekärr

Skårtorp

Sandared

Tosseryd

Lövgärdet

Björsared

Jannefors

Frufällan

Sjömarken
Lundaskog

Drängsered

Svensgärde

Hedagården

Klåddegärde

Kärra

Backa

Sjöbo

ViaredÖrgryte

Bergsjön

Härlanda

Brämhult

Kortedala

Stenkullen
Floda

Mölndal

Lindome

Partille

Kållered

Angered

Toarp

Bergum
Ödenäs

Varnum

Seglora

Ljushult

Björketorp
Landvetters fpl.

Näs

Härskogen

81

57
65

50

187

159

120

110

195

148

207

118
228

207

228
298

122
269

150

157

165

123

151

288

306

319

328

186

203

292

122

sjö

Ören

Såken

Aspen Uspen

Östra

Lysjön

Oxsjön

Västra

Ömmern

Bosjön

Öresjö

Frisjön

Delsjön

Nedsjön

Nedsjön

Lensjön

Nordsjön

Storsjön

Gesebols

Hornasjön

St. Härsjön

St. Hålsjön

Hammar-

Sparsör

0 2 4 6 8 10
km

© Lantmäteriet

Risk
Utredningsområde

Transportleder för farligt gods
Rekommenderad primär väg

Rekommenderad sekundär väg

Järnväg

Riskanläggningar
Bergtäkt

Energiproduktion

Flygplats

Industri

Reningsverk

Figur 5.9 Transportleder för farligt gods samt farliga anläggningar inom utredningsområdet.

avståndet. Från en trefaskraftledning avtar det ungefär med avståndet i 
kvadrat. Detsamma som gäller för en tvåledare, där strömmen i ledarna går i 
motsatt riktning. En järnväg kan principiellt betraktas som ett tvåledarsystem. 
Kring järnvägens strömförande ledningar sprids ett magnetfält som är 
svagt när inget tåg är i närheten, men som ökar under några minuter när ett 
tåg passerar. Lågfrekventa magnetfält är svåra att skärma av och om inga 
skärmande material antas finnas intill spåret så sprids fältet generellt på 
samma sätt oavsett om järnvägen är förlagd i tunnel, bank, skärning eller på 
bro.

De flesta bebyggda områden inom utredningsområdet är idag exponerade för 
kraftfrekventa magnetfält av varierande grad. Utöver normalt förekommande 
källor till magnetfält i boendemiljö förekommer inom utredningsområdet 
även flertalet kraftledningar samt Kust till kustbanan som löper från 
Göteborg till Borås via flertalet samhällen. Magnetfältet avtar snabbt med 
avståndet från både kraftledningar och Kust till kustbanan, men de ger ändå 
upphov till viss exponering av magnetfält på närbelägen bebyggelse.

5.5.6 Risk och säkerhet
I detta avsnitt beskrivs vilka förutsättningar avseende risk och säkerhet för 
omgivande miljö, tredje man och resenärer som finns att ta hänsyn till inom 
utredningsområdet och vilka krav det finns på anläggningen relaterat till 
förutsättningarna. En beskrivning av inriktningen för säkerhetsarbetet finns 
i kapitel 3.

Risk och säkerhet för miljö, tredje man och resenärer avser dels hur 
järnvägen kan påverka omgivningen dels hur omgivningen kan påverka 
järnvägen. En olycka i omgivningen kring järnvägen kan i värsta fall 
även orsaka påverkan på tågresenärer i förbipasserande tåg och på 
järnvägsanläggningen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012; 
Trafikverket, 2020k).

Följande externa faror i omgivningen som kan påverka järnvägen och 
resenärer:

• Farliga anläggningar

• Transportleder. Framförallt där det transporteras farligt gods på 
angränsande järnvägar och trafikleder

• Naturolyckor

• Sabotage
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Järnvägsolyckor innefattar bland annat:

• Brand i tåg eller brand på anläggning i markplan, på bro, i tunnel eller på 
station

• Urspårning

• Kollision

• Personolyckor

Vid en olycka på järnvägen kan den i värsta fall orsaka påverkan på 
omgivningens skyddsobjekt och leda till att personer i omgivningen skadas 
eller omkommer, exempelvis om det sker urspårning med vagnar med farligt 
gods i Mölndalsåns dalgång där spåren är gemensamma med den befintliga 
Västkustbanan. Viktiga omgivande skyddsobjekt är även kommunala 
funktioner, räddningstjänst och viktiga försörjningar som kraftledningar, 
vattenverk och transformatorstationer.

Farliga anläggningar
Riskkällor i närheten av järnvägen, exempelvis industriella anläggningar, 
skulle kunna störa järnvägen. I värsta fall skulle en olycka på en 
industrianläggning kunna orsaka följdolycka på en närliggande järnväg. 
Industrianläggningar kan påverka järnvägen genom rökspridning vid en 
brand i industri med stor brandlast eller vid hantering av farliga ämnen som 
vid utsläpp eller olycka även utgör fara för omgivningen. Verksamheter som 
kan utgöra riskkällor är farliga anläggningar som ligger inom eller tangerar 
någon av föreslagna korridorer. Sådana anläggningar har inventerats i samråd 
med berörda myndigheter. Där finns Sevesoanläggningar som omfattas av 
förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor och farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), se Figur 5.9.

Det finns fyra Sevesoanläggningar inom utredningsområdet varav tre 
bergtäkter och en industrianläggning som hanterar och förvarar frätande, 
giftiga, oxiderande, brandfarliga och miljöfarliga ämnen. Det finns fem 
farliga verksamheter enligt 2 kap. 4 § LSO, ett avloppsreningsverk som 
förvarar flytande naturgas, ett kraftvärmeverk som förvarar gasol, en 
industrianläggning som hanterar och lagrar brandfarlig vara samt Landvetter 
flygplats och Borås flygplats som lagrar brandfarlig vara. 

SEVESOANLÄGGNING

En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar 
stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. 

Inom och i anslutning till utredningsområdet finns även bensinstationer 
och andra verksamheter som lagrar brandfarlig vara. Inventering har även 
utförts i hela utredningsområdet och strax utanför. Mindre verksamheter, 
exempelvis bensinstationer har inte inkluderats då dessa inte faller inom 
Sevesolagen eller LSO.

FARLIGA ANLÄGGNINGAR

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär en fara för att 
en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det 
är ett vanligt använt samlingsbegrepp för Seveso-anläggningar och så 
kallade § 2.4-anläggningar enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) samt även andra som lagrar eller hanterar farliga 
ämnen.

Transportleder för farligt gods 
Det finns ett flertal transportleder för farligt gods inom utredningsområdet 
och i dess närhet, se Figur 5.9. Västkustbanan, Kust till kustbanan, 
Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan är järnvägar med farligt godstransporter. 
E6/E20, Söderleden och väg 27/40, 41 och 42 är vägtransportleder för farligt 
gods.

I Mölndalsåns dalgång utgör även den nya järnvägen transportled för farligt 
gods eftersom samtliga spår i en järnvägskorridor ska kunna användas av den 
trafik som förekommer i korridoren. 

Bebyggelse 
Bebyggelse närmast spåret exponeras i tätbebyggda områden, som 
exempelvis i Mölndalsåns dalgång och i Borås, där även risk för påkörning av 
tågen finns i händelse av eventuell urspårning på järnvägen. I Mölndalsåns 
dalgång kommer järnvägsspår med transporter av farligt gods att flyttas 
närmare bebyggelsen på grund av att det tillkommer två spår för den nya 
järnvägen. Där behöver även risken hanteras att exempelvis en urspårning 
leder till en farligt godsolycka som i sin tur i värsta fall orsakar att personer 
i omgivningen skadas eller omkommer. I översiktsplanen för Göteborg 
fördjupad för sektorn Transporter av farligt gods (Göteborgs Stad, 1999), 
anges avstånd till farligt-godsleder som eftersträvas vid nybyggnad av 
bostäder och arbetsplatser. Generellt bör ny bebyggelse enligt Göteborgs 
översiktsplan inte tillåtas närmare järnväg än 30 meter, räknat till spårmitt på 
närmsta spåret. 

Det finns inga absoluta regler för avstånd till byggnader, utan detta måste 
bedömas från fall till fall baserat på riskanalyser som utförs i kommande 
skeden, där risknivån bland annat är beroende av byggnadernas användning. 
Avståndet 30 meter bedöms som lämpligt bland annat med hänsyn till 
skydd vid olycka, räddning och utrymning. På avstånd 30 meter från 
järnvägen medges kontorsbebyggelse och på avståndet 80 meter medges 
bostadsbebyggelse. För exempelvis förråd, garage och parkeringar kan 
avståndet vara kortare än 30 meter. Med fysiska barriärer utmed järnvägen 
kan avstånden vara kortare än vad som anges. De angivna avstånden 
gäller för ny bebyggelse. För befintlig bebyggelse ges inga uttryckliga 
rekommendationer men samma värden bör vara vägledande.  

Göteborgs Stad arbetar med att ta fram en ny Översiktsplan vilket kan 
föranleda ändringar avseende riskavstånden.

Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län har tagit fram 
ett gemensamt policydokumentdokument för att hantera riskerna inom den 

fysiska planeringen avseende transport av farligt gods. För att underlätta 
detaljplaneprocessens hantering av risker med farligt gods innehåller 
dokumentet en vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhantering 
bör beaktas i samband med planprocessen se Figur 5.10. (Länsstyrelserna 
Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).

Zonindelningen hanterar endast kvartersmark. Riskpolicyn innebär att 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 
meters avstånd från en farligt godsled. Vad gäller allmän platsmark i en plan 
bör områden närmast transportleden begränsas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. Områden i direkt anslutning till transportleden 
bör inte heller exploateras på sådant sätt att ett eventuellt olycksförlopp kan 
förvärras.

Figur 5.10 Zonindelning för riskhanteringsavstånd enligt länsstyrelsens riskpolicy 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).

Naturolyckor
Risken för naturolyckor bedöms öka i framtiden på grund av ett förändrat 
klimat. I Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) pekar regeringen 
på ett antal faktorer som i ökande grad kan påverka järnvägens sårbarhet 
i framtiden, som översvämning, erosion, ras och skred och kraftiga vindar. 
Av dessa faktorer är det framförallt ras och skred samt översvämning som 
bedöms som relevanta att hantera i denna utredning. Framtida vattennivåer 
och vattenflöden har påverkan på anläggningens utformning, se även 
avsnitt 6.6.

Risk för ras och skred finns främst under byggskedet och utgår från de 
förutsättningar som redovisas i kapitel 6. 
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Sabotage
Generellt kan sägas att höghastighetsjärnväg och med stationer ovan och 
under mark troligen inte innebär större risk för intrång och sabotage än 
andra järnvägar. Trafikverkets regelverk ställer dock krav på fysiska barriärer 
med en höjd på minst 2,5 meter längs med hela banan för att försvåra 
obehörigt beträdande av spårområdet. 

Järnvägens risker för omgivningen
Järnvägen och trafiken på järnvägen kan vid en eventuell olycka orsaka 
påverkan på liv och hälsa, naturmiljö och fysisk miljö i omgivningen. 
Följande olyckstyper kan förknippas med järnvägstrafik.

Brand i tåg
Brand i tåg kan inträffa på markspår, i tunnel och på station men det är 
mycket ovanligt att det inträffar. Exempel på orsaker till brand i tåg är 
elfel, bromsfel och motorbrand. Underhållsarbeten, sabotage och anlagd 
brand kan vara orsak till brand i järnvägsanläggningen. Omgivningen kring 
järnvägen påverkas mest av en tågbrand i persontåg om den skulle ske på 
stationsområde i Mölndal, Landvetter flygplats eller Borås eftersom det ofta 
är mest byggnader på och kring stationer. Det är en fördel att om möjligt 
köra persontåg till station i händelse av en tågbrand eftersom utrymning 
underlättas vid plattform. Scenario med brand i godståg i Mölndalsåns 
dalgång där Västkustbanan flyttas närmare bebyggelse ska beaktas i 
riskanalys och vid planering av skyddsåtgärder för intilliggande bebyggelse.

Urspårning
Tågurspårning kan påverka omgivningen om tåget kommer utanför 
spårområdet, men det är mycket ovanligt. I mycket sällsynta fall kan en sådan 
urspårning leda till påkörning av byggnad eller anläggning utanför järnvägen. 
Urspårningsolycka kan även inträffa på bro varvid omgivning nedanför och 
kring bron i värsta fall kan drabbas. Urspårning kan även ske i tunnel.

Kollision
Kollision mellan tåg eller mellan tåg och arbetsfordon kan påverka 
omgivningen om de drabbade fordonen kommer utanför spårområdet. 
Kollision kan även inträffa på bro varvid omgivning nedanför och kring bron 
i värsta fall kan drabbas. Tågkollisioner är mycket ovanliga och de förebyggs 
med signalsystemet ERTMS, det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg.

Personolyckor
Personpåkörning är den allvarligaste typen av personolycka. Personpåkörning 
har sin grund i obehörigt spårbeträdande, olyckshändelser respektive 
självmord. Exempelvis att personer faller eller tar sig ned på spåret från 
plattform på stationerna, i detta fall i Mölndal, Landvetter flygplats eller 
Borås. Det förekommer att obehöriga personer tar sig in på spårområde och 
drabbas av personpåkörning. Personpåkörning är den vanligaste orsaken till 
allvarlig personskada på järnväg. Suicid räknas också som personpåkörning. 
Barriärer eller staket kommer att finnas längs med järnvägen för att förhindra 
att obehöriga tar sig in i spårområdet. På stationer görs åtgärder som syftar 
till att minimera obehörigt spårbeträdande. 

Skador på och sårbarhet i tekniska system 
Skador på tekniska system i en järnvägsanläggning, exempelvis bana och 
signalsystem, kan vara anledning till att järnvägsolyckor som kollision och 

urspårning inträffar. Dessa olyckor kan i sin tur orsaka konsekvens för 
omgivningen.

5.6 Förorenade områden
Ett förorenat område är ofta ett avgränsat mark- eller vattenområde som 
innehåller en eller flera föroreningar som härrör från mänsklig aktivitet och 
som överskrider bakgrundshalter. Förorenade områden påträffas oftast inom 
exploaterade områden, men kan även förekomma i mindre exploaterade 
områden (Naturvårdsverket, 2009).

Risker med förorenade områden uppstår om föroreningar är tillgängliga 
för människor och miljön, eller transporteras till platser där exponering 
kan ske. Negativa effekter kan uppstå då skyddsobjekt (människa, miljö 
och naturresurser) kommer i kontakt med förorenad jord eller grundvatten, 
till exempel via direktkontakt med förorenad jord, via föda som odlats i 
förorenad jord eller att markföroreningar sprids till en sjö via grundvattnen 
(Naturvårdsverket, 2009).

Utredningsområdet mellan Göteborg och Borås består till stora delar av 
oexploaterade områden som med stor sannolikhet inte är förorenade, men 
det finns flera områden där risk för människors hälsa och miljön är stor eller 
mycket stor på grund av föroreningar orsakade av pågående eller tidigare 
verksamheter. 

En kartläggning har utförts för att lokalisera potentiellt och konstaterat 
förorenade områden inom utredningsområdet. Kartläggningen grundar 
sig på geografisk information (koordinatsatta punkter) från länsstyrelsens 
efterbehandlingsdatabas (EBH-stödet) som redovisar inventerade och 
identifierade potentiellt förorenade områden (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019a) samt geografisk information om tillståndspliktig 
och anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet från länsstyrelsen och 
berörda kommuner inom utredningsområdet. Inventerade objekt i EBH-
stödet har tilldelats en riskklass av länsstyrelsen som visar bedömd risk för 
oönskad effekt på miljö och människors hälsa. Identifierade objekt i EBH-
stödet och miljöfarliga verksamheter har ej riskklassats men tilldelats en 
branschklass som utgör en generell bedömning av hälso- och miljörisker som 
verksamhetstypen kan medföra till följd av kemikalieanvändning, produktion 
eller hantering.  

Inom utredningsområdet finns för närvarande 269 potentiellt eller 
konstaterat förorenade områden (objekt) som inventerats och bedömts till 
riskklass 1 (mycket stor risk), riskklass 2 (stor risk), riskklass 3 (måttlig risk) 
eller riskklass 4 (liten risk). Utöver de riskklassade objekten finns ytterligare 
370 objekt som identifierats som potentiellt förorenade men som inte 
tilldelats en riskklass (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019a). Det finns 
även cirka 50 objekt inom utredningsområdet som utgörs av tillståndspliktig 
(A och B) eller anmälningspliktig (C) miljöfarlig verksamhet i branschklass 2 
(stor risk). Inga verksamheter förekommer i branschklass 1 (mycket stor risk). 
Verksamheter med branschklass 3 och 4 (måttlig respektive liten risk) har 
inte kartlagts. 

För att illustrera potentiellt och konstaterat förorenade områdens rumsliga 
utbredning inom utredningsområdet har en uppskattning av objektens 
föroreningsutbredning gjorts utifrån de koordinatsatta punkter som erhållits. 
Utbredningen redovisas på kartor, se Figur 5.11 och Figur 5.12. Objektens 

fastighetsgränser har använts som maximal utbredning av föroreningar 
i uppskattningen. Fastighetsgränsen utgör en osäker uppskattning 
vilket innebär att potentiella föroreningars utbredning i många fall är 
överskattade eller underskattade. I några fall har utbredningen anpassats om 
fastighetsgränsen utgör en orimligt stor eller liten gräns. Fastighetsgränsen 
bedöms däremot ge en fingervisning om var förorenade områden förväntas 
förekomma och hur stora ytor som kan vara påverkade.

Potentiellt och konstaterat förorenade områden förekommer ställvis 
över hela utredningsområdet, men det finns områden där de är mer 
förekommande, ofta i anslutning till större vägar och orter. Nedan redovisas 
områden med hög täthet av potentiellt och konstaterat förorenade områden 
kommunvis. 

I norra delen av Mölndals stad mellan Mölndalsåns dalgång och Stensjön 
finns flertalet riskklassade objekt tätt koncentrerade. Verksamheter med stor 
bedömd utbredning inom utredningsområdet i Mölndals kommun består 
av pappers- och massaindustrier där restprodukter från industrin även ska 
ha använts vid utfyllnad av mark, industrier och kemtvättar som använt 
klorerade lösningsmedel, samt en större deponi som är belägen sydöst om 
centralorten (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019a).

I Härryda kommun finns flertalet potentiellt och konstaterat förorenade 
objekt utspritt över kommunen, med något högre täthet i kommunens 
centralorter. Inom kommunen ligger Landvetter flygplats som är beläget på 
en fastighet som sträcker sig över stora delar av utredningsområdet i nord-
sydlig riktning. På fastigheten bedöms förekomst av föroreningar av framför 
allt PFAS-ämnen vara stor, särskilt i anslutning till brandövningsplatsen 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019a). PFAS har även påträffats i 
låga men detekterbara halter i mark- och grundvatten  i ytliga jordlager, 
sprängstensmagasin och i berg inom övriga delar av fastigheten.

I Borås Stad finns ett stort antal potentiellt och konstaterat förorenade 
områden på grund av stadens historia som textilstad. I centrala Borås i 
anslutning till ån Viskan är potentiellt och konstaterat förorenade områden 
tätt koncentrerade och utgörs i huvudsak av tidigare textilindustrier, 
garverier, färgerier och kemtvättar. Som en följd av industriell verksamhet 
har även ån Viskan och närliggande mark förorenats avsevärt söder om 
Borås. I västra delen av kommunen runt Viaredssjön ligger två större 
industriområden, Sandared och Viared, där flertalet potentiellt och 
konstaterat förorenade verksamheter är tätt koncentrerade. Söder om 
centrala Borås ligger en större sluttäckt avfallsdeponi. Tillsammans utgör 
tidigare verksamheter i centrala och västra Borås ett större område med stor 
bedömd utbredning av föroreningar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
2019a). 
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Figur 5.11 Bedömd utbredning av potentiellt förorenade områden i västra delen av utredningsområdet.
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Figur 5.12 Bedömd utbredning av potentiellt förorenade områden i östra delen av utredningsområdet. 
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5.7 Klimat och energieffektivisering
Enligt klimatlagen, som trädde i kraft 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit 
ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg som ingår 
i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år 
2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. För att klara omställningen och 
nå klimatmålen på ett hållbart sätt behövs åtgärder inom tre samverkande 
områden - ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivisering och ökad 
andel förnybar energi. 

Trafikverket har också beslutat om ett långsiktigt mål att bygga infrastruktur 
som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle. Med ett 
transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med 
energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Även 
om teknikutvecklingen ger att väg- och flygtrafikens växthusgasutsläpp 
kommer minska över tid så kommer spårtransporterna fortfarande vara mer 
energieffektiva, det vill säga ger mer transportarbete för den energi som 
används. Detta eftersom energin nyttjas effektivare vid tågtransporter, se 
Figur 5.13. Resor och transporter med tåg är även yteffektiva. Med yteffektiv 
menas hur stor plats anläggningen tar i relation till kapaciteten, hur många 
som kan resa. En satsning på järnväg bidrar också till begränsad användning 
av biodrivmedel för vägfordon och resurser till batterier, bränsleceller med 
mera. Järnvägen utgör därför en viktig del av ett transporteffektivt samhälle. 
För Göteborg-Borås finns målet att järnvägen ska bidra till överflyttning 
av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på 
sträckan Göteborg-Borås.
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Figur 5.13 Värden för persontransporter (vänster) är jämförda mot energianvändning 
(kWh/pkm) för personbil på landsväg = index 100. Värden för godstransporter (höger) är 
jämförda mot energianvändning för tung lastbil, fjärrtransport = index 100  
(Trafikverket, 2021i).

Alla typer av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser. Det 
gäller såväl vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och byggnader. Alternativet 
till att bygga ny järnväg är att bygga nya vägar, gator och landningsbanor för 
att klara en trafikökning till följd av en växande befolkning. Även om 
vägtrafikens växthusgasutsläpp kommer att minska över tid, så kommer 

byggandet av nya vägar - för att klara samma kapacitet som järnvägen - också 
orsaka stora växthusgasutsläpp.

5.7.1 Begränsad klimatpåverkan från infrastruktur 
För infrastrukturen ställer Trafikverket upphandlingskrav på leverantörer 
i investerings- och underhållsprojekt om att minska anläggningens 
klimatpåverkan. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de 
material som används och framtida underhåll. Det långsiktiga målet är att 
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. För att det långsiktiga 
målet ska kunna nås så gäller för projekt Göteborg-Borås att de delar 
som färdigställs efter år 2030 ska uppnå minst 50 procents reduktion av 
växthusgasutsläpp ( jämfört med 2015) och för delar som färdigställs efter 
2035 ska reduktionen vara minst 80 procent. Delmålen omsätts succesivt i 
upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer. 

För järnväg ligger den största delen av dess totala klimatpåverkan under 
själva byggskedet. De samlade anläggningarna som behövs för en ny 
stambana bidrar till klimatpåverkan bland annat genom användning av 
material, särskilt stål och betong eftersom de ger stora växthusgasutsläpp. 
Därmed spelar de topografiska förhållandena i landskapet en roll för 
anläggningens totala klimatpåverkan genom att de i stor utsträckning är 
styrande för vilka anläggningstyper som blir aktuella. En omväxlande och 
framförallt kuperad topografi innebär att anläggningstyper som tunnel och 
bro, vilka båda kräver mycket betong och stål, blir mer vanligt förekommande 
jämfört med områden som är flacka där anläggandet kräver mindre 
mängder material och arbete. Även val som behöver göras utifrån hänsyn 
till omgivningen eller brist på utrymme i omgivningen spelar roll för valet 
av anläggningstyp. Ett stationsläge i tunnel eller på bro tar mindre plats men 
innebär generellt mer materialkrävande konstruktioner för anläggningen och 
mer arbete än när man bygger i markplan.

För att reducera utsläppen från anläggningen krävs optimering av bland 
annat det som är kopplat till byggnadsverk och masshantering, ökad 
materialeffektivitet, alternativa material samt aktiva produktval för stål, 
asfalt, betong och armering. För att nå 80 procents reduktion eller mer krävs 
mer eller mindre transformativa åtgärder som innebär stora omställningar 
av stål- och cementindustrins tillverkningsprocesser samt en övergång till 
biobränslen och elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner. 

När det gäller massanvändning så är det viktigt att den optimeras 
och transporterna minimeras för att energianvändningen och 
växthusgasutsläppen ska bli så små som möjligt. 

Skog och våtmarker binder mycket kol och utgör så kallade kolsänkor. 
När dessa marker exploateras och omvandlas, som när skog avverkas 
eller våtmarker grävs ur eller torrläggs, så frigörs kolet i luften i form av 
koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Därför medför en lokalisering som 
huvudsakligen innebär förluster av skog och våtmark större klimatpåverkan 
än en lokalisering som i huvudsak innebär förluster av uppodlade marker. 

Både lokalisering och utformning av anläggningen spelar således roll för i 
vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande.
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Bergkvaliteten i utredningsområdet är generellt god och lämpar 
sig för tunneldrivning. Storskaliga strukturer som sprickdalar och 
deformationszoner kan utgöra svagheter i berggrunden där bergkvaliteten 
kan vara sämre. I sådana svaghetszoner kan det krävas anpassade 
förstärknings- och tätningslösningar för bergtunnlar, i synnerhet i 
kombination med låg bergtäckning.

Generellt är sprickdalarna och deformationszonerna orienterade nord-
sydligt, nordvästlig-sydostligt och öst-västligt. Då järnvägen har en generell 
öst-västlig riktning finns goda möjligheter att tvära över flera av dessa 
strukturer, vilket är gynnsamt vid tunneldrivning.

Bergmassorna i utredningsområdet kan nyttjas till betongtillverkning, 
till fyllnadsmaterial och beroende på bland annat bergets motstånd mot 
fraktionering och nötning till underballast. Sulfidhalterna i berggrunden är 
generellt låga, men lokalt kan det finnas mindre områden med mer sulfidrika 
bergarter.

6.3 Hydrogeologi
Grundvattenpåverkan är oundviklig vid byggnation i jord och berg, både 
ovan och under grundvattenytan. Detta innebär att anläggningens 
utformning, inklusive byggskedet, behöver dimensioneras för de effekter och 
konsekvenser som kan uppstå både på anläggningen, så att dess funktion inte 
äventyras, samt av anläggningen, så att inte omgivande grundvattenberoende 
värden skadas.

Inom utredningsområdet är det stor variation i de hydrogeologiska 
förhållandena, avseende grundvatten i både jord och berg. 
Grundvattenförhållandena innebär i vissa områden en teknisk utmaning 
vid anläggandet, till exempel genom höga grundvattentryck, inläckage i 
schakter och bergtunnlar samt risk för bottenupptryckning. Vidare kan 
viktiga grundvattentillgångar för vattenförsörjning eller för särskilda 
naturvärden riskera att påverkas i samband med byggande och drift, till 
exempel genom förorening, dränering eller dämning av vattenförande 
jordlager eller påverkan på större vattenförande sprickzoner i berg. 
Grundvattenförhållandena har särskilt stor betydelse i anslutning till 
det stora antalet våtmarker (torvområden) som kommer passeras av 
anläggningen, samt andra grundvattenberoende terrestra ekosystem, som till 
exempel källmiljöer. 

Energibrunnar i tätbebyggda områden utgör en speciell byggnadsteknisk 
förutsättning som för vissa korridor- och stationsalternativ kan innebära 
en direkt konflikt med flertalet brunnar vid byggande i bergtunnel eller 
djupa skärningar. Energibrunnar är normalt 100 till 200 meter djupa, vilket 
innebär att de alltid är djupare än bergtunnlar i anläggningen. Energibrunnar 
nära bergtunnlar kan också påverkas genom sänkta grundvattennivåer och 
därmed vissa energiförluster.

Enskilda dricksvattentäkter, bestående av brunnar i både jord och berg, 
kan på samma sätt som energibrunnar innebära en konflikt vid byggande. 
Både brunnar i jord och berg kan påverkas genom försämrade kapaciteter 
genom lokala grundvattensänkningar inom korridoren, särskilt vid passage 
i skärning i jord eller berg och vid bergtunnel. Inom de olika korridorerna 
förekommer enskilda vattentäkter i samlat större antal inom större byar och 
fritidshusområden, utanför kommunal vattenförsörjning. Ett antal brunnar 
kommer sannolikt behöva ersättas med alternativ vattenförsörjning. 

Lerlagren inom resterande utredningsområdet är i allmänhet fasta och 
bedöms vara ringa sättningskänsliga, men kan medföra viss risk för 
stabilitetsförhållandena vid anläggning av högre järnvägsbankar i närheten av 
Rävlanda/Bollebygd. För att säkerställa stabiliteten av dessa bankar kommer 
tryckbankar att erfordras på ömse sidor av dem. En annan möjlig åtgärd kan 
vara att bygga delar av banken med lättfyllnadsmaterial, eller utföra banken 
med bankpålning.

Ord Förklaring

Lättfyllning Lättfyllning används istället för de vanliga typerna av fyllnadsmassor såsom 
grus och sten för att få ett stabilt underlag med begränsad tyngd. Denna typ 
av material kan exempelvis användas när man konstruerar en bank, alltså en 
upphöjd bana, där tågrälsen byggs. Lättfyllning är starkt men har en låg 
densitet som hjälper till att förbättra stabiliteten samt reducerar sättningar, 
speciellt när underlaget är löst. Lättklinker är en vanlig typ av lättfyllning som 
används vid t.ex. järnvägskonstruktioner. Materialet används också som 
fyllningsmaterial mot stödkonstruktioner i konstruktionen. 

Påldäck Påldäck är en stabiliseringsmetod för att stabilisera underlag såsom jord vid 
byggnation av till exempel en järnväg. Pålar trycks ner i jorden och ovanpå 
pålarna fästs en bottenplatta. Bottenplattan läggs på ett visst djup för att 
undvika påverkan från tjälen och fyllnadsmassor såsom sprängsten läggs 
sen på påldäcket. Konstruktion av en järnväg kan sen ske ovanpå denna 
stabila grund.  

Bankpålning Bankpålning har samma princip som påldäck men istället för att en stor 
bottenplatta fästs ovanpå pålarna gjuts en individuell pålplatta ovanpå varje 
påle för att stabilisera och fördela tyngden ovanifrån. Pålplattorna gjuts på ett 
tjälfritt djup och därefter fylls det på runt och ovanpå med fyllnadsmassor 
såsom grus- och krossmaterial.  

Avschaktning Avschaktning innebär att man flyttar bort jord från toppen av en slänt. Detta 
görs för att minska trycket på släntfoten och ska göras försiktigt för att inte 
riskera ett skred. En avschaktning fördelar trycket och minskar risken för 
skred och erosion då slänten blir flackare.

Tryckbank Tryckbank är en fyllning som läggs vid sidan av en järnväg eller väg för att 
stabilisera och balansera marken, så att järnvägens bank blir stabil. En 
tryckbank skapar ett stabiliserande mottryck mot järnvägens bank. 

Kalkcementpelare Kalkcementpelare (även kallad KC-pelare) är en markförstärkningsmetod 
som används för att öka stabiliteten och sättningsförhållandena. Det används 
oftast i lera men också i andra jordar. Man börjar med att borra ner ett 
verktyg till ett bestämt djup. Väl nere så öppnas KC-ventilen och materialet, 
som oftast är en blandning av kalk och cement, matas ut och blandas med 
leran. Sedan stiger borret med en viss rotationshastighet så att pelaren 
stelnar och marken stabiliseras. En kalkcementpelare kan göras så djup som 
25 meter och kan stå individuellt eller sammanfogas på toppen med hjälp av 
massiva cementblock eller liknande.

Tabell 6.1  Ordförklaring av geotekniska stabilitetsåtgärder.

6.2 Bergteknik
Den varierande topografin i utredningsområdet med sprickdalar innebär 
utmaningar vid anläggning av bergtunnel då tillräcklig bergtäckning lokalt 
kan saknas. I sådana riskområden krävs undersökningar av bergytenivån 
för att redan i planeringsskedet kunna anpassa järnvägens utformning efter 
detta, utarbeta förstärknings- och tätningslösningar eller planera för lokal 
betongtunnel.

Lokalt kan bergstabilitet vid tunnelmynning och skärningar, samt 
passage av befintliga berganläggningar kräva särskilda drivnings- och 
förstärkningslösningar.

Schaktning av bergskärningar och byggnation av bergtunnel och station 
i berg i tättbebyggda områden innebär restriktioner avseende buller, 
vibrationer, stomljud och grundvattensänkning, vilket också behöver beaktas 
och påverkar byggtiden. 

6 Byggnadstekniska 
förutsättningar
Jord, berg, grundvatten och ytvatten påverkar de tekniska förutsättningarna 
för byggnation av den nya järnvägen. Vid dimensionering av anläggning 
behöver även hänsyn tas till klimatförändringar. Utredningsområdet 
karaktäriseras av en varierande topografi med sprickdalar. Här finns flertalet 
sjöar, vattendrag, och torvområden som kommer passeras av anläggningen. 
Större delen av området som berörs av järnvägen utgörs av fastmark, men 
för en del områden där marken utgörs av lera och torv kommer geotekniska 
åtgärder krävas, framförallt vid Mölndals dalgång blir detta en utmaning. 

De hydrogeologiska förhållandena inom utredningsområdet varierar, på en 
del ställen kommer detta innebära tekniska utmaningar vid anläggandet. På 
grund av klimatförändringar väntas grundvattenförhållanden förändras. 
Likaså väntas årsmedelnederbörd öka i Västra Götaland, framförallt i de 
västra delarna av utredningsområdet. Riskområden för översvämning finns 
exempelvis längs Viskan, områden i Mölndalsåns dalgång samt genom 
Mölnlycke och Landvetter tätort. 

6.1 Geoteknik
Inom större delen av utredningsområdet kommer järnvägen att passera 
genom partier med fastmark (friktionsjord, morän, berg) som inte kommer 
att kräva grundförstärkningar med hänsyn till sättningar och stabilitet. Det 
förekommer emellertid ett stort antal torvområden (i svackor i landskapet 
och i våtmarksområden) som kommer att kräva förstärkning. Detta utförs 
generellt i form av urgrävning till fast botten och återfyllning med sprängsten. 
Vid stora torvmäktigheter kan förstärkning eventuellt också utföras med 
pålgrundläggning.

Byggande av järnväg i Mölndalsåns dalgång är en geoteknisk utmaning 
där både stabilitet, sättningar, vibrationer, befintliga förstärkningsåtgärder 
och svårigheter kring utrymmesbegränsningar behöver beaktas samtidigt. 
Lerans hållfasthet är generellt mycket låg och leran är att betrakta som 
kvicklera på ett flertal ställen. Byggande av järnväg i dalgången kommer att 
försämra stabiliteten som redan idag är låg inom vissa områden. Omfattande 
geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både spårens och 
omgivningens stabilitet samt för att säkra att inga skadliga sättningar uppstår 
i framtiden. 

För att få plats med nya spår kommer befintliga spår troligen att behöva 
flyttas i sidled, vilket innebär att både befintliga (som flyttas) och nya spår 
kommer att kräva förstärkning. För att kunna bygga alla spår samt utföra 
grundförstärkningsåtgärder kommer behov av förbigångsspår att finnas på 
vissa sträckor, vilket är komplicerat, utrymmeskrävande och tidskrävande.

I Tulebo, mellan Hårssjön och Tulebosjön, består marken delvis av torv och 
lera som har generellt en låg hållfasthet. Passage med järnvägen på bank 
genom området kommer att medföra behov av grundförstärkning, vilket kan 
utföras genom installation av kalkcementpelare eller med pålgrundläggning.

1110



108

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

BY
G

G
N

A
D

ST
EK

N
IS

K
A

 F
Ö

R
U

T
SÄ

T
T

N
IN

G
A

R

I dessa områden kan anläggningen behöva översvämningsskyddas, 
vilket potentiellt kan få påverkan på översvämningssituationer både 
upp- och nedströms anläggningen. Vattennivåer i både sjöar och 
vattendrag varierar som funktion av årstid, nederbördsförhållanden 
och eventuell vattenreglering. Både högvatten- och lågvattennivåer 
kan bli dimensionerande för anläggningen. Utgångspunkten är att den 
nya järnvägsanläggningen ska skyddas mot översvämning. Generella 
dimensioneringsförutsättningar utgår från krav beskrivna i Trafikverkets 
tekniska systemstandard för en ny generation järnväg som anger att 
trafikering skall kunna ske med full hastighet under och efter en 
100-årshändelse utan att underhållsåtgärder behöver vidtas. Särskilt känsliga 
delar av anläggningen som tunnel, tråg och tekniskt kritisk utrustning 
ska även skyddas mot risk för allvarlig skada vid händelse som motsvarar 
beräknad värsta situation, för vattendrag också kallat beräknat högsta flöde 
(BHF). Se Tabell 6.2.

Översvämningskarteringar för Viskan (MSB, 2019) och Mölndalsån 
(MSB, 2013) finns framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt för delar av Nolån och Sörån av Bollebygds 
kommun, se Figur 6.1. För Mölndalsån pågår ett arbete med åtgärder för 
att förbättra Mölndalsåns kapacitet och optimera reglering av vattennivåer 
i å- och sjösystemet uppströms Mölndalsåns dalgång. En mer detaljerad 
översvämningsmodellering, som tagits fram inom ramen för detta arbete, 
indikerar att översvämningsproblematiken i Mölndalsåns dalgång på 
grund av höga vattenflöden i Mölndalsån i framtiden kommer minska 
avsevärt jämfört med de översvämningsnivåer som redovisas i MSB 
översvämningskartering, som inte tagit pågående åtgärdsplan och framtida 
reglering i beaktning. Modelleringen i det pågående arbetet Mölndalsån 
har genomförts med vattenflöden med upp till 200 års återkomsttid. 
Riskområden för översvämning är i huvudsak lokaliserade i anslutning till 
vattendrag i låglänta och flacka områden, exempelvis runt Viskans förlopp 
genom Borås och vidare genom Viskadalen söder om Borås. Runt Mölndalsån 
berörs framförallt områden i Mölndalsåns dalgång i Mölndal och Göteborg 
samt områden i Mölnlycke och Landvetter tätort. Det finns även riskområden 
för översvämning runt Nolån, Storån och de nedre delarna av Sörån. 
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Figur 6.1 Översvämningskarteringar avseende höga flöden och nivåer inom utredningsområdet.

6.4 Hydrologi
Inom utredningsområdet finns ett stort antal sjöar, vattendrag och våtmarker. 
Anläggningen kommer passera ytvattenförekomster och tillrinningsområden 
till dessa. Vid passage av ytvattenförekomster behöver anläggningen därför 
dimensioneras för de effekter och konsekvenser ytvatten kan medföra både 
på anläggningen, så att dess funktion inte äventyras, samt för de hydrologiska 
effekter och konsekvenser som kan uppstå av anläggningen. 

Vid anläggning i markplan kan järnvägen potentiellt komma att utgöra en 
barriär för ytvattenavrinning i vattendrag samt i och från våtmarker. Vid 
passage på bank behöver genomledning av ytvatten dimensioneras så att 
höga flöden inte skadar anläggningen samt för att inte ändra de naturliga 
flödesförutsättningar både upp- och nedströms anläggningen. Vid anläggning 
i skärning där järnvägen korsar vattendrag och ytavrinning i våtmarker 
kommer omledning av ytvatten att krävas. Vid omledning till samma 
recipient blir påverkan på hydrologin och på ytvattenberoende värden 
mindre jämfört med om ytvatten måste ledas om till annan ytvattenrecipient. 
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anläggningens avvattningssystem. Dessa volymer kan bli mycket stora vid 
långa tunnlar. 

Avledning av vatten med självfall eftersträvas alltid men där det ej är 
möjligt kan pumpning bli aktuellt. Möjligheter till självfall är beroende av 
anläggningstyp, topografi samt vart recipienten är lokaliserad. 

Skyfall 
Vid ett skyfall faller regn med en intensitet som överskrider 
dagvattensystemets kapacitet samt markens infiltrationsförmåga, vilket 
gör att vatten följaktligen avrinner på markytan. Ytavrinnande vatten följer 
lågstråk i terrängen och ansamlas i lågpunkter (topografiska sänkor) vilket 
kan leda till översvämning. Städer och tätbebyggda områden som har en stor 
andel hårdgjorda ytor är extra sårbara då avrinningsförloppen blir snabba 
och risken för översvämning ökar. Inom tätbebyggda områden råder ofta 
platsbrist, vilket gör att det finns färre ytor att ta i anspråk för hantering 
av skyfallsvatten, varför förtätning av städer kan medföra en förvärrad 
skyfallsproblematik. Beroende på var översvämningen inträffar kan den 
medföra allvarliga konsekvenser för exempelvis infrastruktur, bebyggelse och 
samhällsviktiga funktioner. 

Där framtida järnväg angränsar topografiska lågpunkter finns en risk för 
översvämning av anläggningen. Då järnvägen enligt tekniska krav ska 
vara trafikerbar vid ett skyfall (100-årsregn) kan åtgärder för skydd av 
anläggningen komma att krävas. Särskilt känsliga delar av anläggningen 
som tunnel, tråg och tekniskt kritisk utrustning ska även skyddas mot risk 
för allvarlig skada vid händelse som motsvarar beräknad värsta situation. Se 
Tabell 6.2.

När befintliga lågpunkter som tidigare utgjort översvämningsbara ytor 
”buffertytor” vid skyfall byggs bort, exempelvis genom att marken fylls 
för att möjliggöra anläggning av järnväg och stationsbyggnader, riskerar 
lågpunkterna och följaktligen riskområden för översvämning att förflyttas 
någon annanstans. För att vid skyfall inte förvärra befintlig situation 
nedströms eller uppströms anläggningen kan kompensationsåtgärder komma 
att krävas.

6.5.2 Föroreningar
Byggskedet
Under byggskedet kan en förhöjd mängd föroreningar i vattnet uppkomma. 
Avrunnet vatten (byggdagvatten, spolvatten och processvatten) som ansamlas 
i lågpunkter på byggarbetsplatsen kan behöva länshållas. Detta vatten kan 
innehålla förhöjda halter av suspenderat material (grumling) och andra 
föroreningar som till exempel tungmetaller. 

Processvatten och inläckande grundvatten som uppkommer vid 
tunnelbyggen, i synnerhet vid anläggande av bergtunnlar, kan innehålla 
höga halter av kväve och partiklar samt förhöjda pH-värden och behöver 
därför omhändertas. Avrinningsvatten från upplag av bergmassor från 
tunnelschakter kan likaså innehålla höga halter av kväve och suspenderat 
material (grumling). 

Vatten kan komma att behöva omhändertas och renas i större eller mindre 
utsträckning innan utsläpp till recipient. 

Dimensionerande skyddsnivå

Översvämning till följd  
av höga flöden

Kust och hav 200 år + 1,5 meter enligt RCP 8,5*** år 2150
Motsvarar nivån upp till beräknat högsta flöde (BHF)

Sjöar och vattendrag *100 år inkl. klimatfaktor 
** Beräknad värsta situation

Översvämning till följd  
av skyfall

*100 år inkl. klimatfaktor
** Beräknad värsta situation

* Trafikering ska kunna ske med full hastighet under och efter en 100-årshändelse utan att underhållsåtgär-
der behöver vidtas. Konsekvensbedömningen säkerställer att vattennivån inte överstiger 0,8 under RUK 
vid en 100-årshändelse. 

** Avvattning ska anordnas så att tunnel, tråg och tekniskt kritisk utrustning är skyddad mot risk för allvarlig 
skada vid händelse som motsvarar beräknad värsta situation. Beräknad värsta situation avser högsta flöde 
och vattennivå i dagvattensystem, vattendrag, sjö och hav med metoder enligt 7.2.5.2. För val av 
regnintensitet (regnmängd) för olika varaktigheter för beräknad värsta situation, se 7.2.5.2.1 i TSS NGJ 4.1 
REV A. 

*** Enligt IPCCs klimatscenarier. RCP=Representative Concentration Pathways). RCP8,5 innebär en hög 
nivå av framtida utsläpp.

Tabell 6.2  Tekniska krav på översvämningssäkring av järnvägsanläggningen.

6.5 Avvattning av järnväg
6.5.1 Flöden
Avledning och avvattning av anläggning skiljer sig beroende på 
anläggningstyp och faktorer som andel hårdgjord yta, om anläggningen 
ligger ovan eller under mark, omgivande topografi samt till vilken 
recipient avvattning sker. Recipient kan vara en sjö, ett vattendrag eller ett 
avloppsreningsverk. Järnvägens avvattningssystem är utformat för att skapa 
en tröghet i avledning (infiltration i bank och diken) och på så vis utjämna 
flöden.

Bank, skärning, tråg och bro ger upphov till dag- och dränvatten som 
behöver ledas bort från anläggningen. Anläggning i markplan kan ge 
upphov till förändrade avrinningsförhållanden som i sin tur, beroende på 
tillrinningsområdets storlek och karaktär, kan leda till att större volymer 
dagvatten behöver omhändertas i anläggningens avvattningssystem. Vid 
anläggning på bank behöver hänsyn tas till korsande avrinningsstråk och 
behov av tvärgående passager genom banvallen beaktas. Vid anläggning 
i skärning behöver hänsyn tas till eventuell tillrinning från omgivande 
markytor. Vid kraftiga regn kan anläggning i djup skärning innebära att 
betydande mängder vatten behöver hanteras. Stort djup på skärning medför 
stort avtryck i naturen vilket tillsammans med längden på skärningen styr 
storleken på vattenvolymen. Speciellt långa tråg eller skärning som övergår i 
tråg, kan vid stora nederbördsmängder generera stora vattenvolymer. 

Vid risk för ökade flöden från skärningar och lågpunkter behöver hänsyn tas 
till vattendragets kapacitet och miljökvalitetsnormer. 

I tunnel genereras generellt inget dagvatten, däremot behöver processvatten 
(spolvatten), inläckande grundvatten och släckvatten omhändertas i 

Driftskedet
Föroreningar som uppkommer i dagvattnet som avrinner från järnvägar 
i driftskedet är i huvudsak tungmetaller, PAH:er och herbicider 
(bekämpningsmedel). Processvatten (spolvatten) från underhållsarbeten 
samt inläckande grundvatten i tunnlar kan innehålla föroreningar som 
partiklar, tungmetaller, näringsämnen och behöver således omhändertas. 
Grundvattnet kan även innehålla markföroreningar som tillförs 
processvattnet. 

För järnväg som anläggs på ballasterat spår sker en viss rening av dagvattnet i 
banvallens självdränerande struktur. 

I tunnel behöver processvatten (spolvatten) och släckvatten från 
brandbekämpning omhändertas. Släckvatten kan innehålla höga 
koncentrationer av miljöfarliga ämnen, fasta eller lösta i vattnet och som 
sköljts med vid släckningsarbetet. Åtgärder för hantering bör utföras täta 
och vara utrustade med avstängningsanordningar (katastrofskydd) för att 
förhindra läckage av förorenande ämnen till omgivande yt- och grundvatten.

Förändringen i föroreningsbelastning till följd av järnvägen förväntas 
generellt bli i större i naturmark jämfört med när anläggningen går genom 
tätbebyggda områden, detta då de senare redan är hårdgjorda. Potentiellt 
kan detta medföra behov av mer omfattande rening i naturmark för inte öka 
nuvarande belastning. 

6.6 Förändrat klimat
Framtida klimatförändringar medför att tillfällen med höga vattennivåer 
statistisk sett kommer inträffa oftare och att höga vattennivåer i hav och 
vattendrag som inträffar med en viss återkomsttid i framtiden kommer vara 
högre jämfört med dagens nivåer. Klimatförändringarna bidrar även till att 
tillfällen med mer intensiv och kraftig nederbörd inträffar mer frekvent. 

I SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskrivs dagens och framtidens 
klimat beräknat på två klimatscenarier (RCP4,5 som en medelhög nivå 
och RCP8,5 som en hög nivå av framtida utsläpp). Analysresultaten av 
framtidsscenarierna beskrivs som olika klimatindex kopplade till temperatur, 
nederbörd, tillrinning och markfuktighet.

I hela länet förväntas årlig avrinning ha ökat med 5–15 procent vid mitten 
av århundradet, för att sedan fortsätta öka mot slutet av seklet, men då 
med varierande takt för olika vattendrag. Ökningen i avrinning sker främst 
vintertid. Vinterflödena blir större samtidigt som vårflödestoppar försvinner. 
Vegetationsperioden förväntas bli förlängd med 40–90 dagar, vilket kan 
påverka flöden och avrinning, samt mark-och vattenanvändning. Samtidigt 
ökar antalet dagar med låg markfuktighet och sommarperioder med 
lågflöden förlängs. 

För Västra Götaland visar resultaten att antalet varma dagar kommer öka och 
mot slutet av seklet kan temperaturen ha ökat med 3 - 5 grader beroende på 
klimatscenario (SMHI, 2015). 
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Inom utredningsområdet beräknas årsmedelnederbörden öka med 10–25 
procent till seklets slut. Nederbörden ökar mest vintertid och vid slutet av 
seklet visar RCP8.5 på cirka 40 procents ökning. Ökningen i mm följer det 
regionala nederbördsmönstret med störst ökning i utredningsområdet västra 
delar. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan 
öka med 10–20 procent beroende på klimatscenario. 

I områden där översvämningshändelser beror på skyfall eller höga nivåer i 
vattendrag ska effekterna av klimatförändringar bedömas genom att beakta 
framtida klimat fram till år 2100 enligt ett klimatscenario på minst RCP4,5. 

Grundvattennivåer kan inom utredningsområdet förväntas både få högre 
högstanivåer genom ökad nederbördsinfiltration och lägre lägstanivåer 
genom att vegetationsperioden ökar och tiden mellan snösmältning och 
höstregn förlängs. Vidare förväntas långa torrperioder öka i frekvens i 
framtiden. 
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Området kring Delsjöarna-Rådasjön utgör riksintresseområde för 
vattenförsörjning för Göteborgs Stad. Det finns även tre Natura-2000 
områden inom utredningsområdet. 

Vidare finns flera naturreservat, ett skydd för landskapsbilden, generellt 
och utökat strandskydd, generella biotopskydd och biotopskydd beslutade 
av Skogsstyrelsen, vattenskyddsområden samt ett kulturreservat som alla är 
skyddade enligt 7 kap. miljöbalken. 

Inom utredningsområdet är miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft 
och vattenförekomster aktuella. Totalt finns 62 ytvattenförekomster 
respektive åtta grundvattenförekomster inom utredningsområdet. 

Det finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar samt flera byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen inom utredningsområdet. Flera områden, varav många 
omfattas av skyddsbestämmelser, med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
och kulturhistoriskt värdefulla finns också utpekade i kulturmiljöprogram.

7 Övergripande 
miljöförutsättningar
I miljöbalken finns regler som syftar till att främja en hållbar utveckling. 
Här finns bland annat skydd för olika typer av områden. Det kan vara 
naturreservat eller områden som är är utpekade nationella samhällsintressen 
(så kallade riksintressen) för till exempel friluftsliv eller naturvård. I 
miljöbalken finns även regler kring bland annat miljökvalitetsnormer och 
artskydd. Fornlämningar skyddas i kulturmiljölagen.

Ett antal riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken finns inom 
utredningsområdet. Här ingår riksintressen för naturvård, friluftsliv, 
kulturmiljö, kommunikationer, totalförsvaret och vattenförsörjning. 
Riksintressen för kommunikationer innefattar områden för befintlig, 
planerad och framtida järnväg respektive väg samt Landvetter flygplats.  
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Figur 7.1 Riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård inom och i närheten av utredningsområdet.

7.1 Riksintressen
Samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse för dessa 
ändamål. Det finns områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården, friluftslivet, kommunikationer, totalförsvaret eller 
anläggningar som har särskilt betydelse för energiproduktion, värdefulla 
material eller vattenförsörjning. Områden som är av riksintresse 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras värden eller 
möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Dessa grundläggande 
hushållningsbestämmelser regleras i 3 kap. miljöbalken. 

Olika riksintressen kan konkurrera eller stå i konflikt med varandra. I 
sådana fall behöver myndigheter och domstolar göra en avvägning mellan 
intressen. Om riksintressen är oförenliga ska företräde ges åt det intresse som 
på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet 
och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en 
anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde (3 kap. 10 § 
miljöbalken  1998:808) (Naturvårdsverket, 2005). Riksintressen för naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård framgår av Figur 7.1 (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2020b). 
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7.1.1 Riksintresse naturvård
Riksintresse för naturvård utgörs av de mest värdefulla områdena i nationellt 
perspektiv. Naturvårdsverket har satt upp huvudkriterier för vilka områden 
som kan pekas ut som riksintressen för naturvård (Naturvårdsverket, 2005). 

Riksintressen för naturvård inom och i närheten av utredningsområdet, samt 
värdekriterier för dessa listas i Tabell 7.1. För geografisk utbredning, se Figur 
7.1. 

Namn Huvudkriterier* Beskrivning

Hålsjön¹
(NRO-14-164)

A, B, D En för länet ovanlig våtmarkstyp där i det värdefulla komplexet ingår värden av bevuxen sjö. Hålsjön är en av de få typiska fågelsjöarna i länet. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.

Risbohult 
(NRO-14-157)

A, B, C Vid Risbohult finns ett stort sumpskogsområde med höga botaniska värden. Merparten består av granskog men här finns även betydande arealer där lövinslaget är stort. I dessa delar finns relativt stora förekomster av hållav 
Menegazzia terebrata, en rödlistad art med huvuddelen av sin utbredning i de västkustnära delarna av landet. Även mossfloran i området är artrik med flera rödlistade arter. I områdets östra del finns en större drumlinbildning 
och i dess sluttning finns en barrblandskog som påverkas av frambrytande källflöden.

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.

Ubbhultsdrumlinen
(NRO-14-165) 

A Framstående och representativt exempel på en stor drumlinbildning. Representativt odlingslandskap med förekomst av naturliga fodermarker. Rikkärr med artrik flora. Området påverkas negativt av täkt, upplag, vägar, 
ledningar, bebyggelse, anläggningar med mera.

Våtmarker i Klippan
(NRO-14-158)

A, B, C Våtmarkskomplex med höga naturvärden av svagt välvd mosse, fukthed, sumpskog. Området har också höga botaniska värden. En rad krävande kryptogamer har noterats, bland annat hållav Menegazzia terebrata. 
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör inte utföras.

Lygnern och Storåns dalgång 
(NRO-14-166)

A, C, D Lygnern är en sprickdalssjö med en mycket hög biologisk funktion med sällsynta arter och en artrik fiskfauna. Lygnern och Storån samt åns biflöden är lek- och uppväxtområde för öring. Storåns dalgång är ett representativt 
exempel på en meandrande å med en mångfald erosions- och sedimentationsformer. Området har betydande skönhetsvärden och visar prov på landskapselement och processer av geovetenskaplig betydelse. Ädellövsko-
garna utmed Lygnern är omfattande och botaniskt rika. Även i Storåns dalgång finns stora arealer ädellövskog på leriga sediment, dels som slutna lundar med framförallt ask och alm, och dels som trädbevuxna hagmarker 
med grova solitärträd, främst ek. Lundfloran och kryptogamfloran består bland annat. av en rad krävande arter. 

Områdets lövskogar behöver bevaras och skötas långsiktigt. Hävden av kulturlandskapet bör hållas uppe. Vattenmiljön har genom kalkningsinsatser stabiliserats, men vattensystemet är känsligt för ytterligare näringsbelast-
ning. Ingrepp som kulvertering eller förändring av vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, utsläpp av försurande ämnen, tillförsel av organiska gifter, överfiske, inplantering av främ-
mande öringstammar och skogsavverkning längs vattendraget medför att områdets naturvärden skadas.

Storåns dalgång utgör ett representativt odlingslandskap i skogsbygd. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement är av betydelse. Områdets värden kan påverkas negativt av 
bland annat minskad eller upphörd jordbruks- eller betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, luftledningar och vägdragningar.

Tubbared (NRO-14-150) A, C, D  Representativa naturliga ängs- och naturbetesmarker i mellanbygd med hackslått, slåtterkärr, öppen hagmark och björkhage. Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som ormrot, darrgräs, vildlin, späd ögontröst, 
sommarfibbla, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra, fältgentiana och loppstarr.

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av landskapselement samt restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker behövs för att bevara området. Områdets värden kan påverkas negativt av minskad 
eller upphörd jordbruks- och betesdrift, slåtter, skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar schaktning, 
tippning eller andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse och anläggningar av olika slag.

Viskans och Surtans dalgång
(NRO-14-171) 

A, C, D Representativt odlingslandskap, i Veselången i ådal, med lång kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker. Även odlingslandskapet vid Assberg är representativt med stort inslag av naturbete med öppen hagmark och 
blandlövhage samt inslag av klibb- och gråalskog. Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter som darrgräs, brudbröd, gullviva, rödklint, kamäxing, fältvädd, grönvit nattviol, svinrot, klasefibbla och vildlin. Betade 
raviner vid Assberg. I helhetsmiljön ingår Viskans brinkar. Viskan med Surtan Hornån, Lillån och Iglabäcken utgör lek- och uppväxtområde för lax och havsöring.

Uttermossen (NRO-14-167) A, B, D Uttermossen är en stor, mångformig, relativt orörd mosse som är representativ för den naturgeografiska regionen.

Tabell 7.1  Riksintresse för naturvård inom och nära utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020e).

 ¹ Hålsjön avser i detta fall Hårssjön.

*A. Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombinationer av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på land som i vatten: Områdena ska ha stor betydelse för kännedomen om landets natur. Karaktärsdra-
gen för regionen bör vara väl företrädda. Långvarig kontinuitet i landskapets och naturens utveckling ökar värdet. Avbrott i utvecklingen genom exploatering eller utebliven hävd minskar eller förintar värdet. Områdena ska väl representera geovetenskapliga processer och former. Nyckelområden för förståelsen av bildningsförlopp, 
utveckling och ekologiska samband har särskild betydelse som ökar genom väl dokumenterad forskning.

B. Väsentligen opåverkade naturområden: Områdena i fråga har främst ekologisk, biotop- och artbevarande betydelse. De sammanfaller ofta med typ A. De bör vara stora och ha en långvarig, kontinuerlig, naturlig utveckling. Stor mångfald av naturtyper, biotoper och arter höjer naturvärdet. Även 
till synes ensartade områden med god representation av biotoper, arter och individer har ett högt värde, till exempel öppna myrar, ytterskärgårdar och grunda mjukbottnar.

C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter: Områdestypen ska ha särskilt stor betydelse för fortbestånd av hotade, sårbara eller sällsynta biotoper, växt- och djurarter. Den sammanfaller i många fall med typerna A, B och D. Områdena kan utgöras av hotade eller sällsynta biotoper eller 
livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt känsliga arter. 

D. Områden med mycket rik flora eller fauna: Områdena ska ha särskilt stor rikedom på växt eller djurarter eller individer. De kan omfatta både väsentligen naturliga eller kraftigt kulturpåverkade miljöer. De kan sammanfalla med typerna A, B och C. Hit hör internationellt betydelsefulla områden för våtmarks- och vattenfåglar.

7.1.2 Riksintresse friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i 
ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, 
variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. 
Naturvårdsverket beslutar om riksintressen för friluftsliv. Riksintressen 
för friluftsliv inom och i närheten av utredningsområdet listas i Tabell 7.2. 
Områden utanför utredningsområdet som är viktiga rekreationsområden för 
befolkningen inom utredningsområdet beskrivs också i tabellen. Områden av 
riksintresse för friluftsliv redovisas i Figur 7.1.
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Namn Värdekriterier* Beskrivning

Delsjöområdet
(FO 07)

B,C Delsjöområdet utgör genom sin storlek och omväxlande natur och centrala läge ett ytterst värdefullt friluftsområde i en storstadsregion. Området är en av de viktiga ”gröna kilar” kring Göteborg som pekats ut och som sträcker 
sig ända fram till stadsdelen Örgryte. Området är omgivet av stora bostadsområden och ansluter i norr till Sävedalen och Partille. Centrala delar av området är skyddade som naturreservat.

Stora delar av området har i stor utsträckning lämnats orörda genom åren och har sedan gammalt haft rangen av ett förstklassigt strövområde. Det senare bekräftas av de mycket höga besökssiffror som uppmätts där, 
speciellt under vinterhalvåret. En mängd leder och stigar av olika karaktär och kvalitet genomkorsar området. Vissa leder är särskilt anpassade för ridning respektive cykling. Vildmarksleden och Bohusleden går genom 
området.

I området ligger Göteborgs kommuns stora motionscentral Skatås, vilken fungerar som en viktig utgångspunkt för friluftsaktiviteter och i området finns många motionsspår och stigar. Delsjön uppskattas som badsjö på 
sommaren och för skridskoåkning på vintrarna. Vid Brudaremossen finns en liftanläggning för utförsåkning och kullen är en viktig målpunkt för fågelskådare. Flera koloniodlingar och stugbyar finns inom Delsjöområdet. 

Området nås med lätthet med bil eller allmänna kommunikationsmedel.

Golfbanor finns i sydväst vid Kallebäck och i söder vid Öjersjö.

Kåsjöområdet i östra delen är ett mycket populärt bad- och utflyktsområde.

I öster fortsätter skogsområdet i Härskogsområdet.
Rådasjön med Gunnebo 
(FO 33)

A,B,C Området utgörs av kulturreservatet Gunnebo och det kommunala naturreservatet Rådasjön samt Stensjön väster om slottet. Rådasjöns naturreservat består av sjön och de omgivande landmiljöerna. Här finns ädellövskogar, 
strandskogar och öppna betesmarker. Hela området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö kring Råda säteri och tillsammans med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt och kulturhistoriskt 
mycket värdefull helhet. Rådasjöns naturreservat ligger i nära anslutning till tätorterna Mölnlycke och Mölndal.

Genom sitt tätortsnära läge, men också på grund av goda kommunikationer med Göteborg, har området mycket stort värde för friluftsliv och rekreation. Området bjuder på rika möjligheter till naturupplevelser. Här tar många 
en promenad eller joggingtur. Förutom att man badar bedrivs sport- och fritidsfiske, rodd och segling i sjön.

Rambo mosse och Hårssjön
(FO 32)

A,B Området har höga, regionalt intressanta naturvärden och är beläget mitt emellan bebyggelsen i Kållered och Pixbo, Mölndals kommun. Området har varierad natur med ovanliga biotoper, framför allt i områdena kring 
Hårssjön med omkringliggande sumpskog och öppna marker, samt Rambo mosse med kringliggande skogsmark. Rambo mosse är högt klassad i våtmarksinventeringen. De stora biologiska värdena är av särskild betydelse 
för friluftslivet med bland annat fågelskådning vid Hårssjön, som är en värdefull lokal för många fågelarter.

Området är stort, sammanhängande och till största delen orört. Det ger en känsla av vildmark och är därför av stort värde för det tätortsnära friluftslivet. Här finns möjlighet att vandra längre och kortare sträckor och 
Bohusleden sträcker sig igenom områdets västra del. Vid sjöarna finns bad och övernattningsmöjligheter. Man kan även fiska i flera av sjöarna i området. Området är av värde för skolor samt universitetet.

Bråtaområdet
(FO 04)

A,D Bråtaskogen är ett kuperat område på cirka 240 hektar och ligger intill Delsjöområdet och Knipeflågsbergen strax norr om Mölnlycke. Bråtaområdet är en skog med vildmarkskaraktär som erbjuder besökaren ostörda 
naturupplevelser med bl.a. utblickar över myrar och bergsplatåer.

Området ligger i en trakt där det är relativt tätt mellan naturreservaten. Inom en radie på 3 km från Bråtaskogen ligger naturreservaten Delsjöområdet, Gallhålan, Rådasjön och Knipeflågsbergen. Tillsammans med dessa 
utgör Bråtaskogen en viktig del i Göteborgsregionens gröna kilar. Området ingår i Program för skydd av tätortsnära naturområden i Göteborgsregionen.

Området består av gran- och tallskog med mycket blåbärsris. I området finns bland annat spår från en gammal kvarn och en stenlagd väg. Från Hålsjöarna rinner två bäckar ihop i en vacker skogklädd dalgång. Området har 
en intressant moss-, svamp- och lavflora. Området nås från Mölnlycke via två tunnlar under riksvägen. Det finns relativ närhet till kollektivtrafik och en mindre parkering. Det finns också en stig från bostadsområdena i Öjersjö.

Härskogenområdet
(FO 18)

A,C,D Härskogen är av stort värde för Göteborgsregionen som närströvområde och för olika slags friluftsaktiviteter. Här finns strövstigar, skidspår, skidbackar, badplatser samt vattendrag för kanotsport och fiske.
I den östra delen, strax söder om Alingsås ligger Stora och Lilla Färgen omgivna av vackra ädellövskogar som präglar landskapet. Särskilt området vid Edsås är känt för den tilltalande landskapsbilden med utblickar över 
Färgen och dess skogbevuxna öar. Här finns värdefulla och artrika lövskogar, naturskogar, hagmarker och stränder vid sjöarna inklusive de sedan tidigare naturskyddade områdena Granön, Stora Slättön och Ljussnopparna. 
Sjöarna är omtyckta som bad och kanotvatten.

Området kan nås med kollektivtrafik (buss, tåg) från Göteborg, Lerum, Alingsås, Borås och andra tätorter i närheten.
Klippan A Klippan är ett relativt lättillgängligt naturområde med höga natur- och kulturvärden. Flera spår och leder samt en grill- och rastplats bidrar till att området utnyttjas för friluftsliv. I den gamla granskogen kan successionerna efter 

flera olika stormfällningar följas, vilket ger området ett särskilt pedagogiskt värde. Flera våtmarkspartier i området, och inte minst odlingsmiljöerna kring den gamla bosättningen i barrskogsområdet, ger omväxlande och 
attraktiva miljöer. Såväl barrskogen och våtmarkerna som odlingsmiljön hyser ett intressant växt- och djurliv.

Lygnern och Storåns dalgång
(FO 27)

A,B,C Området är naturskönt och storslaget och omfattar sjön Lygnern och den nedre delen av Storån som mynnar i sjön. Lygnern är Hallands största insjö och här finns möjligheter till fiske och bad. De omgivande skogarna och 
kulturmarkerna erbjuder goda möjligheter till strövande och positiva naturupplevelser och här finns flera spår och leder. I nordöstra delen av Lygnern finns Ramhultafallet, som är 64 meter högt. På 1200-talet gick gränsen 
mellan Danmark och Sverige vid detta vattenfall. Här finns även naturreservatet Årenäs-Tostekulla lövskogar.

Vägarna runt Lygnern marknadsförs som Lygnern runt för cykel, motorcykel och bil. Det finns flera fina utsiktspunkter. Det finns möjligheter att bo i stuga, på vandrarhem eller på camping på många ställen runt sjön. Det finns 
även caféer, konferensanläggningar och hantverksbutiker. Vid Fjärås bräcka i östra delen av sjön får man en fin utsikt. Fjärås bräcka är naturreservat och här finns också ett naturum. I närheten ligger Li gravfält som är 
Hallands största bronsåldersgravfält.

I Sätila finns ett friluftsområde med sandstrand och idrottsplats. Det är möjligt att campa i området och det finns möjlighet att hyra kanot. 
Rya åsar
(FO 35)

A,B Den rika, omväxlande naturmiljön och närheten till Borås tätort gör Rya åsar till ett värdefullt område för friluftsliv och rekreation. Områdets storlek samt att det finns vandringsleder, motionsspår, utsiktsplatser, sjöar och 
skogar gör att området som helhet har stora värden för det rörliga friluftslivet. I området finns också resterna av ett äldre kulturlandskap. Området är relativt opåverkat av bebyggelse och annan exploatering.

Naturen är omväxlande med klippbranter, ekskogsklädda sluttningar, vidsträckta barrskogar, levande kulturmarker och ett rikt och intressant växt- och djurliv. De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder fram till 
picknickplatser, små sjöar och utsiktsplatser med utblick över Borås och Öresjö. Anordningar för friluftslivet är väl utbyggda med parkerings-platser, informationsskyltar, motionsspår och vandringsleder, rastplatser, vindskydd 
etcetera.

Tabell 7.2  Riksintresse för friluftsliv inom och nära utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020e).

*A. Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.

B. Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 

C. Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

D. Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter såsom strövande, cykelturer, vandring samt svamp- och bärplockning och därmed berikande upplevelser.
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Namn Värdekriterier Beskrivning

Kvarnbyn
(KO29)

Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjats för kvarndrift i 
större skala sedan medeltiden, med stor betydelse för den tidigindustriella utvecklingen i Göteborgs-
regionen.

Mölndalsåns fall, industribebyggelse främst från 1800-talets senare hälft, bl a kvarn från 1858 vid kvarnfall 24, Lilla Götafors f.d pappersbruk, Götafors f.d. sulfitfabrik och kvarnläm-
ningar. Bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet i form av kvarngårdar och egna hem. Oregelbundet gatunät med trappor och slingrande lider.

Gunnebo
(KO28)

Herrgårdsmiljö med medeltida ursprung som med sin nuvarande mycket påkostade och omsorgsfullt 
utformade manbyggnad och parkanläggning är ett välbevarat exempel på de gårdsanläggningar som 
Göteborgs välbärgade borgare hade som sommarresidens.

Manbyggnad från 1780-90-talet, terrasserad trädgård och park, allt efter bevarade ritningar av C.W. Carlberg.

Stora Håltet
(KO71) Ensamgård i gränsbygd, med kringliggande odlingslandskap präglat av boskapsskötsel, som speglar 

markutnyttjande hos ett småjordbruk i skogsbygd under 1700- och 1800-talet. Odlingslandskap präglat av lieslåtter och mulbete med små spridda åkertegar, omfattande system av stengärdesgårdar, vägar, odlingsrösen och tomtplats med husgrunder.

Storåns dalgång
(KO12)

Dalgångsbygd med ett odlingslandskap utmed Storåns meanderfåra där stora gårdar, belägna i 
övergången mellan inägor och utmark, speglar ett burget byggnadsskick i en rik jord- och skogsbruks-
bygd under 1700- och 1800-talet. (Gårdsmiljö)

Odlingslandskap präglat av laga skifte med vägnät, hägnadssystem och flera kompletta gårdar. Jordbruksbebyggelse från främst 1800-talet; bl a salsbyggnad i Apelnäs (1871), 
gården Smedstorp, långloftsstuga i Backa (troligen från 1760-talet) med äldre uthus, tvåvånings parstuga i Backa (1858), två salsbyggnader i Furuberg (1883 och 1878), ladugård 
från 1800-talets förra hälft i Habäck, framkammarstuga i Habäck (1858), två ramkammarstugor i Stockabäck (1830-tal). Dessutom finns små- och folkskola, pensionat, kvarn, torp 
med mera. 

 Rydboholm
(KP75)

Industrimiljö med Sveriges första mekaniska bomullsväveri från 1834 som inledde en ny epok inom 
svensk textilproduktion, vilket avspeglar sig i en rad välbevarade byggnader från olika tider.

Fabriksbyggnader från 1850-1970-talet, tjänstemannabostäder från 1880-talet och 1910-talet, huvudkontor från 1852, 1895 och 1920-tal, butik med bostad från 1852, 1893 och 1927, 
kvarn från 1700-1800-talet.

Tabell 7.3  Riksintresse för kulturmiljövården inom utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020e).
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för försvarets militära del

Figur 7.2 Riksintressen för kommunikationer inom utredningsområdet.
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7.1.3 Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintressen för kulturmiljö ska visa på nationellt betydelsefulla historiska 
samhällsprocesser utifrån ett regionalt eller lokalt sammanhang. Områdena 
ska visa på skeenden av stor nationell betydelse och vara representativa 
för olika utvecklingsskeden. Kulturmiljövårdens riksintressen pekas ut av 
Riksantikvarieämbetet (Riksantikvarieämbetet, 2014). Riksintressen för 
kulturmiljövården inom utredningsområdet listas i Tabell 7.3. Områden av 
riksintresse för kulturmiljövården redovisas i Figur 7.1.

7.1.4 Riksintresse kommunikationer och försvar
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet Västkustbanan, Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan utgör alla riksintresse 
för kommunikationer. Ny stambana, delen Göteborg-Borås, är utpekad 
som riksintresse kommunikation för planerad järnväg. Utifrån pågående 
planläggningsprocess har Trafikverket löpande förtydligat utpekandet av 
riksintresseanspråket, markerat som planerad järnväg i Figur 7.2. I figuren 
visas riksintresset efter förtydligandet hösten 2021 då endast förslag till 
rangordnade korridorer, som presenterades vid samrådet våren 2021, 
kvarstår i utpekandet. Rangordnade korridorer redovisas i avsnitt 10.3.1 samt 
i lokaliseringsutredningen.

Landvetter flygplats utgör riksintresse för kommunikationer samt omgärdas 
av ett riksintresseområde för Försvarsmakten, vilket innebär stoppområde för 
höga objekt. Riksintresset inkluderar även eventuell framtida andra rullbana, 
se Figur 7.2.

Väg 27/40 och E6/E20 utgör riksintresse för kommunikationer. 

Försvarets övningsområde vid Bråt, söder om Borås har beslutats som 
riksintresse för totalförsvarets militära del under tiden som arbetet med 
lokaliseringsutredningen pågått.

7.1.5 Övriga riksintressen
Det finns inga riksintresseområden för energiförsörjning eller för 
mineralutvinning inom utredningsområdet.

Göteborgs Stads dricksvattenanläggningar utgör riksintresse för 
vattenförsörjningen enligt 3 kap. miljöbalken. Riksintresset utgörs av ett 
område kring Delsjöarna-Rådasjön.

7.1.6 Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken
I 4 kap. miljöbalken finns ett antal områden listade som i sin helhet utgör 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Det 
gäller bland annat alla Natura 2000-områden. Områdena finns markerade 
i Figur 7.6. Läs mer om regelverket kring Natura 2000 i avsnitt 7.2. Inom 
utredningsområdet finns tre Natura 2000-områden: 

Labbera (SE0520169), Härryda kommun
Labbera (SCI) består av 22,3 hektar mark och utgörs av en halvö i sjön 
Rådasjön, i utredningsområdets västra del se Figur 7.3. Av Art- och 
habitatdirektivets listade naturtyper finns trädklädd betesmark, näringsfattig 
bokskog, näringsrik ekskog och näringsfattig ekskog representerade. De 
prioriterade bevarandevärdena i Labbera utgörs av ädellövskogar som 

har höga värden i form av bok- och ekskogar med lång kontinuitet. Denna 
kontinuitet bidrar till en rik kryptogam- och svampflora med ett flertal 
ovanliga arter. Området är väl inventerat och den största delen är även 
klassad som nyckelbiotop. Av fridlysta arter förekommer bland annat 8 
arter fladdermöss, mindre vattensalamander, och mindre hackspett (NT) 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2018b). Läs mer om fridlysning i avsnitt 
7.2.5.

Figur 7.3 Natura 2000-naturtyper vid Natura 2000-området Labbera.

NATURA 2000-OMRÅDEN INGÅR I NÅGON AV FÖLJANDE 
KATEGORIER: 

SPA (Special Protection Area) 
Område som genom regeringsbeslut förklarats som särskilt skydds-
område enligt fågeldirektivet

pSCI (proposed Site of Community Interest) 
Område som av regeringen beslutats föreslås som område av  
gemenskapsintresse men ännu inte antagits av EU-kommissionen 
som ett sådant 

SCI (Site of Community Interest) 
Område som antagits som område av gemenskapsintresse

SAC (Special Area of Conservation) 
Område av gemenskapsintresse som av regeringen förklarats som 
särskilt bevarandeområde

EN ART KAN VARA RÖDLISTAD. RÖDLISTAN ÄR UPPDATERAD 
2020.

De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med 
internationella kriterier i ett system med sex kategorier för olika grad 
av sällsynthet och risk för utdöende.

Nationellt utdöd 
(RE, Regionally Extinct)

Akut hotad
(CR, Critically Endangered) 

Starkt hotad
(EN, Endangered)

Sårbar
(VU, Vulnerable) 

Nära hotad
(NT, Near Threatened) 

Kunskapsbrist
(DD, Data Deficient) (Naturvårdsverket, 2020a)
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Risbohult (SE0520168), Härryda kommun
Natura 2000-området Risbohult (SCI) ligger strax väster om Hindås, i 
utredningsområdets mellersta norra del och är 63,1 hektar stort se Figur 
7.4. Förekommande naturtyper är öppna mossar och kärr, källor och 
källkärr, taiga, näringsrik granskog, lövsumpskog, skogbevuxen myr och 
svämlövskog. De prioriterade bevarandevärdena är taiga bestående av barr- 
och blandskogsdominerade sumpskogar (Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, 2018c). En stor del av skogarna har naturskogskaraktär och spåren efter 
skogsbruk är få. Sumpskogarna i området har mycket höga naturvärden och 
Mölndalsån som går genom området hyser bestånd av den starkt hotade 
flodpärlmusslan.

Figur 7.4 Natura 2000-naturtyper vid Natura 2000-området Risbohult.

Klippan (SE0520145), Härryda kommun
Klippan (SCI) utgörs av 54 hektar fördelat på naturtyperna slåtterängar i 
låglandet, öppna mossar och kärr, taiga och skogbevuxen myr se Figur 7.5. 
Området ligger söder om Hindås. Högst prioritet i bevarandeplanen har 
naturtyperna skogbevuxen myr och taiga, följt av öppna mossar och kärr 
samt slåtterängar i låglandet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017). 
Motiveringen till utpekande av detta Natura 2000-område är att det är 
ett område med gammal barrskog, välutvecklade våtmarker och värden 
kopplande till ett historiskt odlingslandskap. Här finns även fornlämningar 
och värden i form av gamla hamlade träd. Av flora och fauna kan nämnas 
förekomst av tjäder, spillkråka (NT), lunglav (NT) och grynig filtlav (NT). 

I övrigt förekommer inga områden av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken 
inom utredningsområdet. 

Figur 7.5 Natura 2000-naturtyper vid Natura 2000-området Klippan.
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Figur 7.6 Naturreservat, Natura 2000-områden och vattenskyddsområden skyddade enligt 7 kap. miljöbalken.

7.2 Övriga skydd och regler enligt  
miljöbalken
Nedan beskrivs övriga skydd enligt miljöbalken som är av intresse för den nya 
järnvägen.

7.2.1 Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken
Kapitel 7 i miljöbalken hanterar skydd av områden. Det finns flera olika 
skyddsformer.

Natura 2000
Natura 2000-områden är områden skyddade enligt 7 kap. 27-28 §§ 
miljöbalken, med förtydliganden i förordning (1998:1252) om områdesskydd. 
Regelverket härstammar ur EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet, 
som är införlivade i svensk lagstiftning genom miljöbalken och 
artskyddsförordningen. Natura 2000-områden är också alltid riksintressen 
enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. I områden som är av riksintresse enligt 4 kap. 

miljöbalken har det redan skett en intresseavvägning och någon ytterligare 
avvägning mellan olika intressen enligt 3 kap. 10 § miljöbalken ska inte göras 
här (Naturvårdsverket, 2017b).

Intrång i Natura 2000-områden prövas och bedöms av myndigheterna 
utifrån den påverkan en verksamhet eller åtgärd har på områdets särskilt 
utpekade arter och naturmiljöer. Detta oavsett om verksamheten finns 
inom eller utanför området. Undantaget är verksamheter som pågått före 
Natura 2000-områdets inrättande. I fokus vid prövningar står naturmiljöers 
och arters gynnsamma bevarandestatus i ett långsiktigt perspektiv. Detta 
ska bedömas både ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Se 
riksintressen i avsnitt 7.1 för förekommande Natura 2000-områden inom 
utredningsområdet. 

Naturreservat
Naturreservat är områden skyddade enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Både 
länsstyrelser och kommuner kan fatta beslut om att bilda naturreservat. 
Syftet med skyddet kan variera och är avgörande för prövningar av tillstånd 
och dispenser. Reservatsföreskrifter enligt beslutet tydliggör också vilka 

verksamheter som är förbjudna inom området. De två vanligaste huvudskälen 
till skyddet är att bevara naturmiljöer för att skydda värdefulla miljöer för 
känsligt växt- och djurliv, samt att bevara miljöer värdefulla för rekreation 
och friluftsliv.

Följande naturreservat finns inom utredningsområdet, se Figur 7.6 (för 
information om förkortningar för rödlistade arter och Natura 2000-områden, 
se faktarutor i avsnitt 7.1.6): 

Peppared, Mölndals kommun
Peppared är ett mindre reservat (1,7 hektar) som bildades 2011, ligger i 
Mölndals kommun och förvaltas av Mölndal kommun. Området är även 
klassat som naturminne (år 1925). Området består av ett trädformigt 
hasselbestånd. Stora ekar och kulturminnen finns (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019b).
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Figur 7.7 Rya åsar, naturreservat i Borås.

snäckor. I övrigt förekommer röjningsrösen, stenmurar, inägomarker och 
andra kulturlämningar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b).

Älmås, Borås kommun
Älmås naturreservat är 35 hektar stort och förvaltas av Borås kommun. 
Området består av gammalt odlingslandskap med många spår av fossila 
åkermarker, stenmurar, hamlade träd och husgrunder. Skyddsvärda mossor 
och lavar finns på de gamla träden och i markskiktet finner man hävdgynnade 
arter som svinrot och slåttergubbe (VU) (Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, 2019b).

Lindåsabäcken, Borås kommun
Naturreservat Lindåsabäcken består av 9 hektar och bildades år 2008. Borås 
kommun förvaltar reservatet och området är beläget i utredningsområdets 
allra sydvästligaste del. Den starkt hotade flodpärlmusslan (EN) förekommer 
och även sällsynta snäckor, dagsländor och bäcksländor (Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 2019b).

Skydd för landskapsbild
Härskogenområdet omfattas av skydd för landskapsbilden (se Figur 7.6), ett 
skydd enligt den tidigare naturvårdslagen (19 § NVL). Juridiskt hanteras 
landskapsbildsskydd numera som ett skydd enligt 7 kap. miljöbalken.

Strandskydd
Inom utredningsområdet finns ett stort antal sjöar. I den integrerade 
landskapskaraktärsanalysen har tre sjörika karaktärsområden identifierats 
och avgränsats inom utredningsområdet (Sjölandskapet kring Gunnebo (2), 
Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke (4) och Sjörikt skogslandskap 
sydväst om Borås (20)). Inom dessa är biologisk mångfald, rekreationsvärden 
knutna till sjön samt vyerna över vattnet aspekter som kräver särskild 
hänsyn (Trafikverket 2020d). Även inom andra delar av utredningsområdet 
finns många sjöar och vattendrag. Till de flesta sjöar och vattendrag finns 
också ett område som omfattas av strandskydd. Utökat strandskydd, som 
mest 300 meter från strandlinjen, råder där området är särskilt intressant 
för friluftslivet eller att området har höga naturvärden knutna till 
strandmiljöerna.

Biotopskydd
I odlingslandskapet förekommer småbiotoper som omfattas av generellt 
biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Även alléer längs vägar omfattas 
av generellt biotopskydd. I vissa skogsområden inom utredningsområdet 
finns flera biotopskydd särskilt beslutade av Skogsstyrelsen. De fungerar i 
princip som små naturreservat och hyser ofta höga naturvärden. Biotopskydd 
beslutade av andra myndigheter än Skogsstyrelsen förekommer inte inom 
utredningsområdet.

Rådasjöns naturreservat, Härryda och Mölndals kommun
Naturreservat Rådasjön är 351 hektar, ligger i Härryda och Mölndals 
kommuner och förvaltas av båda kommunerna. Reservatet bildades år 2014 
och överlappar med Natura 2000-området Labbera. Reservatet består av 
ädellövskogar, strandskogar betesmarker och själva sjön Rådasjön som ligger 
norr om Pixbo. Sjön har en artrik fiskfauna och ädellövskogarna hyser en rik 
flora (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b). 

Yxsjön, Härryda kommun
Yxsjöns naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, är 
154 hektar stort och ligger i Härryda kommun. Reservatet bildades 2014 och 
ligger öster om Mölnlycke. Marken består av gammal barrblandskog med rikt 
inslag av död ved och äldre träd. Flera tjärnar finns i området tillsammans 
med våtmarker. Här förekommer tjäder, storlom, fiskgjuse och den starkt 
hotade skugglobmossan (EN) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b).

Gallhålan, Härryda kommun
Naturreservatet Gallhålan är 96 hektar stort, ligger strax nordväst om 
Landvetter tätort i Härryda kommun och förvaltas av Härryda kommun. 
Stora delar består av ekskog med arter som till exempel bergslok (typisk art) 
och blåsippa (fridlyst). I området förekommer även slåtteräng, alkärr och 
hällmarkstallskog (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b).

Risbohult, Härryda kommun
Reservatet bildades 2002 och är cirka 70 hektar stort, ligger i Härryda 
kommun och förvaltas av Västkuststiftelsen. Risbohult består av ett större 
sammanhängande sumpskogsområde lite väster om Hindås. Utöver 
sumpskogar kring Mölndalsån så utgörs reservatet i södra delen av granskog 
på frisk till våt mark. Området är även utsett till Natura 2000-område (SCI). 
Naturvårdsarterna skuggmossa (typisk art), dunmossa (typisk art) och hållav 
(VU) förekommer. I Mölndalsån som går genom området finns dessutom den 
starkt hotade flodpärlmusslan (EN) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
2019b).

Klippan, Härryda kommun
Klippans naturreservat (106 hektar) ligger i Härryda kommun sydost om 
Hindås och förvaltas av Västkuststiftelsen. Här finns stenmurar, hamlade 
askar och före detta slåttermarker. Skogen beskrivs som urskogslik, med 
rikligt med död ved. På de gamla hävdmarkerna finns slåttergubbe (VU) och 
stormåra (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b). 

Storsjön, Borås kommun
Storsjön ligger cirka 1 mil sydväst om Borås, och har varit naturreservat 
sedan år 2014. Området är 459 hektar stort och förvaltas av Borås kommun. 
Sjön är oregelbunden till formen med många öar, vikar och skär. Här häckar 
fågelarterna storlom, mindre strandpipare, grönbena med flera. Runt 
om sjön finns äldre skog med tjäder och orre, samt ett flertal våtmarker. 
Flodpärlmussla (EN) finns i Bålån som mynnar i sjöns norra del. Kultur- och 
fornlämningar förekommer (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b).

Rya åsar, Borås kommun
Naturreservatet Rya åsar bildades år 2001 och har en yta av 560 hektar. 
Området ligger i Borås nordvästra delar och förvaltaren är Borås kommun, se 
Figur 7.7. Eken är en viktig nyckelart i området. I området förekommer också 
hasselmus, nötkråka (NT), mindre hackspett (NT) samt sällsynta mossor och 
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7.2.2 Stora opåverkade områden
Stora opåverkade områden definieras i miljöbalken som stora opåverkade 
mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Dessa områden ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas 
karaktär enligt 3 kap. 2 § miljöbalken. Att identifiera sådana viktiga områden 
och stråk för natur och friluftsliv är en viktig del i kommunernas planarbete. 
Detta beskrivs kort under avsnitt 5.5.1.

Göteborgsregionen har i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland 
genomfört en kartläggning av bullerpåverkan i natur- och grönområden. 
Tysta områden innebär områden som idag inte är påverkade av samhällets 
ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar. Två mindre områden 
inom utredningsområdet pekas ut som helt tysta, ett vid Rambo Mosse och 
ett något större område söder om Rävlanda. Ett större skogsområde söder om 
väg 27/40 har pekats ut i Bollebygds kommuns ÖP som ett opåverkat område.
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Figur 7.8 Vattenskyddsområden. 

Vattenskyddsområde
Inom utredningsområdet finns ett antal allmänna vattentäkter med 
tillhörande vattenskyddsområden, se Figur 7.6. Dessa områden skyddas 
enligt 7 kap. 21 § miljöbalken. Både ytvattentäkter och grundvattentäkter 
finns representerade, som försörjer tätorter inom Mölndal, Härryda, 
Bollebygd och Borås kommuner. Mölndals huvudvattentäkt Rådasjön 
är även reservvattentäkt för Göteborg. Fastställda vattenskyddsområden 
inom utredningsområdet finns för Rådasjön respektive Finnsjön intill 
Mölndal–Mölnlycke, Västra Nedsjön vid Hindås, Bollebygds och Rävlandas 
grundvattentäkter i Nolån-Storåns dalgång, Hällingsjös grundvattentäkt samt 
Borås huvudvattentäkt Öresjö. Arbete pågår med fastställande av betydligt 
större vattenskyddsområden för Rådasjön och för blivande ny vattentäkt för 
Härryda kommun i Västra Nedsjön vid Hindås.

Kulturreservat
Gunnebo slott med tillhörande omgivningar om ca 100 hektar utgör sedan 
2003 ett kulturreservat och skyddas och förvaltas genom bildande i enlighet 
med 7 kap. 9 § miljöbalken.
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är i den sämsta klassen får, i normalfallet, ingen försämring ske alls. Åtgärder 
som riskerar att äventyra uppnåendet av god status får inte tillåtas, även om 
de inte medför att någon kvalitetsfaktor försämras.

Det finns även MKN för grundvattenförekomster vilka fastställs med stöd 
av 5 kap. miljöbalken, enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 
Statusklassning av grundvatten är bestämmelser om kvaliteten på 
vattenmiljön.

Det innebär att grundvattenförekomsterna ska uppvisa såväl god 
kvantitativ status som god kemisk status. MKN och statusklassificeringar 
för grundvatten fastställs av vattenmyndigheterna enligt föreskrifter från 
Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2019).

Statusklassning
Totalt finns 62 ytvattenförekomster inom utredningsområdet, 43 vattendrag 
och 19 sjöar. Ytvattenförekomsternas ekologiska status framgår av Figur 7.9.

För vattendragen klassificeras den ekologiska statusen till god i tre vattendrag, 
måttlig i 38 vattendrag och otillfredsställande i två vattendrag (VISS, 2021), se 
Tabell 7.6. I merparten är det kvalitetsfaktorn fisk som är utslagsgivande för 
klassificeringen. Bedömningarna av fiskens status är genomgående indirekta 
och baserade på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn konnektivitet. 
Det innebär att fiskbestånden har antagits vara påverkade av försämrad 
konnektivitet, dvs. påverkade av vandringshinder i form av anlagda dammar. 

Generellt är konnektivitet den kvalitetsfaktor som bedöms ha sämst status. 
Konnektiviteten klassificeras till dålig eller otillfredsställande status i 36 
av 43 vattendrag. Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd har klassats till 
dålig status i två vattenförekomster i Mölndalsån. Dessa vattenförekomster 
har även dålig status på kvalitetsfaktorn hydrologisk regim eller på 
kvalitetsfaktorn konnektivitet.

Enligt klassificeringarna i VISS (2021) uppvisar 17 sjöar måttlig ekologisk 
status och resterande två sjöar otillfredsställande ekologisk status, se Tabell 
7.7. För Tulebosjön och Östra Ingsjön är kvalitetsfaktorn näringsämnen 
utslagsgivande för klassificeringen måttlig ekologisk status. För övriga sjöar 
är kvalitetsfaktorn fisk utslagsgivande. Bedömningarna avseende fisk är 
indirekta och baseras på kvalitetsfaktorn konnektivitet. Flertalet av sjöarna 
har anlagda dammar i utlopp eller i nedströms belägna vattendrag vilket 
antas medföra en påverkan på fiskbestånden. I Västra och Östra Nedsjön 
baseras klassificeringen otillfredsställande ekologisk status på resultat 
från provfiske. I nio vattenförekomster har kvalitetsfaktorn konnektivitet 
klassificerats till dålig status. Kvalitetsfaktorn syrgas har klassificerats till 
dålig status i Rådasjön.

Den kemiska statusen uppnår ej god för samtliga 62 ytvattenförekomster 
inom utredningsområdet (VISS, 2021). Detta beror på att halterna av 
kvicksilver och PBDE i fisk anses överskrida gällande gränsvärden. 
Gränsvärdena för dessa två ämnen bedöms överskridas i samtliga svenska 
ytvattenförekomster till följd av långväga och tidigare atmosfäriska nedfall, 
och ett undantag har därför införts för dessa två ämnen. I Viskan, Issjöbäcken 
och Östra Nedsjön överskrids gränsvärden även för andra ämnen. Viskan 
nedströms Borås är förorenad av tidigare industriutsläpp och här har 
förhöjda halter av flera miljögifter registrerats, såväl i fisk som sediment. I 
Viskan uppströms Borås har förhöjda halter av antracen uppmätts i

Miljökvalitetsnormernas preciseringar för kvävedioxid och PM10 framgår av 
Tabell 7.4.

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid finns för tidsperioderna år, dygn och 
timme, och för PM10 för år och dygn. För kvävedioxid gäller att normerna 
maximalt får överskridas 7 gånger per år för dygnsmedelvärdet och 175 
gånger per år för timmedelvärdet.

För PM10 gäller att normerna och maximalt får överskridas 35 gånger per år 
för dygnsmedelvärdet.

Förorening Medelvärdesperiod Gränsvärde 
(MKN)

Antal tillåtna överskridanden per 
kalenderår

Kvävedioxid
Timme
Dygn
År

90 μg/m³
60 μg/m³
40 μg/m³

175 h 1

7 dygn
Får ej överskridas

PM10 Dygn
År

50 μg/m³
40 μg/m³

35 dygn
Får ej överskridas

1. Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 μg/m3 under en timme mer än 18 gånger per 
kalenderår.

Tabell 7.4  Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och PM10. 

Yt- och grundvattenförekomster
MKN för ytvatten enligt bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) är ett led i att Sverige ska följa EU:s ramdirektiv för vatten, 
som syftar till att skydda och förbättra kvaliteten på vattenmiljön inom 
EU. MKN är ett rättsligt verktyg som innebär att vissa kvalitetskrav 
på vattnet ska uppnås till en viss tidpunkt. Alla större ytvatten (sjöar, 
vattendrag, kustvatten) är indelade i vattenförekomster, vilka klassificeras 
avseende vattnets nuvarande status av vattenmyndigheten i respektive 
vattendistrikt. MKN och statusklassificeringar för ytvatten fastställs av 
vattenmyndigheterna enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2019).

Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna klassas utifrån ett antal 
biologiska, kemisk-fysikaliska och hydromorfologiska bedömningskriterier, 
så kallade kvalitetsfaktorer. Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, 
god, måttlig, otillfredsställande respektive dålig status.

Den kemiska statusen bestäms av gränsvärden för ett 40-tal kemiska 
miljögifter som benämns prioriterade ämnen (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019). Exempel på prioriterade ämnen är kadmium, kvicksilver och 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Om gränsvärdet för ett eller flera 
av de prioriterade ämnena överskrids uppnår vattenförekomsten inte god 
kemisk ytvattenstatus.

MKN innebär att minst god ekologisk status och god kemisk status ska 
uppnås i samtliga ytvattenförekomster. För den ekologiska statusen har en 
tidsgräns satts till 2021 eller 2027. För kemisk status finns undantag för de 
höga halterna av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) i fisk som 
innebär att mindre stränga krav gäller. 

Generellt får ingen kvalitetsfaktor påverkas i en sådan utsträckning att den 
sänks över en klassgräns. För de vattenförekomster där någon kvalitetsfaktor 

7.2.3 Jordbruksmark och skogsmark
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Enligt samma paragraf ska skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk.

7.2.4 Miljökvalitetsnormer
Regler kring miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitet finns i 5 kap. 
miljöbalken. MKN är juridiskt bindande styrmedel med syfte att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav med anledning av vårt 
medlemskap i EU. En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna halt av 
ett ämne i luft, mark eller vatten. Utgångspunkten för MKN är kunskapen 
om vad människan och naturen tål. Det finns idag miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten, samt 
omgivningsbuller. MKN för utomhusluft och MKN för vattenförekomster 
är aktuella inom utredningsområdet. Ytvatten som omfattas av 
miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen (SFS 
2001:554) saknas inom utredningsområdet. MKN för omgivningsbuller är ej 
tillämpbart för det aktuella järnvägsprojektet. 

Luft
För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527 och SFS 
2010:477). I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/
EG och 2004/107/EG.

Luftkvalitetsförordningen innehåller miljökvalitetsnormer för en rad 
olika ämnen: kvävedioxid, partiklar (PM2.5 och PM10) svaveldioxid, bly, 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. De 
luftföroreningar som skapar störst problem i svenska städer är kvävedioxid 
och partiklar.

Miljökvalitetsnormerna gäller för utomhusluft i hela Sverige, med undantag 
för (Naturvårdsverket, 2019):

• Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde och det inte 
finns någon fast befolkning.

• Fabriker eller industrianläggningar där samtliga relevanta bestämmelser 
om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas.

• På vägars körbana och mittremsa utom om fotgängare har normalt 
tillträde till mittremsan. 

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna 
inte överskrids, och kommunerna ska också tillhandahålla aktuell 
information om föroreningsnivåerna för de olika ämnena reglerade i 
luftkvalitetsförordningen.
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Figur 7.9  Klassificering av ekologisk status för ytvattenförekomster inom utredningsområdet (VISS, 2021).

sedimentprover. I Issjöbäckens vatten, som avvattnar Landvetter flygplats, 
har höga halter av PFOS påträffats. I Östra Nedsjön har förhöjda halter av bly 
och kadmium noterats i bottensediment.

Det finns åtta grundvattenförekomster som är definierade enligt vatten-
förvaltningen inom utredningsområdet. Dessa redovisas i Figur 7.10 och 
utgörs från väster till öster av följande grundvattenmagasin, samtliga i sand- 
och grusförekomster: (G1) Härryda, mellan Landvetter tätort och Härryda, 
(G2) SE640258-129871 mellan Grönhult och Hindås, (G3) Äskegärde mellan 
Västra och Östra Nedsjön, (G4) Hällingsjö, (G5) Rävlanda, (G6) Bollebygd, 
(G7) Bollebygd Norra och (G8) Borås. 

Inom tre av grundvattenförekomsterna finns kommunala vattentäkter med 
tillhörande vattenskyddsområden (Bollebygd, Rävlanda och Hällingsjö). 
Samtliga grundvattenförekomster bedöms ha god kvantitativ och kvalitativ 
status, se Tabell 7.5 (VISS, 2021). Möjliga påverkanskällor har i VISS bedömts 
utgöras av förorenad mark och vägsaltning.

ID-nr EU-CD Vattenförekomst Kemisk Status Kvantitativ status

G1 SE640171-129170 Härryda God God

G2 SE640258-129871    - God God

G3 SE640446-130211 Äskegärde God God

G4 SE639264-129883 Hällingsjö God God

G5 SE639583-130253 Rävlanda God God

G6 SE639796-130619 Bollebygd God God

G7 SE640179-130740 Bollebygd Norra God God

G8 SE640273-132849 Borås God God

Tabell 7.5  Klassificering av kemisk och kvantitativ status för grundvattenförekomster 
(VISS, 2021). 
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Figur 7.10 Klassificering av kemisk och kvalitativ status för grundvattenförekomster inom utredningsområdet (VISS, 2021).
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Tabell 7.6  Klassificering av ekologisk och kemisk status för vattendrag som utgör vattenförekomster (VISS, 2021). 
 

ID-nr EU_CD Vattenförekomst Ekologisk 
Status (ES)

Kvalitets-
krav ES 

Förslag till 
nya kvalitets-
krav ES

Kemisk 
Status (KS) 

Kemisk 
Status* (KS) 

Kvalitets-
krav KS

ES 
Påväxt-
kiselalger

ES 
Botten-
fauna

ES  
Fisk

ES 
Närings- 
ämnen

ES 
Försur-
ning

ES 
Särskilda 
för. ämnen

ES 
Konnek-
tivitet

ES 
Hydrolo-
gisk regim

ES 
Morfologiskt 
tillstånd

108 Göta älv

V1 SE640071-127357 Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg Måttlig God 2021 Måttlig Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig God Ej klassad God God Dålig Dålig

V2 SE639524-127498 Kålleredsbäcken Måttlig God 2027 God 2033 Uppnår ej god God God Måttlig Ej klassad Måttlig Otillfredsst. Ej klassad God Måttlig Otillfredsst. Otillfredsst.

V3 SE639863-127455 Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken Måttlig God 2021 Måttlig 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej klassad God Dålig Ej klassad Dålig

V4 SE639922-127617 Ståloppet Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej klassad Otillfredsst Ej klassad God

V5 SE639868-128008 Mölndalsån - mellan Rådasjön och Landvettersjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög God God Otillfredsst Ej klassad Otillfredsst.

V6 SE640138-128900 Mölndalsån - Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde Otillfredsst. God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Otillfredsst. Hög God God Otillfredsst Ej klassad Måttlig

V7 SE640259-129254 Tvärån Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Måttlig God God Otillfredsst Ej klassad God

V8 SE640160-129407 Mölndalsån - Tväråns tillflöde till Rya / Dala ås tillflöde Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög God Otillfredsst Ej klassad Hög

V9 SE640429-129647 Dala å Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Ej klassad God Dålig Ej klassad God

V10 SE640218-129750 Mölndalsån - Rya / Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Hög Måttlig Hög God Dålig Ej klassad God

V11 SE640450-130203 Mölndalsån - mellan Västra och Östra Nedsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God Dålig Ej klassad Hög

V12 SE641500-132805 Säveån - inloppet i Säven till källområdena Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God God Dålig Ej klassad Hög

107 Kungsbackaån

V13 SE639403-128153 Finnebäcken God God 2021 God Uppnår ej god God God Ej klassad Hög God Hög God Måttlig Ej klassad Måttlig

V14 SE639328-128376 Nordån- Gravsjön till mynningen i Lindomeån God God God Uppnår ej god God God Ej klassad Hög God Ej klassad God Måttlig Ej klassad God

V15 SE639578-128327 Bäck till Gravsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God Otillfredsst Ej klassad Hög

V16 SE639654-128373 Bäck från Yxsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God Otillfredsst Ej klassad Hög

V17 SE639586-128358 Nordån - nedströms Nordsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God Otillfredsst Ej klassad God

V18 SE639466-128617 Nordån - mellan Östersjön och Nordsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God Otillfredsst Ej klassad Hög

V19 SE639400-128962 Issjöbäcken Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god Uppnår ej god God Ej klassad God Måttlig Måttlig God Otillfredsst Måttlig God

V20 SE639466-129085 Sågebäcken God God 2021 God Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Ej klassad God Måttlig Ej klassad Hög

V21 SE639431-129279 Sandsjöbäcken Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Hög God Dålig Måttlig God

V22 SE639664-129637 Vadbäcken Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig God God Måttlig Ej klassad God

106 Rolfsån

V23 SE639135-130576 Gärån - uppströms Härsjön (Ulån) Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Ej klassad Måttlig God Dålig Måttlig God

V24 SE639185-130062 Storån - Gunnarstorp / Gäråns inflöde till Rävlanda / Söråns inflöde Måttlig God God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Hög God God Otillfredsst Ej klassad Otillfredsst

V25 SE638921-130108 Tomtabäcken från St Bergsjö Måttlig God 2027 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig God God God Ej klassad Otillfredsst

V26 SE639215-129895 Gisslebäcken från Gingsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Hög Måttlig God God Måttlig Måttlig Måttlig

V27 SE639416-130299 Stockabäcken Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad God Dålig Måttlig Hög Måttlig

V28 SE639937-131012 Sörån - mynningen i Storån till Viaredssjöns utlopp Måttlig God God 2027 Uppnår ej god God God Måttlig Hög Måttlig Ej klassad God God Otillfredsst Ej klassad Måttlig

V29 SE640589-132179 Sandaredsån Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Hög God Måttlig Hög God Dålig Ej klassad God

V30 SE640412-132612 Sörån - uppströms Viaredssjön (Ryssbybäcken) Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig God God God Dålig Ej klassad God

V31 SE639988-130661 Nolån - från mynningen i Storån till Bua / Gisselåns inflöde Otillfredsst. God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Hög God Otillfredsst. Hög God Måttlig Otillfredsst Ej klassad Otillfredsst

V32 SE640378-130961 Gisselån - mynningen i Nolån till Gesebols sjös utlopp Måttlig God God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Ej klassad God Otillfredsst Ej klassad Hög

V33 SE640601-130880 Nolån - Bua / Gissleåns inflöde till Nolåns och Nordåns 
sammanflöde

Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Ej klassad God Dålig Ej klassad Måttlig

V34 SE641131-131802 Nordån Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Ej klassad God God Dålig Måttlig Måttlig

105 Viskan

V35 SE638705-130519 Surtan (ovan Enån) Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig God God God Dålig Måttlig Måttlig

V36 SE638988-130951 Surtan (östra övre delningen) Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god God God Ej klassad God Måttlig Ej klassad God Dålig Otillfredsst. Otillfredsst.

V37 SE639661-133346 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god God God Hög Hög Måttlig Hög Ej klassad God Dålig Ej klassad God

V38 SE639888-133516 Rosendalsbäcken (till Kovraån) Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god God God Ej klassad Måttlig Måttlig Måttlig Ej klassad Dålig Ej klassad Måttlig

V39 SE639673-132270 Bålån (mellan Bosjön och Storsjön) Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Måttlig Måttlig Ej klassad God Dålig Ej klassad Hög

V40 SE639948-132290 Björken-Bolingen Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej klassad God Dålig Ej klassad Hög

V41 SE639695-132623 Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god Uppnår ej god God God Hög Måttlig God Ej klassad Måttlig Dålig Ej klassad God

V42 SE640046-133366 Bäck via Gånghester in till centrala Borås Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god God God Ej klassad Ej klassad Måttlig Måttlig Ej klassad God Dålig Ej klassad Måttlig

V43 SE640437-132837 Viskan (från Öresjö till centrala Borås) Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår ej god Uppnår ej god God Ej klassad Ej klassad Måttlig God Ej klassad God Dålig Ej klassad Måttlig

* Undantag: mindre stränga krav för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar från diffusa källor
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Tabell 7.7  Klassificering av ekologisk och kemisk status för sjöar som utgör vattenförekomster (VISS, 2021). 
 

ID-nr EU_CD Vattenföre-
komst

Ekologisk 
status (ES)

Kvalitetskrav 
ES

Förslag till nya 
kvalitetskrav ES

Kemisk 
status (KS)

Kemisk 
status* 
(KS)

Kvalitets-
krav KS

ES 
Växtplankton

ES 
Bottenfauna

ES 
Makrofyter

ES  
Fisk

ES 
Närings-
ämnen

ES  
Ljus

ES  
Syrgas

ES 
Försurning

ES 
Särskilda 
för. ämnen

ES 
Konnektivitet

ES 
Hydrolo-
gisk regim

ES 
Morfologiskt 
tillstånd

108 Göta älv

S1 SE639849-
127544

Stensjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad Ej klassad God Otillfredsst. Ej klassad God

S2 SE639929-
127630

Rådasjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Hög Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Hög Dålig Ej klassad God Otillfredsst. Ej klassad God

S3 SE639898-
128091

Landvettersjön Måttlig God God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad God God Otillfredsst. Ej klassad Måttlig

S4 SE640292-
129933

Västra Nedsjön Otillfredsst. God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Otill-
fredsst.

Hög Ej 
klassad

Ej klassad God Dålig Måttlig God

S5 SE640458-
130232

Östra Nedsjön Otillfredsst. God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

Uppnår 
ej god

God Hög Ej klassad Hög Otill-
fredsst.

Hög Hög Ej klassad God God Dålig Måttlig God

107 Kungs-backaån

S6 SE639319-
127783

Tulebosjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Ej 
klassad

Måttlig Ej 
klassad

Ej klassad Måttlig Måttlig Ej klassad God

S7 SE639565-
128173

Finnsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Måttlig Ej 
klassad

Ej klassad God God Otillfredsst Ej klassad God

S8 SE639427-
128332

Gravsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Måttlig Ej 
klassad

Ej klassad God Ej klassad Otillfredsst Ej klassad Hög

S9 SE639716-
128396

Yxsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad God Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad God God Otillfredsst Ej klassad Hög

S10 SE639585-
128358

Nordsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad God God Otillfredsst Ej klassad God

S11 SE639467-
128620

Östersjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad God God Otillfredsst Ej klassad God

S12 SE639248-
129354

Östra Ingsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad God Ej klassad Ej 
klassad

Måttlig Ej 
klassad

Ej klassad God God Måttlig Ej klassad God

106 Rolfsån

S13 SE639408-
129885

Gingsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej 
klassad

Ej 
klassad

Ej klassad God Dålig Ej klassad Hög

S14 SE640086-
131710

Viaredssjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Hög Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Hög God God Måttlig Dålig Ej klassad Måttlig

S15 SE640340-
131137

Gesebols sjö Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej 
klassad

Ej 
klassad

Ej klassad God Ej klassad Dålig Ej klassad Hög

105 Viskan

S16 SE639330-
132199

Storsjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad God God Dålig Ej klassad Hög

S17 SE639781-
132272

Bosjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Ej klassad Måttlig Ej 
klassad

Ej 
klassad

Ej klassad God God Dålig Ej klassad Hög

S18 SE639950-
132256

Västersjön Måttlig God 2021 God 2027 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad God Ej klassad Måttlig Hög Ej 
klassad

Ej klassad God God Dålig Ej klassad Hög

S19 SE640757-
132960

Öresjö Måttlig God 2021 God 2033 Uppnår 
ej god

God God Ej klassad Ej klassad Hög Måttlig Hög Hög Otillfredsst. Ej klassad God Dålig Ej klassad God
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7.3 Skydd av kulturmiljöer
Inom utredningsområdet finns det flera olika skyddade kulturmiljöer 
och objekt, och de beskrivs översiktligt i detta avsnitt. Fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen skyddas enligt kulturmiljölagen. 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse hanteras och skyddas enligt plan- och 
bygglagen. Riksintressen för kulturmiljö samt kulturreservat har beskrivits 
tidigare i detta kapitel.

7.3.1 Fornlämningar
Fornlämningar omfattas av skydd enligt 2 kap. kulturmiljölagen (KML). Det 
finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar inom utredningsområdet, se Figur 7.11 och Figur 7.12. Av totalt 
cirka 1 500 registrerade uppgifter i Kulturmiljöregistret (KMR) är 317 
fornlämningar, 818 är övriga kulturhistoriska lämningar och resterande 
365 utgörs av möjliga, beteckningen ”ingen antikvarisk bedömning” samt 
beteckningen ”ej kulturhistorisk lämning”. I Riksantikvarieämbetets 
lista över olika lämningstyper och hur dessa ska bedömas antikvariskt 

Figur 7.11 Fornlämningar inom utredningsområdet.

7.2.5 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I miljöbalkens andra kapitel finns de så kallade allmänna hänsynsreglerna. 
Dessa ska följas av alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet 
som omfattas av miljöbalken. Enligt 1 kap. 3 § lagen (1995:1649) om byggande 
av järnväg gäller att vid prövning av ärenden om byggande av järnväg ska 
hänsyn tas till bland annat miljöbalkens andra kapitel.

Syftet med de allmänna hänsynsreglerna är att undvika negativa effekter 
på miljön genom att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap, vidtar 
tillräckliga försiktighetsmått, väljer en lämplig plats för verksamheten 
och så vidare. En redogörelse för vad projektet innebär för de allmänna 
hänsynsreglerna finns i avsnitt 10.3.

7.2.6 Artskydd
I 8 kap. miljöbalken samt i artskyddsförordningen (2007:845) finns 
bestämmelser om fridlysning av arter. Syftet är att skydda växt- eller 
djurarter som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Fridlysning 
kan också ske för att uppfylla internationella åtaganden, däribland art- och 
habitatdirektivet. 

För skyddade djurarter innebär fridlysningen generellt att man inte avsiktligt 
får döda, skada eller fånga skyddade djurarter. För vissa arter är skyddet 
starkare och det är då även förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser. Vid jakt och fiske gäller inte 4 § 
artskyddsförordningen. Då är det istället jaktlagstiftning och fiskeregler som 
ska tillämpas. 

För växtarter innebär fridlysningen normalt att man inte får plocka, 
gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna 
(Naturvårdsverket, 2020c). Läs även om skyddade arter under avsnitt 4.5.6.
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Figur 7.13 Gunnebo slott med utsikt mot söder (Foto: KMV forum).Figur 7.12 Gravfält (L1968:2283) beläget på en kulle på den östra sidan av Mölndalsåns 
dalgång, norr om Mölndals innerstad (Foto: KMV forum).

7.3.2 Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen
Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen skyddas enligt 3 och 4 kap. 
KML, se Figur 7.14. Inom utredningsområdet finns följande byggnader som 
omfattas av skydd och bestämmelser i enlighet med 3 kap. KML: 

• Kvarn vid fall 24, Mölndal

• Krokslätts fabriker, Mölndal

• Gunnebo slott, Mölndal (se Figur 7.13)

• Råda säteri, Mölnlycke

• Hultafors järnvägsstation, Hultafor

• Biografen Röda kvarn, Borås

• Borås centralstation, Borås. 

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser uppförda före 1940 är 
skyddade som kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagens fjärde kapitel 
och får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller även 
för vissa särskilt utpekade kyrkor och begravningsplatser uppförda efter 1940. 
Inom utredningsområdet finns cirka 30 kyrkor som omfattas av 4 kap. KML. 

finns 167 olika lämningstyper. Inom utredningsområdet finns 66 av dessa 
lämningstyper representerade. Enligt ny lagstiftning som trädde i kraft 2014 
kan flera av dessa lämningar behöva en revidering avseende den antikvariska 
bedömningen. Tidigare antikvariska bedömningar kan därför komma att 
ändras från övrig kulturhistorisk lämning till fornlämning, till exempel om 
lämningen bedöms vara äldre än 1850. 

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 
kulturmiljölagen endast om fornlämningen medför hinder eller olägenheter 
som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. Det vill säga om 
samhällsintresset väsentligt väger över bevarandeintresset. Ett tillstånd till 
borttagande av en fornlämning är förenat med villkor om en arkeologisk 
undersökning då fornlämningen dokumenteras på ett vetenskapligt sätt. 
Borttagande av fornlämningar är irreversibla ingrepp och innebär en förlust 
av kulturvärden.

Även från projektet Skog och Historia finns ett stort antal registrerade 
lämningar inom utredningsområdet, totalt ca 630 stycken. Merparten av 
dessa är inte överförda till KMR och är inte antikvariskt bedömda enligt 
RAÄs lämningstypslista. Även om dessa lämningar inte finns registrerade i 
KMR har de ett skydd enligt KML, eftersom kulturmiljölagen även skyddar 
okända och oregistrerade fornlämningar.

Inom utredningsområdet finns stora områden där fornlämningsförekomsten 
är relativt okänd, främst i skogs- och våtmarksområden. Stora ytor saknar 
idag nästan helt registrerade lämningar. Inom dessa ytor finns områden 
med stor potential att hitta okända och oregistrerade fornlämningar, vilket 
arkeologiska utredningar i och i närheten av dessa områden antyder.

SKOG OCH HISTORIA-PROJEKTET

Storskalig inventeringen av lämningar på skogsmark i syfte att 
underlätta för skogsbruket att ta hänsyn till forn- och kulturlämningar. 
Ett projekt som drevs av Skogsstyrelsen och pågick från 1990-talet till 
början av 2000-talet. Uppgifterna är preliminära eftersom de inte 
genomgått fullständig kvalitetsgranskning för överföring till Riksantik-
varieämbetets Kulturmiljöregister (KMR).
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Figur 7.14 Områden utpekade i samtliga kommuners kulturmiljöprogram eller motsvarande kunskapsunderlag (ytor i Mölndals stad motsvarar ej exakt utbredning av gällande kulturmiljöprogram).

7.3.3 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt PBL
Inom utredningsområdet är ett flertal områden med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och kulturhistoriskt värdefulla områden utpekade 
i berörda kommuners kulturmiljöprogram, se Figur 7.14. De utpekade 
områdena bedöms utgöra sådana bebyggelseområden av särskilt 
kulturhistoriskt värde som beskrivs i plan- och bygglagens (PBL) 8 kap. 13 §.

Ett mindre antal kulturmiljöer som inte lyfts fram i de kommunala 
kulturmiljöprogrammen, men som bedömts som värdefulla 
i kunskapsunderlag i samband med de tidigare framtagna 
lokaliseringsutredningar och järnvägsplaner i området samt i nyligen 
utförda inventeringar av Länsstyrelsen i Västra Götalands län bedöms inneha 
motsvarande värden.

En sammanställning av alla utpekade kulturmiljöer återfinns i bilagan 
Kulturarvsanalys (Trafikverket, 2020i).
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Resultaten av avgränsningsstegen har utgjort underlag för det samråd som 
genomfördes. Förslagen till bortval ingick i samrådet under hösten 2020. Läs 
mer om kopplingen mellan miljöbedömningen och hållbarhetsbedömningar i 
avsnitt 2.4.6. Bortvalda alternativ beskrivs i lokaliseringsutredningens avsnitt 
5.2 och 5.3. Kvarvarande alternativ listas i avsnitt 8.2, se Figur 8.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser för de kvarvarande korridorerna 
beskrivs i kapitel 9 och en samlad bedömning görs i kapitel 10.

8.1 Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den fortsatta planerade utvecklingen inom 
utredningsområdet, utan att ny järnväg byggs. Ett nollalternativ ska alltid 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap. 35 § miljöbalken 
(1998:808). Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som miljöeffekter 
och konsekvenser av projektet ska jämföras mot. Nollalternativet beskriver 
förutsättningarna vid ett horisontår (framtida årtal) samt den förväntade 

utvecklingen av rådande miljöförhållanden utan att järnvägsprojektet 
genomförs. Horisontåret är i detta projekt satt till år 2040.

Nollalternativet ska vara rimligt och omfatta motsvarande antaganden som 
utbyggnadsalternativet, där det är relevant. Exempel på aspekter att beakta är 
förväntad trafikering, verksamheter eller åtgärder som fått tillstånd, antagna 
kommunala planer med mera.

8.1.1 Transportsystem 
Utöver befintligt väg- och järnvägssystem innefattar nollalternativet 
beslutade projekt enligt nationell plan för perioden 2018 - 2029. Den största 
planerade förändringen av järnvägssystemet är utbyggnaden av Västlänken, 
som kommer att färdigställas till år 2026. Västlänken är en järnvägstunnel 
för regional tågtrafik under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs 
central, Haga och Korsvägen. Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust 
till kustbanan i Almedal. Övriga större järnvägsprojekt inom planperioden är 
kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan och Hamnbanan.

8 Alternativ
I detta kapitel beskrivs korridor- och stationsalternativ för den nya 
järnvägen som har studerats i lokaliseringsutredningen. Under arbetet 
med lokaliseringsutredningen har möjliga tänkbara lokaliseringsalternativ 
identifierats, och utvärderats och avgränsats inom utredningsområdet stegvis. 
Metoden med stegvis avgränsning av alternativ fram till en rangordning 
innebär att kunskapen om tänkbara stations- och korridoralternativ 
successivt fördjupats i takt med att alternativ avgränsats bort. Utvärderingen 
inför respektive avgränsning har genomförts enligt projektets metod för 
hållbarhetsbedömningar där beslut om avgränsning av alternativ har skett 
utifrån en bedömning av alternativens möjlighet att uppnå projektmålen 
inom den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionen. 
Miljöbedömningsprocessen har varit en del i identifiering, utvärdering och 
avgränsning av möjliga lokaliseringsalternativ genom att alternativskiljande 
miljöaspekter ingår i lokaliseringsutredningens hållbarhetsbedömning.  
 

Figur 8.1  Aktuella utredningskorridorer.
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I åtgärdsvalsstudien för Varberg-Göteborg, se avsnitt 1.4.5, föreslås bland 
annat en fördjupad utredning avseende en utbyggnad av två nya spår 
Kungsbacka–Mölndal för att klara framtida trafikökningar på Västkustbanan. 
Även om en utbyggnad till fyrspår mellan Almedal och Mölndal förväntas 
genomföras, oavsett om nya stambanor byggs, så innefattas det inte i 
nollalternativet eftersom det inte är ett beslutat projekt.

Ett större vägprojekt, som kommer att påverka vägtrafiken i 
Göteborgsområdet är pågående nedsänkning av E45 mellan Lilla Bommen 
och Marieholm i centrala Göteborg (Götaleden).

Swedavia Airports planerar att bygga ut Landvetter flygplats med sikte på 
cirka 25 procent fler resenärer jämfört med 2016 års nivå.

I storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille planeras för en kraftfull 
utbyggnad av kollektivtrafiken enligt Målbild Koll2035 som antogs 2018. 
Målbilden utgår från att storstadsområdet växer med 200 000 invånare 
och 100 000 arbetsplatser fram till år 2035, vilket bedöms medföra att 
kollektivresandet ökar med 60 till 75 procent (Västra Götalandsregionen, 
2018).

Utan förbättrad tågtrafik mellan Göteborg och Borås kommer huvuddelen 
av arbets- och studiependlingen i stråket även i fortsättningen att göras med 
bil och buss. Detta medför att trafiken på väg 27/40 kommer att öka, vilket 
innebär ökad trängsel på det redan hårt belastade vägsystemet i och kring 
Göteborg. 

8.1.2 Regional och kommunal utveckling
Nollalternativet innebär fortsatt utveckling inom utredningsområdet genom 
att planerade bostäder och verksamheter samt planerad infrastruktur byggs 
ut. Göteborgs- och Boråsregionen är mycket expansiv och stora förändringar 
förväntas under perioden fram till år 2040.

Utvecklingsområden i Mölndalsåns dalgång förväntas byggas ut enligt 
Göteborgs Stads och Mölndals stads planer. Området vid Forsåker förväntas 
bebyggas med bostäder och kontor. Vid ett nollalternativ kan marken 
närmast spårområdet komma att ianspråktas något mer, än vid en utbyggd 
stambana i detta läge mellan Göteborg och Borås. Det finns även planer på 
fler kopplingar över Västkustbanan och E6/E20 i Mölndal, vilka förväntas 
anläggas även vid ett nollalternativ. 

I Härryda kommun förväntas utbyggnad enligt de planer som finns med fler 
bostäder i och runt Mölnlycke tätort samt med nya verksamheter utmed väg 
27/40. Landvetter Södra är en helt ny stad för 25 000 invånare som planeras 
söder om Landvetter tätort. I nollalternativet har antagits att de norra 
delarna av Landvetter södra byggs oavsett om det blir någon ny stambana 
eller inte. Airport city vid Landvetter flygplats förväntas byggas ut med 
kontor, handel och övriga verksamheter enligt planerna fram till år 2040 
även vid ett nollalternativ.

Utbyggnad i Bollebygds kommun kan förväntas ske enligt kommunens planer.

Borås Stads utbyggnadsområden för bostäder vid Gässlösa, Hestra, 
Regementet, Knalleland och Getängen förväntas byggas ut enligt 
stadens planer. Detsamma gäller utbyggnadsplanerna för serviceorterna 

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors strax utanför Borås. Planerade 
verksamhetsområden runt väg 27 och 41 samt vid väg 40, både i stadens 
västra delar vid Viared och i öster vid Kyllared, förväntas vara utbyggda till 
2040. Mellan Viaredsmotet vid väg 27/40 till Sandhult planeras för en ny 
sträckning av väg 180 till Alingsås, vilken förväntas anläggas även vid ett 
nollalternativ.

Om samtliga dessa utbyggnadsalternativ genomförs kommer behovet av 
transporter att öka.

8.2 Kvarvarande alternativ 
Nedan beskrivs kvarvarande alternativ för de tre delsträckorna Almedal - 
Landvetter flygplats, Landvetter flygplats - Borås och genom Borås, avseende 
sträckning, anläggningstyper och byggbarhet efter de bortval som gjorts i 
steg 1 och 2 som redovisas i kapitel 2, se Tabell 2.5.

Alternativen beskrivs som korridorer. En korridor är den yta inom vilken 
ett stort antal möjliga linjesträckningar för järnvägen kan möjliggöras. 
Korridorernas bredd varierar med hänsyn till dels angränsande bebyggelse 
och/eller miljöintressen, dels till behovet av att i kommande skede av 
planläggningen kunna välja en optimal linjesträckning. Illustrerade 
korridorer är betydligt bredare än själva järnvägsanläggningen och järnvägen 
kommer således bara att ta en liten del av korridoren i anspråk. 

För respektive korridor beskrivs de huvudsakliga anläggningstyperna 
bergtunnel, bro och bank eller skärning. Bro och bergtunnel anges som 
anläggningstyp där kringliggande intressen och topografi omöjliggör en 
annan anläggningstyp. På dessa delar är alltså bro eller bergtunnel en 
förutsättning och den anläggningstyp som använts vid konsekvensbedömning. 
Anläggningstypen bank eller skärning innebär att järnvägen placeras i 
markplan enligt avsnitt 3.2.4. Kortare broar och tunnlar har inte illustrerats 
men ingår vid till exempel passage av vägar. 

Byggbarheten beskrivs översiktligt för respektive alternativ och fokuserar på 
känsliga passager och behov av etableringsytor, arbetstunnlar, masshantering 
etcetera.

I delsträckan genom Borås ingår en sträcka öster om Borås även om 
järnvägen i ett första skede byggs till och med stationen i Borås. Sträckan 
öster om stationsläget ingår för att översiktligt visa konsekvenserna för den 
fortsatta sträckningen vid aktuellt stationsläge.
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8.3 Korridorer Almedal - Landvetter  
flygplats
Nedan beskrivs kvarvarande alternativ på sträckan Almedal – Landvetter 
flygplats. Först beskrivs stationslägen i Mölndal och vid Landvetter flygplats 
och därefter korridorerna. 

8.3.1 Mölndal station, M1
Nuvarande Mölndal station byggs ut med fler spår för att klara planerad 
trafik på den nya stambanan och Västkustbanan, se Figur 8.2 och Figur 8.3. 
Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver utökas till sex 
spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet breddas från 
nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in 
under den befintliga bron (Mölndalsbro). Plattformarna ska utformas för 
250 meter långa tåg. Plattformarna kan placeras norr och/eller söder om 
Mölndalsbro. Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och hissar från 
bron. Plattformarna ska även kunna nås från en eventuellt tillkommande 
gångbro.

Nämndemansgatan som går parallellt med spåren får ett nytt läge under bron. 
Söder om stationen krävs utrymme för växelförbindelser mellan spåren samt 
en förbindelse till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen 
söder om Mölndal. Det innebär att järnvägsområdet kommer att påverka 
bebyggelse i Forsåker. Här kommer bullerskyddsåtgärder att krävas.

Stationen ligger centralt i Mölndal och möjliggör byten till tåg på 
Västkustbanan och lokal kollektivtrafik. Befintliga servicefunktioner som 
kommersiella ytor och vänthall kan nyttjas men kommer att behöva utökas 
vid tillkommande trafik. Då befintlig station är centralt belägen förutsätts 
huvuddelen av tillkommande resenärer kunna nyttja kollektivtrafiken.

Byggbarhet 
Ombyggnaden av Mölndal station kommer att begränsas av befintlig bro 
över spårområdet och pågående trafik på Västkustbanan. Det kommer 
att medföra behov av tillfälliga konstruktioner och etapplösningar för att 
trafiken på Västkustbanan ska kunna upprätthållas under byggtiden. Inom 
stationsområdet finns det också behov av geotekniska förstärkningsåtgärder 
och översvämningsskydd.

Möjliga etableringsytor finns utmed Järnvägsgatan norr om Mölndalsbro 
samt inom obebyggda delar av Forsåkerområdet söder om Mölndalsbro.
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8.3.2 Station i tunnel under flygplatsen, L1
Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under Landvetter flygplats, 
se Figur 8.4 och Figur 8.5. Stationen utformas med två genomgående 
huvudspår och två plattformsspår som ska utformas för 250 meter långa tåg. 
Bergtunneln bedöms bli 2,5–3 kilometer lång.

Järnvägstunneln korsar flygplatsen och planeras få en uppgång nära 
flygplatsterminalen. Ytterligare en uppgång i anslutning till kollektivtrafik 
planeras i andra ändan av plattformen. Uppgångarna kommer att ha 
rulltrappor och hissar. Utöver detta kommer servicetunnlar, tvärtunnlar, 
brandgasschakt och tryckutjämningsschakt att behövas. Järnvägen och 
stationen ligger på ett djup där tunneln inte bedöms påverka befintliga 
byggnader. 

Stationen behöver samordnas med Swedavias masterplan som bland annat 
innefattar framtida planer på att utveckla ytan runt flygplatsterminalen 
samt en ny landningsbana öster om nuvarande terminalområde (Swedavia 
Airports, 2017). Järnvägens påverkan på den eventuella nya landningsbanan 
beror på hur stationen placeras i korridoren. Det är en förutsättning att 
järnvägen placeras så djupt att den går att överdäcka i framtiden för att inte 
omöjliggöra en ny landningsbana. 

Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i direkt anslutning till Landvetter 
flygplats och befintliga servicefunktioner som kommersiella ytor, vänthall 
och angörings- och parkeringsytor kan till stor del nyttjas, men kan behöva 
anpassas utifrån stationsläget. 

Den nya stationen samordnas med Landvetter flygplats och möjliggör 
anslutningsresor till inrikes och utrikes flyg. Stationen kan även användas 
av de som bor i närområdet eller arbetar på flygplatsen eller i närliggande 
områden. 

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen.

Byggbarhet 
Etableringsytor med anslutningsvägar kommer att krävas vid 
tunnelmynningarna, vilket kan medföra behov av skyddsåtgärder med 
hänsyn till säkerheten. Anläggande av plattformsförbindelser med hissar 
och rulltrappor kommer att påverka verksamheter både inom och utanför 
flygplatsterminalen. Sprängningsarbeten för tunneln behöver utföras med 
hänsyn till flygplatsens utrustning och säkerhetskrav.
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VÄG 27/40

KÄRRSJÖNFLYGPLATSTERMINAL

LANDNINGSBANA

FLYGPLATSVÄGEN

Figur 8.5 Vy från sydväst, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L1. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna 
ansluta till stationsalternativ L3.
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8.3.3 Station parallell med flygplatsen, L3
Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygplatsterminal, se Figur 8.6 och Figur 8.7. Stationen 
placeras i nära anslutning till flygplatsterminalen. Stationen utformas med 
två genomgående huvudspår och två plattformsspår med plattformar som 
ska utformas för 250 meter långa tåg. 

Järnvägen behöver överdäckas med ett betongtak inom cirka 350 meters 
avstånd från flygledartornet eftersom elektriska störningar från tågtrafiken i 
annat fall kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning. Överdäckningen 
behöver vara cirka 700 meter lång. Överdäckningen kommer även att 
underlätta kommunikationen inom området och till flygplatsterminalen. 

Avståndet till flygplatsterminalen beror på var i korridoren stationen 
placeras. Beroende på placering kan stationen hamna 40 till 400 meter från 
terminalen. Det längre avståndet kan medföra att system för anslutande 
transporter behövs. En ny station behöver också samordnas med flygplatsens 
framtida utveckling enligt Swedavias masterplan och anpassas till en 
eventuell framtida andra landningsbana. Beroende på placering inom 
korridoren kan också befintliga verksamheter behöva anpassas. Stationens 
läge medför även att befintliga vägar, parkeringsplatser och gångstråk kan 
behöva läggas om.

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen. 

Byggbarhet 
Stationen kommer att ligga inom nuvarande terminalområde med befintliga 
byggnader och verksamheter, vilket kan medföra omfattande rivningsarbeten 
och temporära åtgärder för att pågående verksamheter ska kunna fortgå 
under byggnadstiden.

Inom stationsområdet finns ett stort grundvattenförande sprängstensmagasin 
me, vilket kräver särskilda åtgärder då järnvägen går i skärning genom 
området. Det finns också stora mängder torv i båda ändar av stationsområdet 
som behöver hanteras.
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Figur 8.6 Stationsalternativ L3 Parallell med flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga stations- 
alternativ.
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till övriga stationsalternativ.
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8.3.4 Station öster om flygplatsen, L7
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig 
landningsbana och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 
1,2 kilometer öster om befintlig terminalbyggnad, se Figur 8.8 och Figur 8.9. 
Stationen utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår 
med plattformar som ska utformas för 250 meter långa tåg. Huvuddelen av 
stationen med spår och växlar bedöms komma att ligga i skärning eller tråg 
utanför bergtunneln. Kringutrustning som servicetunnlar, tvärtunnlar och 
tryckutjämningsschakt kommer att behövas.

Det är en förutsättning att järnvägen placeras så djupt att den går att 
överdäcka i framtiden för att inte omöjliggöra en ny landningsbana. Det kan 
också innebära att delar av flygplatsens ytor måste omdisponeras. En ny 
station behöver även samordnas med flygplatsens framtida utveckling enligt 
Swedavias pågående masterplan (Swedavia Airports, 2017).

Huvuddelen av flygplatsens anläggningar i form av vänthall, parkering 
och angöringsytor bedöms kunna nyttjas. Ett enklare resecentrum kan 
dock behövas i anslutning till stationen då den är planerad en bit från 
flygplatserminalen. Då en stor del av av- och påstigande vid stationen 
förutsätts ha Landvetter flygplats som målpunkt bör det finnas anslutande 
busstrafik mellan stationen och flygplatsterminalen.

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen.

Byggbarhet 
Etableringsytor med anslutningsvägar kommer att krävas vid 
tunnelmynningarna, vilket kan medföra behov av skyddsåtgärder med 
hänsyn till säkerheten. Sprängningsarbeten för tunneln behöver utföras med 
hänsyn till flygplatsens utrustning och säkerhetskrav.
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Figur 8.8 Stationsalternativ L7 Öster om flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga stationsalternativ.
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Figur 8.9 Vy från väster, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L7. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta 
till övriga stationsalternativ.
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8.3.5 Korridor Mölnlycke
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Figur 8.10 Korridor Mölnlycke.

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar 
en station i centrala Mölndal, se avsnitt 8.3.1. Söder om Rävekärr viker 
korridoren av från Västkustbanan och fortsätter i nordostlig riktning mot 
Mölnlycke, se Figur 8.10. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och 
bebyggelse bedöms järnvägen komma att gå i tunnel från Sandbäck tills den 
har passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke kan järnvägen till stor del 
gå i markplan innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren 
kan anslutas till stationsalternativen under flygtplatserminalen (L1) och Öster 
om flygplatsen (L7), se avsnitt 8.3.2 respektive 8.3.4.

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, 
vilket innebär att både angränsande fastigheter och E6/E20 och Mölndalsån 
kommer att påverkas. Mölndal station behöver byggas ut med fler spår och 
plattformar, vilket påverkar både befintlig och planerad bebyggelse öster om 
stationen. Söder om Mölndal station möjliggör den föreslagna korridoren 
fortsatt utbyggnad av Västkustbanan till fyra spår samt en anslutning 
till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen. Spåret till 
Pilekrogen, som ska ansluta till mittplattformen på Mölndal station, korsar 
spåren för den nya järnvägen och Västkustbanan planskilt. För passagen av 
Mölndalsån vid Forsåker krävs flera parallella järnvägsbroar. Det bredare 
järnvägsområdet kommer att medföra intrång i befintlig bebyggelse i Brännås 
och Rävekärr.

Skydd mot översvämning vid höga vattennivåer i Mölndalsån behöver 
anläggas utmed den västra sidan av järnvägen hela sträckan mellan 
Västlänkens översvämningsskydd i Almedal och korsningen med Mölndalsån 
vid Forsåker. Åtgärder behöver också vidtas för att skydda anläggningen 
mot översvämning vid skyfall. Åtgärderna behöver samordnas med skydd 
av övrig infrastruktur och bebyggelse. Med hänsyn till befintlig bebyggelse 
och planerad bebyggelse utmed järnvägen kommer även skyddsåtgärder mot 
buller från tågtrafiken och olyckor med farligt gods att behöva vidtas.

Vid Rävekärr behöver den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Möjlig utformning av bron framgår av Figur 8.13. 
Oavsett anläggningstyp kommer Kålleredsbäcken att behöva grävas om på 
en sträcka av cirka 260 meter. Alternativet att låta Västkustbanan gå på bro 
över spåren mot Borås skulle medföra en betydligt längre bro då godstrafiken 
på Västkustbanan ställer krav på mindre lutningar. Öster om Mölndalsåns 
dalgång fortsätter järnvägen i bergtunnel förbi Mölnlycke. Med hänsyn till 
topografi och bebyggelse bedöms tunneln bli cirka 8 kilometer lång.

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av 
Yxsjöns naturreservat, se Figur 8.11. Den vidare sträckan fram till Landvetter 
 

LANDVETTERSJÖN

VÄG 27/40

MÖLNLYCKE

YXSJÖNNYA LÅNGENÄS

BJÖRRÖD
LANDVETTER FLYGPLATS

MÖLNLYCKE

Figur 8.11 Vy från väster, flygfoto över Yxsjöns naturreservat med korridor Mölnlycke.

 
 
flygplats kommer med hänsyn till topografin att innebära en eller flera korta 
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd. Landvetter flygplats 
korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) 
alternativt öster om tunnelmynningen (L7).

Byggbarhet 
I Mölndalsåns dalgång är utrymmet för nya spår begränsat av bebyggelse 
och befintlig infrastruktur i form av Västkustbanan och E6/E20 samt av 
Mölndalsån. Byggande av nya spår i dalgången kommer att kräva omläggning 
av delar av Västkustbanan och E6/E20 samt kommer även att medföra viss 
påverkan på Mölndalsån och dess närområde.

Omfattande geotekniska åtgärder i form av KC-pelare, bankpålning, 
påldäck och lättfyllning kommer att krävas för att säkra både spårens 
och omgivningens stabilitet då lerdjupen är stora och lerans hållfasthet 
är mycket låg. För att få plats med nya spår kommer befintliga spår att 
behöva flyttas i sidled, vilket innebär att både befintliga och nya spår 
behöver grundförstärkas. För att förstärkningsåtgärder ska kunna utföras 
behöver den nya järnvägen byggas i flera etapper. Byggande av järnväg i 
dalgången är en geoteknisk utmaning där stabilitet, sättningar, befintliga 
förstärkningsåtgärder och svårigheter med begränsat utrymme behöver 
beaktas samtidigt. 

Byggtiden innebär också behov av skyddsåtgärder för bland annat buller och 
vibrationer.
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Figur 8.12 Trångt avsnitt mellan Mölndalsån, Västkustbanan och E6/E20. En möjlig 
lösning är att de två nya spåren byggs på en längsgående bro över ån, vilket innebär att 
flera brostöd kommer att placeras i ån. 

FLÖJELBERGSGATAN

E6/E20
MÖLNDALSÅN

VÄSTKUSTBANAN

Söder om korsningen med Flöjelbergsgatan finns en mycket trång passage 
mellan Mölndalsån och E6/E20, se Figur 8.12. Här kommer de nya spåren att  
gå på en cirka 200 meter lång bro, vilket påverkar befintlig åfåra på en sträcka 
av cirka 120 meter, genom att flera brostöd behöver placeras i ån. Detta kräver 
särskild hänsyn för att minimera påverkan på såväl vattenflöde som 
vattenkvalitet. 

Vid Lackarebäcksmotet behöver en ny järnvägstunnel byggas parallellt med 
befintlig tunnel. För att den nya tunneln ska kunna byggas behöver troligen 
trafikplatsen inklusive bron över E6/E20 rivas och byggas om. Ombyggnaden 
kommer i så fall att  behöva genomföras i flera etapper för att trafiken på E6/
E20 ska kunna fortgå under byggtiden.

Figur 8.13 Möjlig utformning av järnvägsbro över Västkustbanan och Kålleredsbäcken vid Rävekärr, vy från norr. 

Den planskilda korsningen mellan den nya järnvägen och Västkustbanan vid 
Rävekärr innebär en lång bro eller tunnel för den nya järnvägen eftersom 
korsningsvinkeln mellan spåren är liten.  Omfattande grundförstärkningar 
kommer att krävas för såväl en bro som för en tunnel.

Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat 
inte påverkas. Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än 
önskvärt, varför större etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om 
Mölnlycke blir Eskilsbyvägen troligen viktig för etablering och transporter.

1139



137

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

A
LT

ER
N

A
T

IV

8.3.6 Korridor Tulebo
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Figur 8.14 Korridor Tulebo.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning 
i Mölndal, se avsnitt 8.3.1 och 8.3.5. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen under flygplatsen (L1) och öster om flygplatsen (L7), 
se avsnitt 8.3.2 respektive 8.3.4. Söder om Mölndal station krävs planskild 
anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen, på 
samma sätt som i alternativ Mölnlycke, se Figur 8.14.

Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Möjlig utformning av bron framgår av Figur 8.13. 

Tunneln från Sandbäck blir med hänsyn till topografi och befintlig miljö 
relativt lång. Dalgången vid Tulebo kan passeras i markplan i den södra delen 
av korridoren medan en nordlig sträckning inom korridoren behöver gå i 
tunnel med hänsyn till riksintressen för både naturvård och friluftsliv vid 
Hårssjön. Tunnellängden bedöms bli 5–6 kilometer. Korridoren passerar på 
bro över Gravsjön och därefter genom ett område med bostadsbebyggelse vid 
Benareby. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till 
Landvetter flygplats, se Figur 8.15. 

Med hänsyn till topografin kan det innebära en eller flera korta bergtunnlar 
samt en kort bro över dalgången söder om Björröd. Landvetter flygplats 
korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) 
alternativt öster om tunnelmynningen (L7). 

Jämfört med övriga alternativ möjliggör alternativ Tulebo med hänsyn till 
topografin en kortare tunnel öster om Mölndalsåns dalgång. Detta förutsätter 
dock att järnvägen passerar ovan mark genom Tulebo.

Byggbarhet 
Beskrivningen av byggbarhet i Mölndalsåns dalgång är densamma som för 
korridor Mölnlycke och därför hänvisas till detta alternativ.

Om järnvägen passerar dalgången vid Tulebo i markplan behöver den 
grundförstärkas med kalkcementpelare alternativt påldäck.

Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. 
Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför 
större etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir 
Eskilsbyvägen troligen viktig för etablering och transporter.

GRAVSJÖN

BENAREBY

NORDSJÖN

LANDVETTER FLYGPLATS

Figur 8.15 Vy från väster, flygfoto över Gravsjön och Nordsjön med korridor Tulebo.
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Öster om Benareby fortsätter korridoren söder och öster om Landvetter 
flygplats och ansluter till stationsläget parallellt med flygplatsen (L3), se 
Figur 8.17. 

Byggbarhet 
Beskrivningen av byggbarhet i Mölndalsåns dalgång är densamma som för 
korridor Mölnlycke och därför hänvisas till detta alternativ.

Den långa tunneln söder om Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar 
samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts 
placeras så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. Det kan 
innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större 
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen 
troligen viktig för etablering och transporter. Korridoren passerar genom 
flera torvområden, vilket behöver beaktas vid hantering av massor.

 
 

 
 

GRAVSJÖN

BENAREBY

NORDSJÖN

LANDVETTER FLYGPLATS

Figur 8.17 Vy från väster, flygfoto över Gravsjön och Nordsjön med korridor Landvetter 
Öst.

 
 

8.3.7 Korridor Landvetter Öst
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Figur 8.16 Korridor Landvetter Öst.

 
Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att 
stationen vid Landvetter flygplats är placerad öster om och parallellt med 
landningsbanan (L3), se avsnitt 8.3.3. Korridoren är något längre än övriga 
alternativ på sträckan Almedal-Landvetter flygplats, se Figur 8.16.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativen Mölnlycke och Tulebo, och har även motsvarande 
stationslösning i Mölndal, se avsnitt 8.3.1 och 8.3.5. Söder om Mölndal station 
krävs planskild anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid 
Pilekrogen.

Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Möjlig utformning av bron framgår av Figur 8.13. 

Tunneln kan med hänsyn till topografin vara olika lång beroende på läge 
inom korridoren. Vid ett sydligt läge i korridoren blir det en kortare 
bergtunnel, medan ett nordligt läge i korridoren kräver en längre tunnel förbi 
Benareby på grund av topogafi samt natur- och kulturmiljö. Tunnellängden 
bedöms bli 6-10 kilometer.
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8.3.8 Korridor Raka vägen
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Figur 8.18 Korridor Raka vägen.
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BJÖRRÖD

ESKILSBYVÄGEN

Figur 8.19 Vy från sydväst. Korridor Raka vägen i anslutning till Landvetter flygplats.

 
Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och 
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal station, se Figur 
8.18. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och bebyggelse bedöms 
järnvägen komma att gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke 
tätort. Vid en sydlig sträckning i korridoren kommer tunneln av topografiska 
skäl att börja senare. Öster om Mölnlycke sammanfaller alternativ Raka 
vägen med korridor Mölnlycke och här kan järnvägen till stor del gå i 
markplan innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan 
anslutas till stationsalternativen under flygplatserminalen (L1) och Öster om 
flygplatsen (L7), se avsnitt 8.3.2 respektive 8.3.4.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med 
totalt 5-6 spår. Anslutningen blir komplicerad med betongtunnlar i tre 
olika plan under E6/E20, se Figur 8.20 och Figur 8.21. Befintlig bro för 
Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva flyttas och intrånget 
på angränsande fastigheter blir betydande. Den stora mängden anläggning 
och den komplexa lösningen som krävs på en begränsad yta innebär att det 
finns stor risk att Mölndalsån och dess närområde påverkas negativt. Den 
nya järnvägen fortsätter därefter i bergtunnel under Stensjön och Mölnlycke 
tätort. Med hänsyn till topografi och bebyggelse bedöms tunneln bli cirka 9 
kilometer lång. 

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av 
Yxsjöns naturreservat. Den vidare sträckan fram till Landvetter flygplats 
kommer med hänsyn till topografin att innebära en eller flera korta 
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd, se Figur 8.19. Landvetter 
flygplats korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel 
(L1) alternativt öster om tunnelmynningen (L7).

Korridoren är betydligt kortare än de alternativ som går via Mölndal.

Byggbarhet 
Vid Almedal där den nya järnvägen kommer att ansluta till Västkustbanan är 
utrymmet för nya spår begränsat av bebyggelse och befintlig infrastruktur 
i form av Västkustbanan och E6/E20 samt av Mölndalsån. Byggande av 
en planskild korsning mellan den nya järnvägens och Västkustbanans 
spår kommer därför att medföra omfattande intrång i angränsande 
verksamhetsområden samt omläggning av E6/E20 i en östligare sträckning.

Omfattande geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både 
spårens och omgivningens stabilitet då lerdjupen är stora och lerans 
hållfasthet är mycket låg. För att få plats med nya spår kommer befintliga spår 
att behöva flyttas i sid- och höjdled, vilket innebär att både befintliga och nya 
spår behöver grundförstärkas.

De nya spåren behöver korsa Västkustbanan och E6/E20 i separata 
betongtunnlar på olika nivåer, vilket innebär jordschakter till 15-20 meters 
djup för tunnlarna samtidigt som E6/E20 behöver flyttas i sidled och höjas 
cirka 3-4 meter, se Figur 8.20 och Figur 8.21.  Det finns också risk för att 
Mölndalsån och dess närområdepåverkas negativt under byggtiden.

Byggtiden innebär också behov av skyddsåtgärder för bland annat buller och 
vibrationer.
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Figur 8.21  Möjlig sektion (sedd från söder) för den planskilda korsningen mellan den nya järnvägen, Västkustbanan och E6/E20. Figuren visar plan- och höjdlägen för korsande spår 
i förhållande till befintlig E6/E20 och Mölndalsån i ett snitt inom det markerade området i Figur 8.20. De tre högra spåren, som går i betongtunnel/-tråg, tillhör den nya järnvägen 
som svänger in mot Västkustbanan från öster. Den bredare tunneln är en dubbelspårstunnel. Övriga fyra spår, varav tre går i betongtunnel och ett går i markplan, tillhör Västkustba-
nan. Spårens höjdlägen styrs dels av att de ska korsa varandra planskilt, dels av att det ska finnas växelförbindelser mellan flera av spåren. E6/E20 behöver höjas och läggas om i en 
östligare sträckning. Den stora mängden anläggning och den komplexa lösningen som krävs på en begränsad yta innebär att det finns stor risk att Mölndalsån och dess närområde 
påverkas negativt.

MÖLNDALSÅN
E6/E20

SPÅR FÖR 
VÄSTKUSTBANAN

SPÅR FÖR NYA 
JÄRNVÄGEN

KUST TILL 
KUST-BANAN

Figur 8.22 Principiell utformning av planskild korsning mellan den nya järnvägen (gula spår) och Västkustbanan (röda spår). Avsnitt i tunnel är markerade med tjocka linjer.

MÖLNDALSÅN

VÄSTKUSTBANAN, 3 
SPÅR I TUNNEL OCH 1 
SPÅR I MARKNIVÅ

NY JÄRNVÄG 
GÖTEBORG-
BORÅS, 3 SPÅR I 
TUNNEL

SEKTION SE FIGUR 8.21 

KUST TILL KUSTBANAN

E6/E20

Den långa tunneln förbi Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar samt 
etableringsytor i ändarna. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras så 
att befintliga och planerade natur- och kulturreservat inte påverkas. Det 
kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större 
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen 
troligen viktig för etablering och transporter.

Figur 8.20 Möjligt område för planskild korsning mellan den nya järnvägen och 
Västkustbanan. Inom det markerade området korsar spåren för den nya järnvägen under 
Västkustbanan och E6/E20 i flera olika nivåer, se Figur 8.21. E6/E20 behöver läggas om i 
en östligare sträckning för att de nya spåren ska få plats. Även Mölndalsån riskerar att 
påverkas negativt.

MÖLNDALSÅN

E6/E20
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8.3.9 Korridor Raka vägen Öst

Almedal

Forsåker

Landvettersjön

L3 Parallell

Gunnebo

Kållered

Åby

Råda

dalen

Örgryte

Balltorp

Hulebäck

Krokslätt

äng

Skår

Åbro

Kikås

Äspås

Backa

Önneröd

Solängen

Rävekärr

Alehagen

Salmered

Kallebäck

St. Bråta

Kullbäckstorp

Mölndal Mölnlycke

Härryda

Landvetter

Å

röd

Råda

Höga
Pixbo

Bolås

Hallen

Tulebo

Tahult

hallar

Snugga

Buarås

Hårske-

Öjersjö

Bårhult

Ranered

Inseros

Björröd

Benareby

Vrestaby
Stjärnås

Eskilsby

Skårtorp

Bertshult

Tvärgården

Hällesåker

Nya Långenäs

äng

Skår

Hovås
Långö

Högen

Hultet

Tulebo

Slamby

Lahall

Holmen

Skogen

Sundet

Präst-
mossen

Kullen

Sjödala

Dvärred

Sjödala

Alvered

Labacka

Sandbäck

Knipered

Heljered

Långåker

Hällsnäs

Långenäs

Åbydalen

Roggelid

Helgered

Snåkered

Ingsered

Jäxviken

Dansered

Bråttkärr

Gökskulla

Djupedala

Greggered

Svedjorna

Grantjärn

Skalmered

Hasslerås

Linäckran

Hjorthall

Lindbacken

Torrekulla

Hultakulla

Skåregärde

Hästebacka

Skällsjöås

Tulebo höjd

Grankärrsås

Slapperhult

Torvmossared

Äntetjärnsås
Kärrsjöstrand

Yxsjön

Rådasjön

Finnsjön

Nordsjön

V Ingsjön

Östersjön

Stora

Fisjön

Stensjön

Vällsjön

Hårssjön

Gravsjön

Ötjärnen

Skärsjön

Kärrsjön

Hörsickan

Survesjön

Skällsjön

L. Delsjön

Tulebosjön

St. Issjön

St. Delsjön

19

82

108

121

Skjutfält

Bergtäkt

Bergtäkt

Avfallsanl.

åsen

Råberget

Bohusleden

Björkängen

naturreservat

naturreservat
Delsjöområdets

Knipeflågsbergens

flygplats

Björnar-

© Lantmäteriet

0 0,5 1 1,5 2
km

Utredningskorridor Raka vägen öst
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Bergtunnel

Stationsalternativ

Utredningsområde

Figur 8.23 Korridor Raka vägen Öst.
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Figur 8.24 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Raka vägen Öst vid Landvetter flygplats.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och 
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal, se Figur 8.23. 
Till skillnad mot alternativ Raka vägen ansluter alternativ Raka vägen Öst till 
korridoren Landvetter Öst och stationsalternativet parallellt med flygplatsen 
(L3), se avsnitt 8.3.3.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med totalt 
5-6 spår. Anslutningen blir komplicerad med betongtunnlar i tre olika plan 
under E6/E20. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att 
behöva flyttas och intrånget på angränsande fastigheter blir betydande. Den 
stora och komplexa anläggningen som krävs på en begränsad yta innebär 
att det finns stor risk att Mölndalsån och dess närområde påverkas negativt. 
Den nya järnvägen fortsätter därefter i en lång bergtunnel under Stensjön 
och delar av Mölnlycke tätort. Vid en sydlig sträckning i korridoren kommer 
tunneln av topografiska skäl att börja senare.

Beroende på topografi och läge i korridoren kan bergtunneln antingen mynna 
väster eller öster om Benareby. Från tunnelmynningen fortsätter korridoren 
söder och öster om Landvetter flygplats och kan ansluta till stationsläget 
parallellt med flygplatsen (L3), se Figur 8.24. Den totala tunnellängden 
bedöms bli 9-12 kilometer.

Byggbarhet 
Beskrivningen av byggbarhet vid Almedal är densamma som för korridor 
Raka vägen och därför hänvisas till detta alternativ.

Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat 
inte påverkas. Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än 
önskvärt, varför större etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om 
Mölnlycke blir Eskilsbyvägen troligen viktig för etablering och transporter. 
Korridoren passerar genom flera torvområden, vilket behöver beaktas vid 
hantering av massor.
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8.4 Korridorer Landvetter flygplats- Borås
8.4.1 Korridor Hindås
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Figur 8.25 Korridor Hindås.  

TÖLLSJÖVÄGEN

BOLLPLANER

ÖRESJÖN

BUADAMM

ÖSTRA OCH VÄSTRA NEDSJÖN

Figur 8.26 Vy från öster. Flygfoto korridor Hindås mot Göteborg.

Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats 
och Borås, se Figur 8.25. Korridoren kan anslutas till samtliga korridorer 
vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och 
Knalleland (B2). 

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning mot Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult 
norr om Klippans naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen med 
hänsyn till topografin gå i en kort tunnel eller i markplan beroende på läge 
inom korridoren. 

Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön bedöms det, med hänsyn till 
topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 3,5 kilometer lång 
tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde, se 
Figur 8.26. Därefter sträcker sig korridoren över ett höglänt skogsområde 
norr om Gesebols sjö där järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på 
bank. 

Vid Pålsbo går den norra delen av korridoren genom ett planerat 
naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen med hänsyn till 
topografin att gå in i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i 
Borås.

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med bank och skärning. 
Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig krossverksamhet 
kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och tunnlar kan lite 
större etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre tunnlar, som 
tunneln öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata arbetstunnlar. I 
Nolåns dalgång finns ett större grundvattenmagasin, som kan påverkas av 
anläggningsarbeten i dalgången.
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TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

BOLLPLANER

GOLFBANA

BOLLEBYGD

Figur 8.29 Vy från norr. Flygfoto korridor Hestra vid Nolåns dalgång. 

Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter 
flygplats och Borås, se Figur 8.27. Korridoren kan anslutas till samtliga 
korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) 
och Knalleland (B2).

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning på samma sätt som korridor Hindås, se avsnitt 8.4.1. Efter Sundshults 
by strax sydost om Hindås tätort fortsätter korridoren i östlig riktning mot 
Nissaråsen. Vid Nissaråsen bedöms det, med hänsyn till topografin, vara 
nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka tre kilometer lång tunnel. Vid 
Hestra passerar järnvägen Nolåns dalgång på en lång bro, se Figur 8.28 och 
Figur 8.29. Korridoren viker sedan av i nordostlig riktning där järnvägen 
kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder om Gesebols sjö 
och norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo går järnvägen 
med hänsyn till topografin in i en lång tunnel mot något av de möjliga 
stationslägena i Borås.

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre 
tunnlar, som tunneln öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata 
arbetstunnlar. I Nolåns dalgång finns ett större grundvattenmagasin, som kan 
påverkas av anläggningsarbeten i dalgången. 

8.4.2 Korridor Hestra

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228

123

207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
naturres.

Härskogen

nabbe

Tänge

Vildmarksleden

Utredningskorridor Hestra
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

© Lantmäteriet
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Figur 8.27 Korridor Hestra.

NEDSJÖN

BUADAMM

NOLÅN

GÖSJÖ

Figur 8.28 Vy från nordöst. Flygfoto korridor Hestra.
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8.4.3 Korridor Bollebygd Nord

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228

123

207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
naturres.

Härskogen

nabbe

Tänge

Vildmarksleden

Utredningskorridor Bollebygd nord
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

© Lantmäteriet
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Figur 8.30 Korridor Bollebygd Nord.

NOLÅN

BOLLEBYGD

GOLFBANA

BOLLPLANER

Figur 8.31 Vy från norr. Flygfoto korridor Bollebygd Nord.

ERIKSTORP
TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

GOLFBANA

SÖRÅNS DALGÅNG

RIDKLUBB

Figur 8.32 Vy från väster. Flygfoto korridor Bollebygd Nord vid Nolån.

Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till samtliga korridorer vid Landvetter 
flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2), se 
Figur 8.30. Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen där järnvägen 
kommer att korsa Kust till kustbanan på bro och därefter tangera Klippans 
naturreservat. Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till 
topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer 
lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro norr om 
Bollebygds tätort, se Figur 8.31 och Figur 8.32. Läget är känsligt då korridoren 
passerar nära Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd kommer järnvägen 
därför att gå i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den högre 
terrängen söder om Gesebols sjö. Korridoren fortsätter därefter på samma 
sätt som alternativ Hestra till Bäckabo och vidare i en lång tunnel mot något 
av de möjliga stationslägena i Borås. 

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Den västra 
delen följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under 
byggskedet. Nolåns dalgång passeras på en lång bro med tunnlar på ömse 
sidor. Här krävs etableringsytor och troligen även någon arbetstunnel. 
Passagen över Nolåns dalgång går nära Bollebygds huvudvattentäkt, vilket 
kan medföra krav på skyddsåtgärder under byggnadstiden.
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Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till samtliga 
korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C nordöst 
(B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B), se Figur 8.33. Korridoren 
följer Bollebygd Nord fram till Bollebygd, se Figur 8.34 och Figur 8.35. 
Passagen över Nolåns dalgång är känslig då korridoren passerar i anslutning 
till Bollebygd tätort. Öster om Bollebygd bedöms det på grund av topografin 
vara nödvändigt att anlägga järnvägen i tunnel innan den passerar Söråns 
dalgång på bro och fortsätter utmed norra eller södra sidan av väg 27/40 mot 
Borås. 

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Den västra 
delen följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under 
byggskedet. Nolåns dalgång passeras på en lång bro med tunnlar på ömse 
sidor. Här krävs etableringsytor och troligen även någon arbetstunnel. 
Passagen över Nolåns dalgång går nära Bollebygds huvudvattentäkt, vilket 
kan medföra krav på skyddsåtgärder under byggnadstiden. Tunneln öster om 
Bollebygd övergår i ytterligare en längre bro över Söråns dalgång. 

VÄG 27/40

GRANDALEN

GRANDALSMOTET

RAMMSJÖN

Figur 8.35 Vy från väster. Flygfoto över Grandalsmotet med korridor Olsfors.

8.4.4 Korridor Olsfors

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228

123

207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
naturres.

Härskogen

nabbe

Tänge

Vildmarksleden

Utredningskorridor Olsfors
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

© Lantmäteriet
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Figur 8.33 Korridor Olsfors.

ERIKSTORP
TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

GOLFBANA
SÖRÅNS DALGÅNG

RIDKLUBB

Figur 8.34 Vy från väster. Flygfoto korridor Olsfors.
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8.4.5 Korridor Bollebygd Syd

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult
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Figur 8.36 Korridor Bollebygd Syd.

VÄG 27/40

BOLLEKOLLEN

BOLLEBYGD

Figur 8.37 Vy från väster. Flygfoto korridor Bollebygd Syd.

VÄG 27/40

VIAREDS VERKSAMHETSOMRÅDE

VÄSTERSJÖN

Figur 8.38 Vy från öster. Flygfoto över Viared med korridor Bollebygd Syd.

 

Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors ansluta till 
samtliga korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C 
nordöst (B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B), se Figur 8.36. 

Korridoren följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram till 
Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan 
på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi 
Bollebygd där den passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster 
om dalgången kan järnvägen, beroende på topografi och läge i korridoren, 
antingen gå in i en cirka två kilometer lång tunnel eller gå i markplan nära 
väg 27/40 innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås, se 
Figur 8.37 Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors på 
norra eller södra sidan av väg 27/40 fram till Viared och vidare mot något av 
de tre möjliga stationslägena i Borås, se Figur 8.38.

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Alternativet 
följer till stor del väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under 
byggskedet. Beroende på sträckning i korridoren kan en eller flera passager 
av motorvägen krävas. 
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BORÅS C

VÄG 40

NORRBY

Figur 8.41 Vy från väster. Stationsläge B1A.

Figur 8.42 Vy från väster. Stationsläge B1C.

NORRBY

BORÅS C

VÄG 40

8.5 Korridorer genom Borås
8.5.1 Korridor med station under Borås C, nordöst med station B1A och sydöst med station B1C
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Utredningskorridor Borås C nordöst (B1A)
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Figur 8.39 Korridor Borås C nordöst (B1A).
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Figur 8.40 Korridor Borås C sydöst (B1C).
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För alternativet Borås C finns det två möjliga lösningar, nordöst (B1A) och 
sydöst (B1C), se Figur 8.39-Figur 8.42. Här beskrivs de båda alternativen 
gemensamt då det enda som i huvudsak skiljer dem åt är vilka korridorer som 
kan ansluta till alternativen. Korridor Borås C nordöst (B1A) kan kopplas till 
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd medan korridor Borås C sydöst (B1C) 
kan kopplas till korridorerna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord.

Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli 
tillräcklig behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan, se Figur 
8.44. Plattformarna som ska kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att 
kunna nås med hissar. Plattformarna ska även kunna nås med trappor men 
dessa ska enbart användas vid utrymning. Då stationen är placerad i tunnel 
behöver det även anläggas schakt för tryckutjämning, brandgasventilation 
och luftintag. Dessa kommer att medföra mindre intrång på flera platser i 
staden.

Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel. 
Station B1A och B1C möjliggör sträckningar både norr och söder om Åsunden. 
Stationsläget under Borås C möjliggör byten till regionaltåg på konventionell 
järnväg samt till lokal och regional busstrafik.

Det bedöms vara möjligt att knyta ihop den planerade stationen med 
nuvarande resecentrum. De huvudsakliga funktionerna som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor finns redan. Ytterligare 
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angörings- och 
parkeringsytor. Stationen kommer att ha två uppgångar där den ena kan 
anläggas vid Krokshallsberget i nära anslutning till resecentrum. Den andra 
uppgången kan placeras öster om befintligt järnvägsområde. Det kan krävas 
parkerings- och angöringsytor vid uppgången. 

Byggbarhet 
Stationsläget har stora byggnadstekniska utmaningar genom sitt läge djupt 
under staden. Utmaningarna avser bland annat byggande av en lång tunnel 
med begränsade möjligheter att anlägga arbetstunnlar i mittpartiet samt att 
anlägga permanenta hisschakt genom djupa jordlager.

Hisschakten kommer att medföra mycket omfattande betongkonstruktioner 
från plattformarna upp till markytan. Schakterna bedöms bli 80-100 meter 
djupa och kan variera mellan 45-80 meter i berg och 5-40 meter i jord, 
beroende på läge. Dessutom erfordras 6 till 12 tryckutjämningsschakt, vilka 
bedöms hamna i lägen med mycket stora jorddjup. Schakterna för hissar 
och tryckutjämning är komplexa att utföra då man behöver schakta vertikalt 
ner i jordlagren, vilket ställer stora krav på täthet i konstruktionen samt 
mycket hög precision på arbetena. Schaktens mynningar behöver också 
översvämningssäkras då de kan hamna inom områden som riskerar att 
översvämmas vid höga nivåer i Viskan eller vid skyfallshändelser.

Anläggandet av hiss- och tryckutjämningsschakter i centrala Borås kommer 
att påverka omgivande bebyggelse och verksamheter, vilket kräver stor 
hänsyn under byggtiden. Det kommer att vara svårt att hitta lämpliga 
etableringsytor inom centrala staden och byggtrafik kan komma att påverka 
framkomligheten för övrig trafik.

NORRBY
CENTRUM

ALINGSÅSVÄGEN

VARBERGSVÄGEN

GÖTA

VÄG 40

KROKSHALLSBERGET

Figur 8.43 Vy från söder. Korridorernas utbredning i station B1A och B1C.

Figur 8.44 Schematisk principsektion för station B1A och B1C. Stationsläget för B1A och 
B1C är djupt beläget och kan enbart nås med hissar. Grått i bilden är berg och brunt jord.
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8.5.2 Korridor Knalleland med station B2
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Figur 8.45 Korridor Knalleland (B2).

VÄRMEVERK
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KYPETERRÄNGEN

NORRMALM

ÄLVSBORGSBANAN

FRISTADSVÄGEN

Figur 8.46 Vy från sydväst. Flygfoto över korridorens utbredning i station B2.

NORRMALM

BORÅS ARENA

SJÖBO

ÖRESJÖ

Figur 8.47 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Knalleland (B2).

Stationen kommer att ligga sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet 
och i nära anslutning till Älvsborgsbanan, se Figur 8.45-Figur 8.47. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Stationen, 
som utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av tre dubbelspåriga 
broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka sig 
över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa 
och 10–15 meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel 
som övergår i en kort betongtunnel och skärning i den östra kanten av Rya 
åsar. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i 
betongtunnel innan den övergår i en lång bergtunnel. Detta kommer att 
medföra omfattande intrång i befintlig bostadsbebyggelse i Norrmalm. För 
nästa etapp av stambanan möjliggör station B2 sträckningar både norr och 
söder om Åsunden.

Det bedöms vara relativt enkelt att ansluta annan kollektivtrafik till 
stationen då den ligger nära befintliga vägar. Det går även att ansluta till 
tåg på Älvsborgsbanan. I anslutning till stationen behöver det etableras 
ett resecentrum med funktioner som vänthall, biljettförsäljning och 
kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas i anspråk då resecentrumet 
behöver angöringsytor, taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering. 
I anslutning till stationen finns det idag flertalet byggnader och vägar som 
måste flyttas. Då Knalleland och området Getängen söder om Knalleland 
båda är utpekade som utvecklingsområden i stadens Översiktsplan finns 
goda förutsättningar för stadsutveckling runt stationen. För stationsläge 
B2 bedöms följdinvesteringar i form av ny regionaltågsstation på 
Älvsborgsbanan med två sidoplattformar och tillhörande sidospår krävas. 

Byggbarhet 
Alternativet har byggnadstekniska utmaningar i form av långa bergtunnlar 
och komplicerade betongtunnlar på båda sidor av stationen som kräver 
byggvägar och etableringsytor i trånga lägen. Byggande av en station på bro i 
en aktiv del av staden kräver också stor hänsyn.
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8.5.3 Korridor Lusharpan med station B4

Norrmalm

Norrby

Ålgårda

Bråt

B4 Lusharpan

Sjöbo

Brämhult

hult

Viken

Hulta

Slätt-

Hestra

Svarvhult

Lundaskog

Trandared

Ramnaslätt

Hässleholmen

Göta

Damm-

Byttorp

Brotorp

svedjan

Gässlösa
Djupadal

Bergsäter

Svensgärde

Hedvigsborg

Kristineberg

Borås

Sandared
Sjömarken

Dalsjöfors

Målsryd

Rydboholm

Gånghester
Viared

Kråkered

L. Bosnäs

Öd

ryd

Ryd

Arås

Boda

Ryda
Ekås

Kulla

Gårda

Holmen

Senåsa

Pålsbo

Råslätt

Kypered

Ebbared

Öndered

Backabo

Övre Näs

Stuvered

Sävshult
Loftsdal

Häljared

Häglared

Kråkhult

Nordtorp

Funningen

Björnåsen

Glafsered

FrämgärdeEskilsryd

Sundshult

Granbäcken

Bua

Ekås

Bygd

Torp

S Vik

V Vik Kakås

Kovra Näset

Kärra

Sörbo
Lared

Nabben

Berget Ruered

Berget

Bråten

Gohult

Torpen

Jutabo

Hulebo

Lövåsen

Transås

Lökared

Nordlid

Skansen

Borhult

Bäckabo

Labacken

Bisterbo

Töllesjö

Flymader
Hårsåsen

Tjärnsjö

Halsaryd

Lönnåsen

Långhult

Snökulla

Brattorp

Sjöholmen

Krokstorp

Funningen

Riddarebo

Stackhult

Hallabron

Götebacka
Källeberg

HultabackeYmerstugan

Slättholmen

Applagården

Skinnarehult

Björbostugan

Viaredssjön

Bosjön
Vi

sk
an

Gass-

Stora

Hälasj.

Pickesjön

Pålsbosjö

Västersjön

Skansasjön

Lindåsasjön

298

328
288

262

265

Mil. övn.fält

Bergtäkt

Djurpark

Boda

mosse

Håmossen

Bockaryd

Sjuhäradsl. Gärdhem

Boråsflygplats

Toarp

nabbe

Tänge

Sjuhäradsleden

© Lantmäteriet

0 0,5 1 1,5 2
km

Utredningskorridor Lusharpan (B4)
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Figur 8.48 Korridor Lusharpan (B4).
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Figur 8.49 Vy från söder. Flygfoto över korridorens utbredning vid station B4.

 
Korridor Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden 
och att en station placeras vid Lusharpan på en bibana, se Figur 8.48 och 
Figur 8.49. Stationen kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd 
Syd. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda kopplingspunkter sydväst 
och sydöst om staden. Väster om stationen passerar bibanan Pickesjön och 
ansluter till huvudbanan vid Viared. 

Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till 
kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång 
i befintlig bostadsbebyggelse. Därefter fortsätter bibanan i bergtunnel 
under bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg och ansluter till 
huvudbanan två till tre kilometer sydöst om staden. Bibanan bedöms 
sammantaget bli cirka 10 kilometer lång.

Huvudbanan kommer att gå på en lång bro över Viskans dalgång och därefter 
i tunnel eller i markplan beroende på fortsatt sträckning. Huvudbanan söder 
om staden samt bibanan öster om stationen behöver inte byggas ut förrän i 
nästa etapp av stambanan. För nästa etapp av stambanan möjliggör station B4 
sträckningar både norr och söder om Åsunden.

Stationen, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 
500–600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. Bron 
behöver passera cirka 10 meter över Viskadalsbanan. 

En station vid Lusharpan möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om 
plattformar anläggs vid denna bana. Anläggningen uppskattas vara 350 
meter lång, inkluderande ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 meter 
långa plattformar. Bytesstationen placeras under bron med plattformarna 
för station B4. Möjligheterna att skapa ett resecentrum i anslutning till 
stationen bedöms vara goda. Området för stationen består idag främst av 
hårdgjorda ytor samt mindre industrilokaler. I resecentrum bör det finnas 
funktioner som vänthall, biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare 
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, 
taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering. Bytesstationen vid 
Lusharpan kan även nås av tåg på Älvsborgsbanan medan tåg på Kust till 
kustbanan endast kommer att kunna stanna vid Borås C.

För att kunna angöra Lusharpan med fordonstrafik behövs en ny koppling 
från Tullamotet längs väg 40. Dessutom behövs en ny koppling till 
Varbergsvägen. Korsningen kan anläggas i plan eller planskilt beroende på 
hur fordonstrafikens framtida behov ser ut.

Byggbarhet 
Byggnadstekniska utmaningar är framförallt att bygga med minimerade 
störningar i en stadsmiljö med både bostäder och arbetsplatser. Likaså måste 
hänsyn tas till pågående järnvägstrafik på både Kust till kustbanan och 
Viskadalsbanan som bibanan måste anpassa sig till. 
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8.5.4 Korridor Osdal/Borås C med station B11A
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Utredningskorridor Osdal/Borås C (B11A)
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Figur 8.50 Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och säckstation i Borås C (B11A).
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Figur 8.51 Vy från söder. Flygfoto över korridorens utbredning för alternativ Osdal/Borås C med station B11A.

  
Alternativet innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en 
säckstation vid nuvarande Borås C, se Figur 8.50 och Figur 6.50. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Stationen på 
huvudbanan, som ingår i nästa etapp av stambanan, kommer att ha fyra spår 
och utformas för 400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på 
en 35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången 
kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende 
på sträckning inom korridoren. Station B11A möjliggör sträckningar både 
norr och söder om Åsunden.

Norr om Osdal ansluter bibanan mot Viskadalsbanan och en ny gemensam 
dubbelspårig järnväg för bibanan och Viskadalsbanan anläggs fram till Borås 
C. Vid Borås C finns möjlighet att byta till tåg på övriga banor och till annan 
kollektivtrafik. Den långväga trafiken kommer att stanna vid stationen på 
huvudbanan i Osdal. För att nå stationen vid Borås C krävs därför ett byte till 
tåg på Viskadalsbanan mot Borås C. 

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och nya plattformar för 
regionaltåg till/från Göteborg. Tillsammans med en ny plattformsförbindelse 
och breddning av befintliga plattformar innebär detta en omfattande 
ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet behöver också utökas 
mot väster. För stationen bedöms möjligheterna att skapa ett fungerande 
resecentrum vara goda. I resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark kan behöva 
tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning, 
cykelparkering och bilparkering. 

En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader på cirka 35 meter 
som måste hanteras. Bytesstationen på Viskadalbanan uppskattas bli 350 
meter lång, inkluderande ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 meter långa 
plattformar. Bytesstationen placeras under bron med plattformarna för 
station Osdal (B11A). Ny infrastruktur kommer att krävas för att ansluta 
stationen till väg 27 och Varbergsvägen. Nya anslutningar bör vara planskilda. 
Stationen vid Osdal samt huvudbanan söder om staden behöver inte byggas 
ut förrän i nästa del av stambanan.

Byggbarhet 
Den långa och höga bron för huvudbanan över Viskans dalgång utgör en 
byggnadsteknisk utmaning. 

Vid byggande av bibanan och ombyggnad av Borås C måste hänsyn tas till 
pågående trafik på Viskadalsbanan, Kust till kustbanan och Älvsborgsbanan. 
Det kan också finnas svårigheter med att ersätta befintliga plankorsningar 
utmed Viskadalsbanan med planskilda korsningar.

Ombyggnaden av Borås C kommer att medföra omfattande behov av 
temporära konstruktioner och etapplösningar inom befintligt stationsområde. 
Byggande i centrala staden kräver stor hänsyn till omgivande miljöer och 
verksamheter. Möjliga etableringsytor finns väster om befintligt spårområde.
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8.5.5 Korridor Osdal med station B11B
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Figur 8.52 Korridor Osdal (B11B)
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Figur 8.53 Vy från väster. Flygfoto över korridorens utbredning vid station B11B.
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Figur 8.54 Vy från norr. Flygfoto korridor Osdal (B11B).

Alternativet innebär en station på huvudbana i Osdal (B11B) där samtliga tåg 
med uppehåll i Borås kommer att stanna, se Figur 8.52-Figur 8.54. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Behovet att kunna 
vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas med sex spår, likt 
station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög 
och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa 
del av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning 
inom korridoren. Station B11B möjliggör sträckningar både norr och söder 
om Åsunden.

Möjligheterna att skapa ett fungerande resecentrum vid stationen bedöms 
vara goda. I ett resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas 
i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning, 
cykelparkering och bilparkering. I anslutning till stationsområdet finns det 
idag stora ytor som kan tas i anspråk för anläggandet av ett nytt resecentrum. 
En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader som måste hanteras. 
Anläggningen uppskattas vara 350 m lång, inkluderande ett nytt spår, fyra nya 
växlar och 200 m långa plattformar. Bytesstationen placeras under bron med 
plattformarna för station Osdal (B11B). Ny infrastruktur kommer att krävas 
för att ansluta stationen till väg 27 och Varbergsvägen. Nya anslutningar bör 
vara planskilda.

Byggbarhet 
Den långa och höga bron över Viskans dalgång utgör en byggnadsteknisk 
utmaning.
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9 Miljöeffekter och 
konsekvenser
Detta kapitel beskriver miljöeffekter och konsekvenser för de studerade 
alternativ som redovisas i kapitel 8. Ordningsföljden för alternativen är den 
samma som i kapitel 8 och i lokaliseringsutredningen. Miljöeffekterna för 
stationsläge i Mölndal och vid Landvetter flygplats beskrivs tillsammans med 
korridorerna på sträckan Almedal-Landvetter flygplats. I delsträckan genom 
Borås ingår en sträcka öster om Borås även om järnvägen i ett första skede 
byggs till och med stationen i Borås. Sträckan öster om stationsläget ingår 
för att översiktligt visa konsekvenserna för den fortsatta sträckningen vid 
aktuellt stationsläge.

Konsekvensbedömningen har gjorts utifrån den metod som beskrivs i 
kapitel 2. Varje miljöaspekt konsekvensbedöms var för sig. 

Illustrerade korridorer är betydligt bredare än själva järnvägsanläggningen 
och järnvägen kommer således bara att ta en liten del av korridoren i anspråk. 
Skillnaden i konsekvens kan variera stort utifrån var i korridoren järnvägen 
anläggs. Dessa skillnader beskrivs i texten. Vid den samlade bedömningen av 
korridorens konsekvens inom respektive ämnesområde har utgångspunkten 
varit att järnvägen placeras där konsekvenserna blir som störst om inget 
annat anges. Det är ett värsta scenario som beskrivs. Vid projektering av 
järnvägen i nästa skede kan konsekvenser komma att undvikas eller mildras. 
Alla konsekvensbeskrivningar för utbyggnadsalternativ utgår från nuläget 
samt konsekvensbeskrivningen för nollalternativet. Slutligen görs en samlad 
bedömning av de olika alternativen. Den samlade bedömningen redovisas i 
tabell för respektive delsträcka. 

9.1 Bedömningskriterier
Miljökonsekvenserna för de miljöaspekter som påverkas av den nya 
järnvägen bedöms utifrån områdets värde eller känslighet och den effekt 
den nya järnvägen orsakar, se Tabell 9.1. Bedömningen utgår från den 
avgränsning som redovisas i kapitel 2. I Tabell 9.2, Tabell 9.3 och Tabell 
9.4 anges de bedömningsskalor som ligger till grund för bedömningen för 
flertalet av de miljöaspekter som påverkas av den nya järnvägen. Kriterierna i 
bedömningsskalan är framtagna för bedömning av påverkan i driftskede men 
kan till viss del även användas för byggskedet. 

 

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/
känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 

konsekvens Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/ 
känslighet

Måttlig - stor negativ
 konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/
känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Tabell 9.1  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Några få miljöaspekter saknar bedömningsskala enligt beskrivningen 
ovan. För miljöaspekterna masshantering och klimat har en kvantitativ 
bedömning gjorts inom ramen för hållbarhetsbedömningen och alternativen 
jämförs med varandra för respektive delsträcka. Resultaten återges 
här i miljöbedömningen. Järnvägens påverkan på ekosystemtjänster 
har bedömts för olika kategorier av ekosystemtjänster inom ramen för 
hållbarhetsbedömningen. För varje korridor har sedan en sammantagen 
bedömning av graden av förlust av ekosystemtjänster gjorts. Resultaten 
återges här i miljöbedömningen. 

I en lokaliseringsutredning är ingen sträckning angiven för järnvägen inom 
korridorerna. Mot den bakgrunden har det inte bedömts som meningsfullt 
att genomföra detaljerade riskanalyser i detta skede. Därför utvärderas 
möjligheten att inom respektive korridor realisera en anläggning som 
uppfyller inriktningen för säkerhetsarbetet och som uppfyller krav gällande 
personsäkerhet och risknivåer, det vill säga om risknivån är acceptabel 
eller inte. För miljöaspekten risk och säkerhet utförs bedömningen inom 
följande fem utvärderingsområden för Risk och Säkerhet som samtidigt utgör 
säkerhetsarbetets inriktning:

• Personsäkerhet för tredje man

• Personsäkerhet för resenärer på tåg

• Personsäkerhet för resenärer på station

• Möjlighet för Räddningstjänstens insats

• Säkerhet under byggskedet, arbetsmiljö

Omfattning på åtgärder i anläggningen inom bedömningsområdena styrs 
av regelverk. Konsekvensen är en sammanvägning av känslighet och effekt 
enligt Tabell 9.1 och denna bedömning har gjorts utöver bedömningen av 
om risknivån är acceptabel eller inte. Känsligheten anger vilken potential 
en aktuell egenskap har att påverka säkerheten negativt för personer inom 
de fem utvärderingsområdena. Effekten anger i vilken omfattning en aktuell 
egenskap påverkar säkerheten samt den hänsyn som kan vidtas genom 
kompenserande åtgärder. Tillsammans ger dessa bedömningsområden 
en konsekvens som indikerar omfattningen och kostnaden för åtgärder 
för att uppfylla krav på säkerhet enligt regelverken. Den sammantagna 
bedömningen för respektive alternativ görs som ett genomsnitt av de fem 
utvärderingsområdena.

I Tabell 9.5 presenteras matris för val av känslighet inom de fem 
utvärderingsområdena baserat på typ av utförande av järnvägsanläggningen 
som bro, tunnel respektive omgivningens förutsättningar. 
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Tabell 9.2  Bedömningskriterier för landskap och bebyggelse, naturmiljö, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv.1  

1Under rubriken Ytvatten för respektive korridor beskrivs den påverkan som är specifik avseende hydrologi för den aktuella korridoren. Dock sker konsekvensbedömningen under rubriken Naturmiljö, eftersom effekter på ytvatten leder till konsekvenser på naturmiljön. Exempelvis kan förändrade flödesvägar leda till konsekvenser 
för groddjurs livsmiljöer.

2SLU, Swedish Biodiversity Centre, 2013, J-O Helldin, Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – Slutrapport.

VÄRDE/KÄNSLIGHET EFFEKT
Stort värde Måttligt värde Litet värde Stor negativ effekt  Måttlig negativ effekt Liten negativ effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Landskap och 
bebyggelse

Område med en mycket värdefull 
landskapskaraktär och en stor 
känslighet för förändring; 
1. område med särskilt upplevelse-
värd karaktär, funktion och visuella 
kvaliteter som är ovanliga i 
regionen, är unikt nationellt sett 
samt att landskap och bebyggelse 
tillsammans ger ett särskilt gott 
eller unikt totalintryck, eller
2. tätortsnära område eller område 
i tätorter, med samspel mellan 
ekologiska, kulturella och sociala 
värden.

Område med en värdefull 
landskapskaraktär och måttlig 
känslighet för förändring; 
1. område med karaktär, funktion 
och visuella kvaliteter som är 
typiska/representativa för regionen 
samt utgör områden där landskap 
och bebyggelse tillsammans ger ett 
bra totalintryck, eller 
2. glesbefolkat område med 
samspel mellan ekologiska, 
kulturella och sociala värden.

Område med en mindre känslighet 
för förändring; 
1. område med antingen storskalig 
karaktär eller små visuella 
kvaliteter samt utgör område där 
landskap och bebyggelse ger i 
mindre bra totalintryck, eller 
2. ensartad karaktär och få inslag 
av områden med samspel mellan 
ekologiska, kulturella och sociala 
värden.

Stor negativ effekt uppstår när
1. karaktär, funktion, visuella 
kvaliteter och totalintrycket som 
landskapet och dess bebyggelse 
tillsammans utgör helt försvinner 
eller försämras, och
2. omgivningen, dess karaktär och 
en förändrad markanvändning 
riskerar att påtagligt påverka till 
exempel skala, orienterbarhet, 
barriärer och invanda stråk på 
nationell-regional nivå.

Måttlig negativ effekt uppstår
1. när karaktär, funktion, visuella 
kvaliteter och totalintrycket som 
landskapet och dess bebyggelse 
tillsammans utgör till viss del 
försvinner eller försämras, och
2. omgivningen, dess karaktär och 
en förändrad markanvändning 
riskerar att delvis påverka till 
exempel skala, orienterbarhet, 
barriärer och invanda stråk på lokal 
nivå.

Liten negativ effekt uppstår
1. när viss förändring av områdets 
karaktär, funktion, visuella 
kvaliteter och totalintryck sker, och 
2. omgivningen, dess karaktär och 
en förändrad markanvändning 
riskerar att i mindre avseende 
påverka till exempel skala, 
orienterbarhet, barriärer och 
invanda stråk på lokal nivå.

Ingen/försumbar effekt uppstår
1. när områdets karaktär, funktion, 
visuella kvaliteter och totalintryck 
kvarstår eller endast förändras 
försumbart, och
2. omgivningen, dess karaktär och 
markanvändning påverkas inte eller 
endast marginellt avseende till 
exempel skala, orienterbarhet, 
barriärer och invanda stråk. 

Positiv effekt uppstår när 
1. karaktär, funktion, visuella 
kvaliteter och totalintryck 
huvudsakligen stärks, och
2. omgivningen, dess karaktär med 
en förändrad markanvändning 
påverkar positivt avseende till 
exempel skala, orienterbarhet, 
barriärer och invanda stråk.

Naturmiljö Områden med stor positiv 
betydelse för biologisk mångfald i 
terrestra och akvatiska miljöer på 
nationell och/eller regional nivå; 
1. Natura 2000-områden, 
naturreservat, 
2. skogliga biotopskydd, 
3. värdekärnor i riksintressen för 
naturvård, 
4. objekt av naturvärdesklass 1 
enligt SIS eller områden med flera 
objekt av klass 2, 
5. områden med höga tätheter av 
värdekärnor i habitatnätverk, 
6. andra områden som är av 
särskild betydelse för ekologiska 
samband, eller 
7. områden med störningskänsliga 
fågelarter där ljudnivån i
nuläget inte överskrider 45 dBA2 
ekvivalent ljudnivå.

Områden med betydelse för 
biologisk mångfald i terrestra och 
akvatiska miljöer på regional och/
eller lokal nivå; 
1. objekt av naturvärdesklass 2 
eller flera objekt av naturvärdes-
klass 3 enligt SIS, 
2. områden med måttliga tätheter 
av värdekärnor i habitatnätverk, 
3. andra områden av betydelse för 
ekologiska samband, eller
4. områden med störningskänsliga 
fågelarter där ljudnivån i
nuläget tangerar riktvärde 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå.

Områden av mindre betydelse för 
biologisk mångfald i terrestra och 
akvatiska miljöer på lokal nivå; 
1. områden med låga tätheter av 
värdekärnor i habitatnätverk,
2. områden av liten betydelse för 
ekologiska samband, eller 
3. områden med störningskänsliga 
fågelarter där ljudnivån i nuläget 
överskrider riktvärde 45 dBA 
ekvivalent ljudnivå.

Stor negativ effekt uppstår 
1. om ett område helt tas i anspråk 
eller skadas allvarligt, 
2. om biologisk mångfald, 
bevarandestatusen för skyddade 
arter och habitat, habitatnätverk 
och ekologiska samband påverkas 
negativt, eller
3. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå 45 dBA överskrids i 
skyddade områden och områden 
med störningskänsliga fågelarter.

Måttlig negativ effekt uppstår 
1. om ett område delvis tas i 
anspråk, fragmenteras eller till viss 
del skadas, 
2. om biologisk mångfald, 
bevarandestatusen för skyddade 
arter och habitat, habitatnätverk 
och ekologiska samband riskerar 
att påverkas negativt, eller
3. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå 45 dBA inte överskrids 
men ljudnivån ökar till ljudnivåer 
strax under eller som tangerar 
riktvärdet i skyddade områden och 
områden med störningskänsliga 
fågelarter.

Liten negativ effekt uppstår
1. om naturmiljön påverkas på ett 
sådant sätt så att de negativa 
effekterna för den biologiska 
mångfalden och ekologiska 
funktioner är uteslutande lokala 
och begränsade i sin omfattning
samt inga delar som är väsentliga 
för områdets värden påverkas, eller
2. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå 45 dBA inte överskrids 
men ljudnivån ökar något i 
skyddade områden och områden 
med störningskänsliga fågelarter.

Ingen/försumbar effekt uppstår
1. om naturmiljön inte påverkas
2. biologiska mångfalden och 
ekologiska funktioner består eller 
påverkas uteslutande lokalt och 
marginellt samt inga delar som är 
väsentliga för områdets värden 
påverkas, eller
3. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå 45 dBA inte överskrids och 
ljudnivån inte kommer öka i 
skyddade områden och områden 
med störningskänsliga fågelarter.

Positiv effekt uppstår när 
naturmiljön påverkas på ett sådant 
sätt att den biologisk mångfalden 
och ekologiska funktioner stärks 
samt områdets värden höjs. 

Kulturmiljö Särskilt välbevarade och värdefulla 
kulturmiljöer eller objekt som 
berättar om en viss historisk 
funktion, ett förlopp eller ett 
kulturhistoriskt sammanhang, med 
en hög grad av historisk läsbarhet. 
Miljöerna och objekten ingår i ett 
tydligt sammanhang. Omfattar 
även avgränsade miljöer som är 
särskilt betydelsebärande för ett 
förlopp eller en tid där samman-
hanget är otydligt eller har brutits. 

Kulturmiljöer eller objekt som 
berättar om en viss historisk 
funktion, ett förlopp eller ett 
kulturhistoriskt sammanhang. 
Miljöerna eller objekten är 
värdefulla men det övergripande 
sammanhanget kan vara otydligt 
eller brutet. Miljöerna och objekten 
är vanligt förekommande men 
viktiga för den historiska 
läsbarheten.

Avgränsade kulturmiljöer eller 
objekt där det kulturhistoriska 
sammanhanget är otydligt eller har 
brutits. För dessa miljöer och 
objekt är graden av historisk 
läsbarhet låg. 

Stor negativ effekt uppstår när 
kulturmiljövärden går förlorade och 
den historiska läsbarheten 
försvåras eller upphör helt.

Måttlig negativ effekt uppstår när 
kulturmiljövärden fragmenteras 
eller skadas. Värden går delvis 
förlorade så att helheten inte kan 
uppfattas och den historiska 
läsbarheten reduceras.

Liten negativ effekt uppstår när 
kulturmiljövärden skadas eller tas 
bort som inte är betydelsebärande 
för kulturmiljöns helhet och 
historiska samband/strukturer. Den 
historiska läsbarheten kan även 
fortsättningsvis uppfattas.

Ingen effekt uppstår när kulturmiljö-
värden som är betydelsebärande 
för kulturmiljöns helhet och 
historiska samband/strukturer 
kvarstår. Försumbar negativ effekt 
uppstår när kulturmiljövärden 
skadas marginellt som inte är 
betydelsebärande för kulturmiljöns 
helhet och historiska samband/
strukturer.Den historiska 
läsbarheten kan även fortsättnings-
vis uppfattas.

Positiv effekt uppstår när 
föreslagen åtgärd medför att 
värdebärande karaktärsdrag 
förstärks och läsbarheten av 
landskapets utveckling förbättras.

Rekreation och 
friluftsliv

Områden med mycket goda 
förutsättningar för rekreation och 
friluftsliv vad gäller tillgänglighet, 
mångformighet, storlek, form samt 
upplevelser;
1. områden som är förklarade som 
riksintressen för friluftsliv, 
2. områden av nationell betydelse 
eller områden och anläggningar 
med stor nyttjandegrad, eller
3. områden som i stor grad bjuder 
stillhet (tysta områden där ljudnivån 
i nuläget inte överskrider 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå (friluftsområden) 
och 45 dBA (tätortsnära rekrea-
tionsytor)) och/eller naturupplevel-
ser. 

Områden med måttliga förut- 
sättningar för rekreation och 
friluftsliv vad gäller tillgänglighet, 
mång-formighet, storlek och form 
samt upplevelser; 
1. områden av regional och lokal 
betydelse som till exempel är 
utpekade i kommunal översiktsplan. 
Det kan vara motionsanläggningar, 
friluftsområden och så vidare som 
nyttjas av många, eller
2. område där ljudnivån i
nuläget tangerar riktvärde 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå (friluftsområden) 
och 45 dBA (tätortsnära rekrea-
tionsytor).

Områden med vissa förutsättningar 
för rekreation och friluftsliv; 
1. områden med god tillgänglighet 
för närrekreation, uteområden och 
friluftsområden men som har något 
mindre upplevelsevärden, eller 
lägre nyttjandegrad, eller 
2. område där ljudnivån i nuläget 
överskrider riktvärde 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå (friluftsområden) 
och 45 dBA (tätortsnära rekrea-
tionsytor).

Stor negativ effekt uppstår 
1. om möjligheten till nyttjande av 
ett rekreationsområde förstörs eller 
betydande barriärer skapas mellan 
viktiga målpunkter
2. om upplevelsevärden eller dess 
identitetsskapande betydelse 
försämras kraftigt och områdets 
storlek begränsas kraftigt eller 
försvinner helt, eller
3. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå i friluftsområden (40 dBA) 
och vid rekreationsytor i tätorter (45 
dBA) överskrids.

Måttlig negativ effekt uppstår 
1. om möjligheten till nyttjande av 
ett rekreationsområde reduceras 
och barriärer mellan viktiga 
målpunkter i viss mån skapas, 
2. om upplevelsevärden eller dess 
identitetsskapande betydelse och 
områdets storlek begränsas, eller
3. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå i friluftsområden (40 dBA) 
och vid rekreationsytor i tätorter (45 
dBA) inte överskrids men ljudnivån 
ökar till ljudnivåer strax under eller 
som tangerar riktvärdet.

Liten negativ effekt uppstår 
1. om nyttjandet av ett rekreations-
område inte nämnvärt reduceras 
och tillgänglighet, upplevelsevärde 
och området identitetsskapande 
betydelse och/eller områdets 
storlek begränsas endast i låg grad, 
eller 
2. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå i friluftsområden (40 dBA) 
och vid rekreationsytor i tätorter (45 
dBA) inte överskrids men ljudnivån 
ökar något. 

Ingen/försumbar effekt uppstår
1. om nyttjandet av ett rekreations-
område inte reduceras eller endast 
påverkas marginellt och tillgänglig-
het, upplevelsevärde och området 
identitetsskapande betydelse och/
eller områdets storlek kvarstår, eller
2. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå i friluftsområden (40 dBA) 
och vid rekreationsytor i tätorter (45 
dBA) inte kommer öka.

Positiv effekt uppstår om 
tillgängligheten, upplevelsevärdet 
och/eller områdets identitets-
skapande förbättras. 
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Tabell 9.3  Bedömningskriterier för yt- och grundvatten, jord- och skogsbruk samt förorenade områden.1  

1 Konsekvensbedömning av ytvattentäkter görs under rubriken Ytvatten för respektive korridor.

VÄRDE/KÄNSLIGHET EFFEKT
Stort värde Måttligt värde Litet värde Stor effekt  Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Ytvatten Områden med allmänna 
ytvattentäkter.

Områden med möjliga ytvattenre-
surser med god möjlighet till 
framtida nyttjande.

Områden med ytvattenresurser 
med begränsad möjlighet till uttag, 
till exempel att de påverkas av 
förorenade områden eller annan 
markanvändning, samt enstaka 
enskilda vattentäkter.

Stor negativ effekt uppstår om en 
ytvattenresurs kvantitet och/eller 
kvalitet i stor grad reduceras.

Måttlig negativ effekt uppstår om 
en ytvattenresurs kvantitet och/eller 
kvalitet i måttlig grad reduceras.

Liten negativ effekt uppstår om en 
ytvattenresurs kvantitet och/eller 
kvalitet påverkas lite.

Ingen/försumbar effekt uppstår om 
en ytvattenresurs kvantitet och/eller 
kvalitet inte påverkas eller i stort 
inte påverkas.

Grundvatten Områden med allmänna 
grundvattentäkter eller små 
dricksvattenanläggningar som inte 
är allmänna.

Områden med möjliga grundvatten-
resurser med god möjlighet till 
framtida nyttjande eller områden 
med flertalet enskilda vattentäkter.

Områden med grundvattenresurser 
med begränsad möjlighet till uttag, 
till exempel att de påverkas av 
förorenade områden eller annan 
markanvändning.

Stor negativ effekt uppstår om en 
grundvattenresurs kvantitet och/
eller kvalitet i stor grad reduceras.

Måttlig negativ effekt uppstår om 
en grundvattenresurs kvantitet och/
eller kvalitet i måttlig grad 
reduceras. 

Liten negativ effekt uppstår om en 
grundvattenresurs kvantitet och/
eller kvalitet påverkas lite.

Ingen/försumbar effekt uppstår om 
en grundvattenresurs kvantitet och/
eller kvalitet inte påverkas eller i 
stort inte påverkas.

Jord- och 
skogsbruk

Områden med jordbruks- och 
skogsbruksmarker med mycket 
goda förutsättningar för brukande 
vad gäller exempelvis  tillgänglig-
het, produktion eller tillväxt.

Områden med jordbruks- och 
skogsbruksmarker med måttligt 
goda förutsättningar för brukande 
vad gäller exempelvis  tillgänglig-
het, produktion eller tillväxt.

Områden med jordbruks- och 
skogsbruksmarker med mindre 
goda förutsättningar för brukande 
vad gäller exempelvis  tillgänglig-
het, produktion eller tillväxt.

Stor negativ effekt uppstår om 
jord- eller skogsbrukets omfattning 
och/eller kvalitet i stor grad 
reduceras och förutsättningarna att 
nyttja jordbruks- eller skogsmark 
försvåras väsentligt  genom 
exempelvis begränsad tillgänglig-
het eller fragmentering.

Måttlig negativ effekt uppstår om 
jord- eller skogsbrukets omfattning 
och/eller kvalitet till viss del 
reduceras och förutsättningarna att 
nyttja jordbruks- eller skogsmark 
försvåras genom exempelvis 
begränsad tillgänglighet eller 
fragmentering.

Liten negativ effekt uppstår om jord- 
eller skogsbrukets omfattning och/
eller kvalitet inte i stort påverkas.

Ingen/försumbar effekt uppstår om 
jord- eller skogsbrukets omfattning 
och/eller kvalitet inte påverkas eller 
endast påverkas marginellt. 

Förorenade 
områden

Områden med riskklass 1 (mycket 
stor risk) enligt MIFO, eller andra 
områden som kan misstänkas 
innebära mycket stor risk för 
människors hälsa och miljön med 
avseende på 
1. spridningsförutsättningar, 
2. föroreningars farlighet, 
3. föroreningsnivå, 
4. känslighet, och
5. skyddsvärde.

Områden med riskklass 2 (stor 
risk) och riskklass 3 (måttlig risk) 
enligt MIFO, eller andra områden 
som kan misstänkas innebära stor 
risk eller måttlig risk för människors 
hälsa och miljön med avseende på 
1. spridningsförutsättningar, 
2. föroreningars farlighet, 
3. föroreningsnivå, 
4. känslighet, och
5. skyddsvärde.

Områden med riskklass 4 (liten 
risk) enligt MIFO, eller andra 
områden som kan misstänkas 
innebära liten risk för människors 
hälsa och miljön  med avseende på 
1. spridningsförutsättningar, 
2. föroreningars farlighet, 
3. föroreningsnivå, 
4. känslighet, och 
5. skyddsvärde.

Stor negativ effekt uppstår 
1. vid ökad spridning från en starkt 
förorenad källa vilken kan öka 
exponering i omgivningar som 
tidigare inte varit förorenade, eller 
2. om sanering av starkt förorenad 
jord eller grundvatten försvåras 
avsevärt till följd av byggnation.

Måttlig negativ effekt uppstår 
1. vid ökad spridning från en 
måttligt förorenad källa vilken kan 
öka exponering i omgivningar som 
tidigare inte varit förorenade, eller 
2. om sanering av måttligt 
förorenad jord eller grundvatten 
försvåras avsevärt till följd av 
byggnation.

Liten negativ effekt uppstår 
1. vid ökad spridning från en lätt 
förorenad källa vilken kan öka 
exponering i omgivningar som 
tidigare inte varit förorenade, eller 
2. om sanering av lätt förorenad 
jord eller grundvatten försvåras 
avsevärt till följd av byggnation.

Ingen/försumbar effekt uppstår om 
det inte sker något intrång i 
förorenat område eller om endast 
ett marginellt intrång sker. 

Positiv effekt uppstår om ett 
tidigare förorenat område saneras 
med anledning av anläggande av 
ny järnväg.
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VÄRDE/KÄNSLIGHET EFFEKT
Stort värde Måttligt värde Litet värde Stor negativ effekt  Måttlig negativ effekt Liten negativ effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt uppstår

Buller Område där ljudnivån i nuläget inte 
överskrider 40 dBA ekvivalent 
ljudnivå.

Område som i nuläget har 40-60 
dBA ekvivalent ljudnivå (väg-, 
järnvägs- och/eller tätortsnära 
område).

Område som i nuläget överskrider 
60 dBA ekvivalent ljudnivå (mycket 
väg-, järnvägs- och/eller tätortsnära 
område).

Stor negativ effekt uppstår
1. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid fasad (60 
dBA), eller
2. om riktvärde vid uteplats 
(ekvivalent 55 dBA och/eller 
maximal 70 dBA) överskrids.

Måttlig negativ effekt uppstår
1. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad (60 dBA) inte 
överskrids men kommer att öka till 
55-60 dBA efter utbyggnad, och
2. maximal ljudnivå inte överskrider 
riktvärde vid uteplats, men antal 
tillfällen då maximala ljudnivåer 
uppnår 65-70 dBA kommer att öka.

Liten negativ effekt uppstår
1. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad (60 dBA) inte 
överskrids men kommer att öka till 
50-55 dBA efter utbyggnad, och
2. maximal ljudnivå inte överskrider 
riktvärde vid uteplats, men antal 
tillfällen då maximala ljudnivåer 
uppnår 65-70 dBA kommer att öka.

Ingen/försumbar effekt uppstår
1. om riktvärde för ekvivalent 
ljudnivå vid fasad (60 dBA) inte 
överskrids men kommer att öka till 
45-50 dBA efter utbyggnad, och
2. maximal ljudnivå inte överskrider 
riktvärde vid uteplats, men antal 
tillfällen då maximala ljudnivåer 
uppnår 65-70 dBA kommer att öka.

Vibrationer Område som i nuläget inte är utsatt 
för vibrationer.

Områden som i nuläget utsätts för 
kännbara vibrationer men klarar 
riktvärde vw = 0,4 mm/s vägd RMS 
nattetid (22-06) fem gånger per 
trafikårsmedelnatt. 

Områden som i nuläget utsätts för 
vibrationer över vw = 0,4 mm/s 
vägd RMS nattetid (22-06) fem 
gånger per trafikårsmedelnatt.

Stor negativ effekt uppstår om 
riktvärde vw = 0,4 mm/s vägd RMS 
nattetid (22-06) kommer att 
överskridas efter åtgärd.

Måttlig negativ effekt uppstår
1. om riktvärde vw = 0,4 mm/s vägd 
RMS nattetid (22-06) klaras efter 
åtgärd, och
2. ett större antal bostäder (fler än 
20) kommer att få högre 
vibrationsnivåer jämfört med 
nuvarande situation, men under 
riktvärdet. 

Liten negativ effekt uppstår
1. om riktvärde vw = 0,4 mm/s vägd 
RMS nattetid (22-06) klaras efter 
åtgärd, och
2. ett mindre antal bostäder (10-20) 
kommer att få högre vibrations-
nivåer jämfört med nuvarande 
situation, men under riktvärdet.

Ingen/försumbar negativ effekt 
uppstår
1. om riktvärde vw = 0,4 mm/s vägd 
RMS nattetid (22-06) klaras efter 
åtgärd, och
2. ett fåtal bostäder (färre än 10) 
kommer att få högre vibrations-
nivåer jämfört med nuvarande 
situation, men under riktvärdet.

Stomljud Område med liten ljudpåverkan 
från infrastruktur och bostäder där 
32 dBA maximala ljudnivåer 
(FAST) i nuläget klaras.

Område med måttlig ljudpåverkan 
från infrastruktur eller bostäder där 
32 dBA maximala ljudnivåer 
(FAST) tangeras.

Område med stor ljudpåverkan från 
infrastruktur eller bostäder där 
ljudnivåer om 32 dBA maximala 
(FAST) i nuläget överskrids.

Stor negativ effekt uppstår om 
riktvärde 32 dBA maximal ljudnivå 
(FAST) kommer att överskridas 
efter åtgärd.

Måttlig negativ effekt uppstår
1. om riktvärde 32 dBA maximal 
ljudnivå (FAST) klaras efter åtgärd, 
och
2. ett större antal bostäder (fler än 
50) kommer att få högre 
stomljudsnivåer jämfört med 
nuvarande situation, men under 
riktvärdet.

Liten negativ effekt uppstår
1. om riktvärde 32 dBA maximal 
ljudnivå (FAST) kommer att klaras 
efter åtgärd, och
2. ett mindre antal bostäder (10-50) 
kommer att få högre stomljuds-
nivåer jämfört med nuvarande 
situation, men under riktvärdet.

Ingen/försumbar negativ effekt 
uppstår
1. om riktvärde 32 dBA maximal 
ljudnivå (FAST) kommer att klaras 
efter åtgärd, och
2. ett fåtal bostäder (färre än 10) 
kan komma få högre stomljuds-
nivåer jämfört med idag, men under 
riktvärdet.

Luft På platser där människor 
stadigvarande vistas i områden 
med tät bostadsbebyggelse och 
där vårdlokaler, skolor, förskolor 
och annan känslig verksamhet  
förekommer i hög utsträckning.

På platser där människor 
stadigvarande vistas i områden 
med tät bostadsbebyggelse med 
ett medelstort antal bostäder, eller 
vårdlokaler, skolor, förskolor och 
annan känslig verksamhet 
förekommer i begränsad 
utsträckning.

På platser där människor 
stadigvarande vistas i områden 
med fåtal bostäder och vårdlokaler, 
skolor, förskolor eller annan känslig 
verksamhet förekommer inte.  

Stor negativ effekt uppstår när 
föreslagen åtgärd medför att 
miljökvalitetsnorm för NO2 eller 
PM10 överskrids.

Måttlig negativ effekt uppstår när 
föreslagen åtgärd medför att MKM 
(miljökvalitetsmålet) överskrids för 
NO2 eller PM10.

Liten negativ effekt uppstår när 
föreslagen åtgärd medför att 
halterna NO2 eller PM10 ökar 
jämfört med nuläget, dock inte så 
att MKM överskrids.

IIngen/försumbar effekt uppstår när 
områden med bostäder, skolor, 
förskolor eller annan känslig 
verksamhet inte får försämrad 
luftkvalitet eller om luftkvaliteten 
försämras endast marginellt.

Positiv effekt uppstår när områden 
med bostäder, skolor, förskolor 
eller annan känslig verksamhet får 
förbättrad  luftkvalitet.

Elektromagnetisk 
strålning

Områden där allmänheten 
stadigvarande vistas;
1. med sammanhållen bebyggelse 
med stort antal bostäder (fler än 
50), eller 
2. med särskild hänsyn till barn, 
exempelvis skolor och förskolor, 
förekommer i hög utsträckning (fler 
än 5).

Områden där allmänheten 
stadigvarande vistas
1. med sammanhållen bebyggelse 
med relativt stort antal bostäder 
(20-50), eller
2. med särskild hänsyn till barn, 
exempelvis skolor och förskolor,  
förekommer i begränsad 
utsträckning (1-5 stycken).

Områden där allmänheten 
stadigvarande vistas 
1. med sammanhållen bebyggelse 
med ett mindre antal bostäder och 
få bosatta (färre än 20), eller
2. med särskild hänsyn till barn, 
exempelvis skolor och förskolor,  
förekommer inte.

Stor negativ effekt uppstår om den 
nya stambanan medför att 
årsmedelvärden för magnetfält 
överskrider 0,6 µT (B > 0,6 µT) för 
exempelvis bostäder, skolor och 
förskolor där allmänheten, med 
särskild hänsyn till barn, stadig-
varande vistas.

Måttlig negativ effekt uppstår om 
den nya stambanan medför att års- 
medelvärden för magnetfält ligger i 
intervallet 0,4 µT ≤ B ≤ 0,6 µT för 
exempelvis bostäder, skolor och 
förskolor där allmänheten, med 
särskild hänsyn till barn, stadig-
varande vistas.

Liten negativ effekt uppstår om den 
nya stambanan medför att 
årsmedelvärden för magnetfält 
ligger i intervallet 0,2 µT ≤ B < 0,4 
µT för exempelvis bostäder, skolor 
och förskolor där allmänheten, med 
särskild hänsyn till barn, stadig-
varande vistas.

Ingen eller försumbar effekt uppstår 
om den nya stambanan medför att 
årsmedelvärden för magnetfält 
understiger 0,2 µT (B < 0,2 µT) för 
exempelvis bostäder, skolor och 
förskolor där allmänheten, med 
särskild hänsyn till barn, stadig-
varande vistas.

Översvämning Områden med
1. nationellt viktig infrastruktur,
2. mycket sammanhållen 
bebyggelse, eller
3. mycket bebyggelse med 
samhällsviktiga verksamheter.

Områden med
1. regionalt viktig infrastruktur,
2. måttligt sammanhållen 
bebyggelse, eller
3. måttlig bebyggelse med 
samhällsviktiga verksamheter.

Områden med
1. lokalt viktig infrastruktur,
2. lite sammanhållen bebyggelse, 
eller
3. lite bebyggelse med samhälls-
viktiga verksamheter.

Stor negativ effekt uppstår 
1. när anläggningen medför stor 
försämring av översvämnings-
problematiken genom betydande 
ökning av vattennivåer, eller
2. när nya områden av betydande 
storlek kommer översvämmas vid 
höga flöden i vattendrag eller vid 
skyfallshändelser.

Måttlig negativ effekt uppstår 
1. när anläggningen medför måttlig 
försämring av översvämnings-
problematiken genom viss ökning 
av vattennivåer, eller
2. när nya områden kommer 
översvämmas vid höga flöden i 
vattendrag eller vid skyfalls- 
händelser.

Liten negativ effekt uppstår 
1. när anläggningen medför viss 
försämring av översvämnings-
problematiken genom liten ökning 
av vattennivåer, eller
2. när områden lokalt kommer 
översvämmas vid höga flöden i 
vattendrag eller vid skyfalls- 
händelser.

Ingen/försumbar effekt uppstår
1. när anläggningen inte medför 
någon försämring av översväm-
ningsproblematiken genom ingen/
försumbar ökning av vattennivåer, 
och
2. inga områden lokalt kommer 
översvämmas vid höga flöden i 
vattendrag eller vid skyfalls- 
händelser.

Tabell 9.4  Bedömningskriterier för buller, vibrationer, stomljud, luft, elektromagnetisk strålning och översvämning. 
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Mall för bedömning av känslighet inom respektive utvärderingsområde

Känslighet Tredje man Resenärer på 
tåg

Resenärer på 
station

Räddnings-
tjänst

Byggskede 
Arbetsmiljö

Stor Järnväg i 
markplan i 
tätort

Mycket långa 
tunnlar 
> 10 km

Passerande 
trafik med hög 
hastighet.

Långa 
komplexa 
tunnlar

Långa tunnlar
Långa broar.

Måttlig Järnväg i 
markplan i 
måttlig 
bebyggelse

Långa tunnlar 
upp till 10 km

Enbart trafik 
med konventio-
nell hastighet 
passerar 
stationen
under mark

Långa broar, 
skärningar 
Tunnlar

Områden med 
skredrisk
Tunnlar

Liten Järnväg i 
markplan i 
glesbyggt 
område eller 
spår i tunnel

Markplan, Bro* Enbart 
stannande tåg

Markplan, låga 
bankar

Järnväg i 
markplan

Tabell 9.5  Bedömningskriterier risk och säkerhet.

* Bro bedöms innebära mellan måttlig och liten känslighet för resenärer på tåg.

I Tabell 9.6 respektive Tabell 9.7 presenteras bedömningsskalor 
för miljöaspekterna masshantering och klimat. Till skillnad från 
bedömningsskalorna som redovisats ovan bygger bedömningsskalorna 
för miljöaspekterna masshantering och klimat på att de olika 
alternativen jämförs med varandra och för respektive delsträcka. 
Bedömningarna är hämtade från den hållbarhetsbedömning som gjorts i 
lokaliseringsutredningen. För att det i miljökonsekvenstabellerna ska vara 
tydligt att redovisningen av dessa miljöaspekter inte följer samma metod som 
för övriga miljöaspekter har masshantering och klimat en egen färgskala, i 
gråa nyanser.

Järnvägens klimatpåverkan har bedömts med hjälp av klimatkalkyl-
beräkningar. Dessa beräkningar görs för lokaliseringsalternativen för att 
uppskatta den energianvändning och klimatbelastning som anläggandet och 
driften av den nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Det 
som kräver energi och genererar emissioner av växthusgasutsläpp beskrivs 
i klimatkalkylen med koldioxidekvivalenter. Kalkylen inkluderar byggande 
och underhåll av infrastruktur vilket innebär användande av arbetsmaskiner 
och fordon, samt användning av material som vid tillverkning ger upphov 
till emissioner uppströms i systemet (råvaruutvinning, förädling och 
transporter). Stål och betong är exempel på material som kräver mycket 
energi och genererar stora (klimatpåverkande) utsläpp vid tillverkningen. För 
energiresurser ingår även utsläpp vid användning av resurserna det vill säga 
de utsläpp som sker när ett bränsle används i en arbetsmaskin eller fordon. 
Transporter av jord, berg och torvmassor samt skogsavverkning inkluderas 
även i beräkningarna.

Utöver de utsläpp av växthusgaser och energianvändning som uppstår under 
byggnationen sker det även ett visst utsläpp av växthusgaser från drift och 
underhåll av anläggningen. På sikt behöver det även göras renoveringar 
av anläggningen för att den ska behålla samma skick och kapacitet som 
vid ibruktagandet. Utsläppen från reinvestering för renovering fördelas 
jämnt över varje år då anläggningen är i drift. Detta inkluderas i den kalkyl/
beräkning som görs nu. Det kan liknas vid att ”ta höjd” för det förebyggande 
underhåll som behövs för att anläggningen ska bibehålla samma kvalitet. I 
verkligheten kommer utsläppen av växthusgaser vid reinvestering sannolikt 
bli mindre då det ständigt sker effektivisering inom branschen. Dessutom 
har anläggningens olika delar lång livslängd och det kan dröja flera decennier 
innan utsläpp från reinvestering sker i verkligheten. 

Utgångspunkten är att samma underlag som används i de ekonomiska 
kalkylerna används för upprättandet av klimatkalkyler. Utöver det så görs 
vissa projektspecifika anpassningar för att stämma bättre överens med 
denna typ av järnväg. Fokus i arbetet med klimatkalkyl ligger i att finna 
alternativskiljande aspekter mellan de förslag på korridorer och stationer 
som arbetas fram. 

Klimatkalkylberäkningarna är baserade på att järnvägen går i en viss 
sträckning genom korridorerna med de anläggningstyper och lösningar 
som passar där. I olika korridorer varierar osäkerheten för vissa delar av 
sträckningen. Fler osäkerheter innebär större frihetsgrader vilket innebär att 
sträckningen för järnvägen kan komma att ändras inom vissa områden, och 
därmed även de anläggningstyper som klimatkalkylerna är baserade på. Detta 
innebär en större osäkerhet i beräkningen av den totala klimatpåverkan för 
de korridorer som har större frihetsgrader.

Skalan för masshantering går från:

Tabell 9.6  Skala för masshantering.

Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Skalan för anläggningens klimatpåverkan går från: 

Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimat- 
påverkan på den aktuella sträckan

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på 
den aktuella delsträckan

Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av 
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med 
lägst klimatpåverkan

Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet 
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan

Tabell 9.7  Skala för anläggningens klimatpåverkan.

9.2 Generella effekter och konsekvenser
I avsnitt 9.5-9.7 beskrivs miljöeffekter och konsekvenser per alternativ för 
respektive delsträcka. För ytvatten förekommer ett stort antal generella 
miljöeffekter som inte är specifika för en viss korridor. Generella effekter för 
ytvatten liksom miljökonsekvenser för ekosystemtjänster, masshantering och 
klimat på en övergripande nivå redovisas här. Även omgivningspåverkan på 
grund av geotekniska åtgärder samt hur ras och skredrisk i både bygg- och 
driftskedet beaktas beskrivs i detta avsnitt.

9.2.1 Ytvatten
Ytvatten berörs på många platser i utredningsområdet. Hur stor påverkan 
järnvägen har på ytvatten beror bland annat på hur järnvägen anläggs och 
vilka miljöanpassningar och skyddsåtgärder som vidtas. Många effekter blir 
samma oavsett vilket korridoralternativ som väljs. I lokaliseringsutredningen 
utreds inte järnvägens exakta placering och utformning. Det innebär att 
det i detta skede finns många platser där det inte är bestämt om järnvägen 
kommer anläggas på bank eller skärning, vilket ger olika effekter på ytvatten. 
Med anledning av ovanstående sker i detta avsnitt en genomgång av generella, 
icke alternativspecifika miljöeffekter, miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
för ytvatten.

I avsnitt 9.5 till 9.7 görs bedömningar för ytvatten för respektive korridor. 
Under rubriken Ytvatten för respektive korridor beskrivs den påverkan 
som är specifik avseende hydrologi för den aktuella korridoren. Dock sker 
konsekvensbedömningen under rubriken Naturmiljö, eftersom effekter på 
ytvatten leder till konsekvenser på naturmiljön. Exempelvis kan förändrade 
flödesvägar leda till konsekvenser för groddjurs livsmiljöer.

Konsekvensbedömning av ytvattentäkter görs under rubriken Ytvatten för 
respektive korridor.

Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster görs i ett samlat grepp 
under avsnitt 10.1.7.

Generella miljöeffekter och skyddsåtgärder
Sjöar, vattendrag och våtmarker påverkas av den nya järnvägen både genom 
direkta och indirekta effekter. Effekterna är olika beroende på om järnvägen 
går på bro, i tunnel eller i markplan. Där anläggningen går i markplan blir 
effekterna olika om järnvägen går på bank eller i skärning. Bank och skärning, 
samt betongtunnel under byggskedet, är de anläggningstyper som generellt 
bedöms resultera i störst negativ effekt på sjöar, vattendrag och våtmarker.

Storleken på de negativa effekterna anläggningen kan ha på sjöar, vattendrag 
och våtmarker beror främst på lokala hydrologiska förutsättningar, 
anläggningstekniska konstruktioner samt tillämpning av skyddsåtgärder. 
Under framförallt byggskede och till viss del under driftskede kan 
anläggningen potentiellt medföra grumling och förorening av sjöar, 
vattendrag och våtmarker. Grumling och förorening kan dock begränsas med 
hjälp av passande skydds- och reningsåtgärder. Exempelvis kan arbeten som 
kan orsaka grumling i vattenmiljön undvikas under känsliga perioder, till 
exempel föryngringsperioder, lekvandring och smoltutvandring. Byggtidens 
längd kan vara styrande för graden av påverkan och de effekter detta medför. 
Kortare byggtid minskar i regel den negativa påverkan.
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För passage av extra känsliga sjöar, vattendrag och våtmarker, till 
exempelvis vid passage inom ytvattentäkters avrinningsområde eller 
värdefulla vatten med höga naturvärden, krävs särskild hänsyn vid alla 
typer av anläggningsarbeten så den negativa påverkan begränsas. I de 
fall vattenskyddsområden berörs kan aktuella skyddsföreskrifter direkt 
ställa krav på skyddsåtgärder vid utförande av olika typer av schakt- och 
grundläggningsarbeten.

Vatten som avleds i byggskede och driftskede kan innehålla föroreningar och 
vara grumligt beroende på vilka ytor som avvattnas. Till exempel innehåller 
byggdagvatten (dagvatten som uppstår i byggskedet) från icke förorenade 
områden låga halter föroreningar men vattnet kan vara påverkat av grumling. 
Byggdagvatten från förorenade områden kan innehålla olika föroreningar 
beroende på föroreningstyp. Processvatten från tunnel och skärning samt 
lagringsytor innehåller främst föroreningar kopplade till sprängning och 
injektering av berg. Dagvatten från anläggning i drift innehåller främst  
mindre mängder föroreningar av tungmetaller från tågtrafik.

Dagvatten från anläggningen i olika skeden behandlas vid behov i 
behandlingsanläggningar som avskiljer partiklar, reducerar föroreningar 
samt utjämnar flöden innan utsläpp till recipient. Även högt pH från 
betonggjutning kan justeras i behandlingsanläggningen. Behandling 
av processvatten med höga kvävehalter från sprängningsarbeten vid 
tunneldrivning innebär en större utmaning eftersom kväverening är en 
komplex process. Behandlingsanläggningens kapacitet och utformning 
anpassas till föroreningsbelastning samt recipientens känslighet, storlek och 
eventuella miljökvalitetsnormer.

Negativa effekter på vattenmiljön i byggskedet kan minskas ytterligare 
genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget. 
Detta minskar påverkan på den viktiga skuggande vegetationen närmast 
vattendraget och bibehåller en översilningszon som minskar risken för 
tillförsel av grumligt byggdagvatten till vattendraget vid häftig nederbörd.

Ingrepp i ekologiskt viktiga strukturer till exempel lekbottnar eller 
uppväxtområden bör undvikas. Om ianspråktagande av viktiga ekologiska 
strukturer inte kan undvikas bör kan dessa så långt möjligt återskapas i den 
nya fåran eller kompenseras på annan plats i vattendraget. Vattendragets 
närmiljö, speciellt den ekologiskt viktiga vattennära vegetationen behöver då 
återskapas, gärna med en viss överkompensation för etableringssvårigheter.

I driftskedet bedöms anläggning på bro ha liten eller ingen effekt på de 
vattendrag och sjöar som passeras eftersom brostöd i de flesta fall kan 
placeras så vatten kan passera anläggningen ohindrat. Om brostöd måste 
placeras nära ett vattendrag kan svämplanet förändras. Brostödens effekt 
på svämplanet är dock ofta liten eftersom brostödens storlek i förhållande 
till svämplanet många gånger är försumbar. Vid placering av brostöd i ett 
vattendrags fåra blir den negativa effekten på vattendraget stor till följd av 
ändrade flödesförutsättningar och ökad risk för översvämningar. I dessa fall 
bör vattendraget lokalt justeras för att bibehålla tillräcklig flödeskapacitet. 
Vid ändring av strömningsbild i ett vattendrag kan lokalt erosionsskydd 
behövas.

Påverkan från anläggning på bro beror till stor del på konstruktionens 
utformning och lägen för brostöd och anläggning av arbetsvägar i förhållande 
till sjöar, vattendrag och våtmarker. Vid placering av brostöd i eller strax 

intill vatten finns under byggtiden betydande risk för negativ påverkan på 
vattenkvalitet genom framför allt grumling och påverkan på pH. Vidare kan 
sjöar och vattendrag påverkas av undervattensbuller. Vid arbete i vatten 
kan arbetsområdet skärmas av för att begränsa utbredningen av grumlande 
ämnen. Avskärmningen kan utföras med exempelvis bubbelridå, siltgardin 
eller spont. I strömmande vatten är avskärmning med spont i allmänhet mer 
effektivt. Spont medger länshållning och möjliggör även behandling av vatten 
med högt pH.

Vattendrag kan framförallt vid mindre brokonstruktioner lokalt behöva 
modifieras genom tillfällig omläggning eller permanent justering av 
vattenfåran. Detta kan medföra grumling och få negativ effekt på tidigare 
ostörda bottenmiljöer.

Anläggning på bank innebär att sjöar, vattendrag och våtmarker kan i 
varierande grad påverkas genom fragmentering, ändrad hydromorfologi och 
effekter på avrinningsförhållanden. Avrinning och flödesvägar för ytvatten 
kan påverkas av dämningseffekter och kanalisering av vattenflöden. Detta kan 
leda till ökad risk för översvämning men även lägre vattenföring i vattendrag 
till följd av minskad tillrinning. Vid anläggning på bank är det normalt 
stora massförflyttningar och stora ytor som påverkas, vilket innebär större 
risker för att närliggande vattenmiljöer påverkas av grumling och diffusa 
föroreningsutsläpp.

Passage på bank genom sjöar kommer så långt det är möjligt undvikas. 
En bank genom en sjö kan ge upphov till viss biotopförlust, försämrad 
vattenomsättning i den avskurna delen av sjön och försämrad rörlighet 
för fisk och andra organismer. Effekterna kan minskas genom god 
dimensionering av trummor genom banken. I byggskedet kan grumling av 
vattenmiljön uppstå.

Vid passage av vattendrag krävs anläggande av trumma eller rörbro vilket 
medför att vattendrag lokalt kan behöva grävas om eller flyttas. Detta 
medför risk för grumling och leder till förändrad hydromorfologi. Vid hög 
bank kan passagen bli av betydande längd och kan i vissa fall innebära ett 
vandringshinder. Val av teknisk lösning för passagen har stor betydelse 
för omfattningen av effekterna på vattendraget och vandringshinder kan i 
de flesta fall undvikas. Vid dimensionering ska hänsyn både tas till högre 
högvattenflöden samt lägre lågvattenflöden till följd av ett framtida förändrat 
klimat. I vissa fall kan en tillfällig omledning av vattendraget fungera som 
skyddsåtgärd för att motverka uppkomsten av ett tillfälligt vandringshinder 
under byggskedet.

Vid anläggning av bank i våtmarker kan flödesvägar påverkas av 
dämningseffekter och kanalisering av vattenflöden. Hydraulisk koppling 
bör upprätthållas mellan våtmarksdelar som korsas genom användning av 
genomsläppliga bankar, i särskilda fall kompletteras med trummor för att 
säkerställa vattenflöden tvärs järnvägsanläggningen och minska risken för 
dämningseffekter. Dessa behöver placeras och dimensioneras så dämning 
eller dränering motverkas samt anpassas till ett framtida förändrat klimat. 
Bankkonstruktionen av sprängsten kan bilda flödesvägar för yt- och 
grundvattenavrinning från våtmarker, vilket innebär risk för dränering och 
fragmentering.

Anläggningsvägar och arbete med tunga maskiner i våtmarker kan 
ge kompaktare torv och därmed få effekt på torvens vattenhalt och 

genomsläpplighet samt generera nya ytliga flödesvägar i våtmarken. Effekten 
kan bli områden där våtmarken dräneras och områden som blir känsligare 
för översvämning. Ändrad avrinning från våtmarker under byggtiden kan 
även påverka nedströmsliggande recipienter negativt med avseende på 
vattenkvalitet och medföra ökad risk för torrläggning eller översvämning. 
Negativa effekter av grumling kan i vissa fall minskas genom anläggande av 
sedimentationsdamm nedströms arbetsområdet.

Långsiktig påverkan från anläggning i skärning beror till stor del på 
skärningens läge i terrängen. Generellt kommer skärning innebära stor 
negativ effekt på de vattendrag och våtmarker som passeras av anläggningen. 
I vissa fall blir den negativa effekten även stor på nedströmsliggande sjöar, 
vattendrag och våtmarker.

Vid anläggning med skärning kommer en både tillfällig och permanent 
omläggning av vattendraget i regel att krävas vilket medför att delar av den 
ursprungliga vattenfåran nedströms anläggningen kan komma torrläggas. 
Vid omledning kan ökad erosion och grumling uppstå i vattendraget. I vissa 
fall kan omledning till en annan recipient krävas, vilket innebär förändrade 
vattenflöden i båda vattendragen. Där det är möjligt bör vattendraget ledas 
tillbaka till ursprunglig vattenfåra nedströms anläggningen.

Skärning i våtmarker kan påverka morfologi och flödesvägar samt leda 
till fragmentering av våtmarker. Skärning kan även medföra dränering av 
närliggande våtmarksareal, men också att delar av våtmarken isoleras om 
avrinningsstråk skärs av. Vid eventuella våtmarkspassager i skärning kan den 
negativa effekten av fragmentering minskas genom miljöanpassning som 
medför att vatten fortsatt kan röra sig mellan de olika delarna av våtmarken, 
till exempel genom omledning av ytavrinningsstråk.

Påverkan på sjöar och vattendrag som passeras med betongtunnel bedöms 
som små om de har kunnat återställas till ursprungligt läge och lämpliga 
åtgärder har implementerats för att skapa samma bottenmiljö och 
flödesförutsättningar som innan påbörjad byggnation.

Passage med betongtunnel i våtmark kan utgöra en barriär för 
vattenströmning vilket kan medföra ökad vattennivå uppströms anläggningen 
och potentiellt minskade vattennivåer i delar av våtmarken nedström 
anläggningen.

I byggskedet finns betydande risk att anläggande av betongtunnel påverkar 
sjöar, vattendrag och våtmarker som passeras. Byggande av betongtunnel 
genom spontning, schaktning och gjutning kräver tillfällig omläggning eller 
torrläggning av vattendrag och sjöar. Vattendrag kan, om betongtunnelns 
nivå under mark medger detta, återställas till sitt ursprungliga läge. 
Omläggningen kan leda till förändrade flödesförutsättningar och påverkan 
på vattenkvalitén genom förorening och grumling. Under gjutprocessen kan 
även länshållningsvatten med högt pH uppstå.

Vid vattendragspassager som kräver tillfällig omläggning bör ursprungliga 
flödesförutsättningar och bottenmiljö försöka upprätthållas både under 
byggtid och efter återställandet vattendraget.

Anläggning i bergtunnel bedöms i normalfallet ha försumbar påverkan på 
ovanliggande sjöar, vattendrag och våtmarker. Inläckage av grundvatten 
till tunnel kan dock även vid litet inläckage innebära förändring av 
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grundvattennivåer i jordlager och berggrund i tunnelanläggningens närhet. 
Detta kan i sin tur potentiellt påverka våtmarker som kan vara extra känsliga 
för dränerande effekter.

Vid anläggning av bergtunnel kan det i byggskedet uppkomma svårbehandlat 
processvatten med högt pH, höga kvävehalter och andra föroreningar. 
Förutom detta kan negativa effekter på sjöar, vattendrag och våtmarker 
uppstå från avrinning och diffusa utsläpp från upplag av bergmassor och 
arbetsytor i anslutning till tunnelmynningar. Negativa effekter kan minskas 
genom behandling av processvatten och byggdagvatten.

9.2.2 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster berör flera av miljöaspekterna i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. För att för att få en samlad bild av den nya 
järnvägens konsekvenser på ekosystemtjänster redovisas dessa sist under 
respektive korridor. Nedan följer en inledande beskrivning av järnvägens 
påverkan och effekt på ekosystemtjänster.

Bedömning av ekosystemtjänster bygger på vilken typ av anläggning som är 
mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan), vilken typ av karaktärsområde 
(skogsområde, jordbruksområde, sjörikt eller bebyggt område) som 
påverkas, omfattning av tidigare ianspråktagen mark samt om det uppstår 
barriäreffekter för människor och djur. Bedömningen görs för försörjande-, 
reglerande- och kulturella ekosystemtjänster i enlighet med angreppssättet 
i CICES (Haines-Young & Potschin, 2017). Analysen av ekosystemtjänster 
i hållbarhetsbedömningen, som presenteras i lokaliseringsutredningen, 
innehåller även resonemang om hur människors välbefinnande påverkas. 

Skogsområden
Skogsområdenas ekosystemtjänster påverkas främst av järnvägen då 
anläggningen går i markplan, på bank eller i skärning. Påverkan består av 
direkt markanspråk, vilket innebär avverkning och fragmentering av miljöer. 
Detta kan försvåra för skogsbruket samtidigt som det innebär mindre ytor 
att bedriva skogsbruk på. Fragmenteringen av skogsområdena innebär 
negativ påverkan på den biologiska mångfalden då vilda djur får svårare att 
röra sig mellan lämpliga livsmiljöer i landskapet, då habitat förloras samt 
då kvaliteten på de kvarvarande habitaten riskerar att försämras till följd 
av bland annat bullerstörning och förändrad hydrologi. Järnväg i markplan 
utgör en betydande barriär i landskapet för vilt, både för mindre och större 
djur. Detta kan på sikt leda till minskat genutbyte och minskad genetisk 
variation. 

De miljöer som är särskilt känsliga ur ett ekosystemtjänstperspektiv är 
de blöta miljöerna; våtmarker, sumpskogar, svämplan och vattendrag 
inklusive dess strandzoner. Dessa miljöer är känsliga för störningar och 
effekter som riskerar att bli både lokala och regionala. De vattenhållande, 

-reglerande, -renande och buffrande funktionerna är beroende av en naturlig 
flödesvariation och järnväg i markplan riskerar innebära dämning, dränering 
och förändringar i hydrologin. Även om det direkta markanspråket är lokalt 
kan effekterna leda till översvämmade marker och vattendrag längre ner i 
avrinningsområdet. 

De kulturella ekosystemtjänsterna påverkas dels av minskad tillgänglighet 
till skogsområden då järnvägen även utgör en social barriär för människor. 
Dels påverkas de av att den orörda ofta tysta miljön störs av buller och 

markanspråk. Påverkan på rekreation och friluftsliv i skogsmiljön bedöms 
dock bli relativt lokal då skogsrummet är ett slutet landskap och då värdena 
kan kvarstå i stora delar av korridorerna samt i anslutning till dem. 

Jordbruksområden
Jordbruksområdenas ekosystemtjänster påverkas främst av järnvägen då 
anläggningen går i markplan, på bank eller i skärning. Påverkan består 
av direkt markanspråk, vilket innebär förlust av odlingsbar mark, förlust 
av betesmark samt fragmentering av miljöer. Över dalgångarna och 
vattendragen passerar anläggningen på bro vilket för vissa ekosystemtjänster 
är positivt då markanspråket begränsas, exempelvis påverkas de reglerande 
tjänsterna inte avsevärt av denna anläggningstyp. För de kulturella tjänsterna 
innebär anläggning på bro ingen fördel jämfört med anläggning i bank eller 
skärning. 

Det småskaliga jordbruket är särskilt känsligt för negativ påverkan då 
försämrade försörjningsmöjligheter för jordbrukare kan leda till att 
verksamheter läggs ner. Rent konkret innebär det en stor förlust av 
försörjande ekosystemtjänster. Nedlagda verksamheter påverkar, förutom 
den enskilda bonden, även omkringliggande marker, växt- och djurliv då 
mark som inte brukas eller betas växer igen med förlust av livsmiljöer för 
känsliga arter samt förändrad landskapsbild till följd.

För de kulturella ekosystemtjänsterna innebär markanspråk av anläggning 
i markplan stor påverkan på landskapsbilden inom det odlingspräglade 
landskapet, då långa siktlinjer i ett annars öppet landskap bryts eller 
störs. Bullerstörningar riskerar även att påverka omgivningen i hög grad 
då ljudet kan färdas långt utan skyddande vegetation, jämfört med i det 
skogsdominerade landskapet. Järnvägen riskerar fortsättningsvis skapa 
barriäreffekter för rekreationsstråk och vandringsleder. Dagens livskraftiga 
jordbruk har stor betydelse för jordbruksområdenas identitet – en kulturell 
ekosystemtjänst som kan påverkas av den nya järnvägen. 

Sjöområden
I sjöområdena är risken för påverkan på vattnets kretslopp och naturliga 
flödesvariationer en stor risk. Anläggning både i tunnel och markplan 
kan innebära störningar i den naturliga hydrologin, vilket kan påverka de 
reglerande ekosystemtjänsterna, och i förlängningen de försörjande och 
kulturella tjänsterna, i hög grad. 

Liksom för skogsområdena är våtmarker, sumpskogar, sjöar och vattendrag 
särskilt känsliga miljöer, då störningar riskerar att bli både lokala och 
regionala. De vattenhållande, -reglerande, -renande och buffrande 
funktionerna är beroende av en naturlig flödesvariation och järnväg 
i markplan riskerar innebära dämning, dränering och förändringar i 
hydrologin. Även om det direkta markanspråket är lokalt kan effekterna leda 
till översvämmade marker och vattendrag längre ner i avrinningsområdet. 

Förändrad hydrologi innebär också förändrade förutsättningar för alla de 
växt- och djurarter som är knutna till dessa blöta miljöer och till de kantzoner 
där flödesförändringarna bedöms bli som mest påtagliga. Anläggningens 
markanspråk utgör i sig en förlust av livsmiljöer och en barriäreffekt för både 
land- och vattenlevande djur, vilket är en relativt lokal effekt. De förändringar 
i områdets hydrologi som kan uppstå bedöms dock kunna påverka den 
biologiska mångfalden på en regional nivå. Försämrade förutsättningar för de 

reglerande ekosystemtjänsterna kan även innebära en sämre vattenkvalitet, 
vilket potentiellt skulle kunna ha betydelse för den biologiska mångfalden 
och människors hälsa och upplevelse av att vistas i sjöområden. 

De kulturella ekosystemtjänsterna kopplade till sjöområdena påverkas även 
de av anläggningens markanspråk. Sjöar och strandlinjer är känsliga för 
fysiskt intrång då det påverkar de rekreativa aktiviteterna, såsom bad och 
fiske, samt rörelserna runt sjön. Buller sprids långt över vatten, vilket ökar 
områdets känslighet för tillkommande buller från en järnväg. Det finns även 
risk för negativa effekter på estetiska värden i form av visuellt intrång, då 
sjöområdena riskerar att få en förändrad landskapsbild.

Bebyggda områden
Ekosystemtjänster i bebyggda områden påverkas, liksom för övriga 
områdestyper, främst av anläggning i markplan, skärning eller bank. Till 
skillnad från de andra områdestyperna är marken i tätorterna ofta påverkad 
sedan tidigare och de platser som tas i anspråk av anläggningen har inte 
nödvändigtvis höga natur- eller rekreationsvärden. De är dock ofta viktiga 
ur ett systemperspektiv då den grönska som finns i tätorterna har en viktig 
funktion. Ur ett ekosystemtjänstperspektiv kan exempelvis ruderatmark 
ha samma betydelse för de reglerande tjänsterna vattenrening och 
flödesreglering som en välplanerad park. 

En anläggning i markplan i ett tätbebyggt område innebär stor risk för ökad 
bullerstörning, barriäreffekter, ökad andel hårdgjord mark och en minskad 
andel grönytor. De miljöer som är extra känsliga för intrång och där skada 
är svårt att kompensera är främst de miljöer som är viktiga för de kulturella 
ekosystemtjänsterna kulturarv och platskänsla, det vill säga äldre parker 
med gamla, stora träd, kanaler, dammar och kyrkogårdar. För tätbebyggda 
områden med översvämningsrisk riskerar också översvämningssituationer 
förvärras vid ökad avrinning eller dämningseffekt från anläggningen. 

Till skillnad från de övriga områdestyperna är det dock möjligt att anpassa 
naturen i tätorterna för att till viss del mildra de negativa effekter som 
annars kan uppstå då tätorternas natur förhåller sig till människan på ett 
annat sätt än vad skogen, odlingslandskapet eller det sjörika landskapet 
gör. I tätorterna är vi vana att anpassa naturen efter våra behov och 
önskemål. Vegetationsridåer längs med anläggningen kan bidra med minskat 
buller, minskad visuell störning och minskad påverkan på luftkvaliteten. 
Ruderatmark i anslutning till järnvägsspår kan göras attraktiv för insekter 
och pollinerare som inte störs av trafiken och där mark behöver tas i 
anspråk kan kompensation göras på annat ställe i tätorten. En anläggning i 
markplan skulle ha stor negativ effekt på ekosystemtjänsterna i tätorten, men 
kompensation och lindring av negativ påverkan är möjlig. 

9.2.3 Geoteknik
Geotekniska åtgärder krävs på ett flertal platser för de olika 
korridoralternativen. Där anläggningen passerar genom torvområden i 
markplan på bank eller skärning kommer geotekniska åtgärder att krävas. 
Detta utförs generellt i form av urgrävning till fast botten och återfyllning 
med sprängsten. Vidare är dalgångarna i ett särskilt behov av diverse 
grundförstärkningsåtgärder, huvudsakligen Mölndalsåns dalgång men även 
i viss mån Nolån och Söråns dalgångar samt passagen vid Tulebo i markplan. 
Samtliga geotekniska åtgärder i dessa områden syftar bland annat till att 
erhålla tillräcklig stabilitet för anläggningen och omgivningen så att det 
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inte förekommer någon skredrisk under byggskedet och/eller driftskedet. 
Åtgärderna samt dess effekter beskrivs i nedanstående stycke för varje 
påpekat område (Mölndalsåns dalgång, Nolån och Söråns dalgång och 
Tulebo). 

Rasrisk i fyllning eller friktionsjord samt vid till exempel schakt under 
byggskedet förekommer även längs övriga delar i samtliga korridorer och 
hanteras med temporära stabilitetshöjande åtgärder i form av till exempel 
släntlutning eller stödkonstruktion.

Risker för järnvägsanläggningen till följd av ras och skred bedöms 
inte förekomma i driftskedet då anläggningen och dess omgivning 
dimensioneras så att stabilitetskraven som framgår av regelverk uppfylls. 
Stabilitetsberäkningarna tar hänsyn till dimensionerande flöden och 
portryck som i sin tur beror på det scenario för framtida klimat som valts vid 
flödesdimensioneringen. Se styckena om översvämning, flöden och skyfall 
i avsnitt 6.4 och 6.5. Sveriges geotekniska institut (SGI) bedriver ett arbete 
tillsammans med branschen om att uppdatera de mätserier av grundvatten 
och flöden som dimensioneringen bygger på samt hur en kommande 
klimatförändring ska beaktas. Trafikverket följer detta arbete kopplat till 
utveckling av regelverk. 

Mölndalsåns dalgång 
Byggande av järnväg i Mölndalsåns dalgång är en geoteknisk utmaning där 
stabilitet, sättningar, befintliga förstärkningsåtgärder och svårigheter med 
begränsat utrymme behöver beaktas samtidigt.

Både stabilitets- och sättningsförhållandena är så pass komplexa och känsliga 
längs hela dalgången att samtliga spår kommer att behöva grundförstärkas, 
i olika omfattning. Geotekniska grundförstärkningsåtgärder kommer att 
ske i form av installation av kalkcementpelare, bankpålning, påldäck och/
eller lättfyllning. Val av grundförstärkningsmetod beror på hur sättnings- 
och stabilitetsförhållanden ser ut samt hur spåren är tänkta att anläggas i 
markplan (bank eller skärning).

Utöver nya spår kommer även andra anläggningar att behöva grundförstärkas 
som till exempel vid Lackarebäcksmotet eller vid slänten öster om 
spårområdet mellan Lackarebäck och Mölndals bro. Byggandet av den 
nya järnvägstunneln vid Lackarebäcksmotet innebär att hela trafikplatsen 
behöver byggas om med nya tillhörande grundförstärkningsåtgärder för 
ramperna. Väg E6/E20 kommer att behöva höjas, vilket innebär att den 
kommer behöva grundförstärkas, troligtvis med bankpålning eller påldäck till 
fast botten.

Vid belastning av marken nära Mölndalsån och Kålleredsbäcken under 
byggskedet kommer grundförstärkningsåtgärder att behövas för att 
säkerställa stabilitetsförhållandena längs ån. Grundförstärkning kommer 
även att krävas vid en omledning av Kålleredsbäcken där installation av 
kalkcementpelare är en möjlig förstärkningsåtgärd.

Omgivningspåverkan till följd av utförande av grundförstärkningar i 
Mölndalsåns dalgång
Omgivningspåverkan till följd av utförande av grundläggning och 
grundförstärkningar kan ske i form av rörelser, vibrationer och sättningar. 

Vid grundförstärkningsåtgärder såsom installation av kalkcementpelare 
eller pålning (bankpålning, påldäck, brogrundläggning) sker en viss 
massundanträngning av lera som resulterar i rörelser i omgivningen. Detta 
kan leda till skador på intilliggande anläggningar eller byggnader och 
åtgärder under byggskedet kommer att behövas. De vanliga åtgärderna är 
en anpassning av val av påltyp och/eller utförande av pålningsarbete i olika 
etapper samt omfattande övervakningsprogram. 

Pålning, schaktning, spontning och sprängning är vibrationsalstrande 
arbeten som kommer att kräva åtgärder som beaktas under byggtiden för att 
minimera risken för skador på intilliggande byggnader, infrastruktur och 
utrustning. Förekomst av kvicklera på flera ställen kommer att sätta högre 
krav på övervakning under byggskedet för att hantera skredrisken.

En sänkning av grundvattennivån kan orsaka marksättningar som kan skada 
byggnader, anläggningar och ledningar som förekommer i omgivningen. 
Konstruktioner i jord och berg, så väl temporära som permanenta, kommer 
därför göras täta så att inläckage av vatten förhindras och grundvattennivån i 
omgivningen behålls. 

Ovanstående problematik kring omgivningspåverkan är mycket omfattande 
och kommer att beaktas i kommande projektering. För att beakta vibrationer, 
rörelser och sättningar kommer, utöver ovannämnda åtgärder, omfattande 
kontrollanordningar och uppföljningar att krävas, såsom kontrollprogram 
med tillhörande gräns- och stoppvärden med planer för åtgärder.

Omgivningspåverkans problematik är aktuellt i byggskedet. 

Nolån och Söråns dalgångar

Vid passage av Nolåns och Söråns dalgång går järnvägen delvis på bank 
och delvis på bro. Vid anläggning av högre järnvägsbankar kommer 
tryckbankar att erfordras på ömse sidor av dem för att säkerställa stabiliteten. 
Tryckbankarna kan anläggas med en viss lutning för att möjliggöra 
odling i framtiden. Det finns även möjlighet att bygga delar av banken 
med lättfyllnadsmaterial eller utföra banken med bankpålning istället för 
anläggning av tryckbank.

Lokalstabiliteten längs Nolån och Sörån kan komma att vara känslig, vilket 
kommer beaktas vid grundläggning av brostöd i närheten av åarna.

Passage vid Tulebo
Vid passage vid Tulebo i markplan kommer järnvägen att behöva 
grundförstärkas vid passage på bank över ler- och torvområden. Möjliga 
grundförstärkningsåtgärder är kalkcementpelare och urgrävning av torven 
och återfyllning med sprängsten eller påldäck vid passage över torv.

Installation av kalkcementpelare eller påldäck medför omgivningspåverkan 
under byggskedet i form av rörelser, vibrationer och sättningar. Dessa beaktas 
i form av rätt val av pålar, anpassad installationsordning samt framtagning av 
kontrollanordningar och uppföljningar under byggskedet, för att säkerställa 
att inga närliggande konstruktioner och anläggningar skadas.

9.2.4 Masshantering
Masshantering innebär planering, lagring samt förflyttning av berg- och 
jordmassor. För att klara det krävs stora maskiner, transporter och flera 
etableringsplatser som alla medför höga kostnader. Hantering av jord- och 
bergmassor har även en betydande miljöpåverkan. Därmed är målsättningen 
vid masshantering att främst eftersträva korta transportsträckor, vilket 
i sin tur medför att koldioxidutsläpp och transportkostnaderna blir 
lägre. Massbalans är också något som eftersträvas i projektet, det vill 
säga när alla uppkomna massor i projektet kommer till användning 
som anläggningsmassor och inga externa massor behöver tillföras. 
Anläggningsmassor avser alla massor som används i projektet, innefattande 
de massor som behövs för själva järnvägsanläggningen inklusive alla 
tillhörande anläggningar som korsande vägar, tryckbankar, bullerskyddsvallar 
och landskapsanpassningar. Överskottsmassor är de uppkomna massor 
som kvarstår när anläggningsmassorna är säkrade. De kan nyttjas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt.

Massornas användningsområden styrs av de tekniska kraven som ställs på 
järnvägsanläggningens uppbyggnad, hur landskapet ser ut samt massornas 
kvalitet. Bergkvaliteten i området beror bland annat på typ av bergart 
och bergmassans strukturella uppbyggnad, men den lämpar sig allmänt 
för byggnation. Vid anläggande av tunnel och bergskärning genereras 
bergmassor. Bergmaterialet kan förädlas till bergkross och användas till 
järnvägsbanken, som förstärkningslager, till tillfälliga vägar och servicevägar, 
samt som frostisoleringslager till väg och järnväg. Uppkomna bergmassor kan 
även användas till bullerskyddsvallar, men eftersom dessa massor dessutom 
har ett värde för extern användning, brukar i första hand jordmassor 
användas för detta ändamål. Att åstadkomma massbalans för bergvolymerna 
bedöms i det kuperade utredningsområdet ej vara möjligt utan stora mängder 
bergmassor som ej kan återanvändas i järnvägsanläggningen beräknas 
uppkomma. Detta har dock ett värde för samhället i stort, till exempel för 
andra anläggningsarbeten, varför projektet måste tillse att samhällsnyttan 
blir största möjlig.

Jordmassor uppkommer främst vid skärningar samt vid mark- och 
vegetationsavtagning, men kan även uppkomma vid urgrävning. Dessa 
kan till stor del användas till järnvägsanläggningen, främst i form av 
bullerskyddsvallar vid bebyggelse, släntbeklädnad, erforderliga tryckbankar 
och landskapsanpassning. Det överskott av uppkomna jordmassor som kan 
uppstå, trots en optimal användning i järnvägsanläggningen, kan med fördel 
användas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet, för att begränsa de 
jordmassor som måste transporteras bort för extern användning.

Torv lämpar sig inte för järnvägsanläggningen. För att klara aktuella krav 
på sättning, stabilitet och vibrationer kommer torvområdena att kräva 
förstärkning, oavsett om järnvägen går på bank eller i skärning. Detta utförs 
generellt i form av urgrävning till fast botten och återfyllning med sprängsten. 
Vid stora torvdjup (över 8-10 meter) kan påldäck/bro komma att bli mer 
ekonomiskt fördelaktigt. Uppgrävd torv måste transporteras bort. Dock kan 
det finnas viss potential för extern användning av torv för jordförbättrings- 
och energiändamål, vilket kommer att utredas i det fortsatta arbetet med 
järnvägsprojektet.
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Almedal-Landvetter flygplats
Terrängen på sträckan mellan Mölndal och Landvetter flygplats är kuperad 
och genomkorsas av ett flertal mäktiga bergspartier, vilket innebär att det 
inom samtliga korridorer kommer frigöras stora mängder bergmassor vid 
anläggning av tunnlar och djupa skärningar. Jorddjupet är varierande på 
sträckan Almedal-Landvetter flygplats, men är generellt sett litet då berget 
går i dagen på många ställen. Jordmassor uppkommer främst vid skärningar 
samt vid mark- och vegetationsavtagning, men kan även uppkomma vid 
urgrävning. Torv förekommer på sträckan, framförallt i den östra delen 
närmast Landvetter flygplats.

För samtliga korridorer överskrider mängden uppkomna berg- 
och jordmassor behoven av massor som kan omhändertas inom 
järnvägsanläggningen. I Figur 9.1 redovisas mängden uppkomna massor 
för respektive korridor och materialtyp som inte kan användas inom 
järnvägsanläggningen.

Figur 9.1 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per korridor 
på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats.

För samtliga korridorer finns potential att delvis använda uppkomna 
bergmassor till järnvägsanläggningen som anläggningsresurser. Det 
finns även möjliga mottagare av bergmassor som inte kan användas i 
järnvägsanläggningen vid flera stora bergtäkter i eller i anslutning till 
utredningsområdet.

För samtliga korridorer finns potential att använda mindre mängder 
av uppkomna jordmassor till järnvägsanläggningen. Jordmassor som 
uppkommer kan nyttjas till anläggningar som hör till järnvägen och till 
åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. De 
kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till 
andra externa projekt. Uppkomna massor i Mölndalsåns dalgång består 
oftast av glacial lera och denna lera är mindre användbar i anslutning till 
järnvägsanläggningen, samtidigt som utrymme saknas i närområdet för 
bullervallar eller tryckbankar av jord. Uppkomna torvmängder lämpar sig 
inte för järnvägsanläggningen, utan måste transporteras bort. 

Landvetter flygplats – Borås
Landskapet på sträckan mellan Landvetter flygplats och Borås varierar 
mycket. Närmast flygplatsen är terrängen relativt småkuperad med ett stort 
inslag av myrmarker. Mellan Hindås och Rävlanda, liksom kring Nolån och 
Sörån vid Bollebygd, präglas landskapet av djupa dalgångar. Vid passage 
av dessa kommer det att krävas anläggning av tunnlar genom dalsidorna i 
varierande omfattning och därför kommer stora mängder bergmassor att 
frigöras inom samtliga korridorer. Öster om Bollebygd, vidtar något flackare 
höjdplatåer. Norr om Sörån, har landskapet större nivåskillnader och större 
inslag av myrar jämfört med landskapet söder om Sörån. 

Jorddjupet varierar mycket på sträckan mellan Landvetter flygplats och 
Borås. I västra delen är jordlagren tunna medan det närmast Hindås och öster 
om Bollebygd förekommer moränlager med viss mäktighet. I dalgångarna 
kring Bollebygd finns djupa jordlager som dock inte berörs nämnvärt av 
schakt. Jordmassor uppkommer främst vid skärningar samt vid mark- och 
vegetationsavtagning, men kan även uppkomma vid urgrävning. Torv 
förekommer framförallt på höjdområdena mellan Landvetter flygplats och 
Borås. 

Samtliga korridorer innebär dock en uppkomst av mer massor än vad som 
kan omhändertas i järnvägsanläggningen. I Figur 9.2 redovisas mängden 
uppkomna massor för respektive korridor och materialtyp som inte kan 
användas inom järnvägsanläggningen. 

Figur 9.2 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per korridor 
på delsträckan Landvetter flygplats-Borås.

För samtliga korridorer finns potential att delvis använda uppkomna 
bergmassor till järnvägsanläggningen som anläggningsresurser. Det 
finns möjliga mottagare av bergmassor som inte kan användas i 
järnvägsanläggningen vid flera bergtäkter i eller i anslutning till 
utredningsområdet.

För samtliga korridorer finns potential att använda mindre mängder 
av uppkomna jordmassor till järnvägsanläggningen. Jordmassor som 
uppkommer kan nyttjas till anläggningar som hör till järnvägen och till 
åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. 

De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet och 
till andra externa projekt. Uppkomna torvmängder lämpar sig inte för 
järnvägsanläggningen, utan måste transporteras bort. 

Genom Borås
Landskapet på sträckan genom Borås präglas av Viskans dalgång som tydligt 
delar upp landskapet i en västlig och östlig del. Norr om Borås är dalgången 
mest markerad och på båda sidor om Viskan reser sig storvulna höjdpartier. 
Söder om Borås är höjderna lägre och inslaget av myrmarker större. För de 
korridorer där tunnlar behövs anläggas kommer stora mängder bergmassor 
att frigöras. Jorddjupet är varierande på sträckan. Jordmassorna uppkommer 
främst vid skärningar och mark/vegetationsavtagning, men kan även 
uppkomma vid urgrävning. Torv förekommer framförallt inom korridorerna 
Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal.

Samtliga korridorer innebär en uppkomst av mer massor än vad som kan 
användas i järnvägsanläggningen. I Figur 9.3 nedan redovisas mängden 
uppkomna massor för respektive alternativ och materialtyp som inte kan 
återanvändas inom järnvägsanläggningen.

Figur 9.3 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per korridor 
på delsträckan genom Borås.

För samtliga korridoralternativ finns potential att delvis använda 
uppkomna bergmassor till järnvägsanläggningen som anläggningsresurser. 
Det finns möjliga mottagare av bergmassor som inte kan användas i 
järnvägsanläggningen vid bergtäkter strax utanför Borås. 

För samtliga korridorer finns potential att använda mindre mängder 
av uppkomna jordmassor till järnvägsanläggningen. Jordmassor som 
uppkommer kan nyttjas till anläggningar som hör till järnvägen och till 
åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. 
De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet och 
till andra externa projekt. Uppkomna torvmängder lämpar sig inte för 
järnvägsanläggningen, utan måste transporteras bort. 
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9.2.5 Klimat
I detta kapitel redovisas först effekter av trafikförändring för ett fullt utbyggt 
system av nya stambanor och sedan bedömning av den trafikförändring 
som kan förväntas ske regionalt, till följd av att en ny järnväg byggs mellan 
Göteborg och Borås. Avslutningsvis beskrivs reflektioner kring prognoser och 
osäkerheter.

I kapitel 9.4-9.6 redovisas utsläpp av växthusgaser som uppkommer på grund 
av byggande, drift och underhåll av anläggningen. Redovisningen görs genom 
jämförande beskrivningar av alternativen inom varje sträcka. 

Se även PM Klimat (Trafikverket, 2021n).

Effekter av trafikförändring, nya stambanor
Trafikverket har i sitt uppdrag med nya stambanor för sträckorna Stockholm-
Göteborg respektive Stockholm-Malmö undersökt fem olika alternativ på 
utformning av en ny järnväg, så kallade principiella systemutformningar, 
som ska illustrera skillnader i kostnader, effekter och konsekvenser mellan 
alternativen. I ett första skede, under Sverigeförhandlingen, togs ett första 
förslag på systemutformning fram. Detta förslag har uppdaterats under 2020 
och utgör ett så kallat jämförelsealternativ (JA). De fyra andra har tagits 
fram för att bedöma vad som kan rymmas inom en föreslagen budget på 
205 miljarder. Alla studerade alternativ tillför ny kapacitet för persontrafik 
genom nya dubbelspår samt frigör kapacitet på de befintliga stambanorna. 
Nya stambanor möjliggör för överflyttning av resor med personbil, flyg och 
transporter med lastbil, till järnväg. Snabba personresor blir möjliga på den 
nya stambanan, vilket ger bättre förutsättningar för ökat hållbart resande. 
När systemet av nya stambanor är fullt utbyggt kommer persontrafik at 
flyttas över från Västra respektive Södra stambanan till den nya järnvägen, 
vilket frigör utrymme att transportera en större andel gods på den befintliga 
järnvägen. 

Tåg som transportmedel är både energieffektivt och yteffektivt, tar liten 
plats i relation till kapaciteten, jämfört med andra trafikslag. Minst 
energieffektivt är resor med flyg, som kräver cirka 15 gånger mer energi per 
fordonskilometer än höghastighetståg. En överflyttning av resor från flyg till 
järnväg är därför fördelaktigt ur ett energiperspektiv. Energieffektiva person- 
och godstransporter utgör en central del i ett transporteffektivt samhälle. 

Ett fullt utbyggt system av stambanor kommer resultera i överflyttning av 
resor från långväga bil-och bussresor samt från flyg till tåg. En bedömning 
är att cirka 900 000 resor per år kan flyttas över från bil och buss till tåg på 
sträckan Stockholm - Göteborg. Från flyg till tåg kan överflyttningen bli drygt 
en miljon resor per år.

Målet om ett klimatneutralt transportsystem ska vara uppnått år 2045, 
vilket gör att det till exempel förutsätts att transporter på vägarna är 
fossilfria och att byggandet av infrastruktur inte heller bidrar till någon 
ökning av växthusgasutsläpp. I Trafikverkets basprognos antas därför bil-, 
lastbils- och kollektivtrafik inte generera några utsläpp av växthusgaser 
efter år 2045. Dock är politiska beslut inte fattade för de antaganden som 
basprognosen grundas på (Trafikverket 2020l). Antagandena inkluderar inte 
klimatpåverkan som kan uppstå vid produktionen av biodrivmedel eller el 
eller som kan uppstå vid tillverkningen av fordon. 

Inrikesflyget och internationella flygresor omfattas inte av målet om 
klimatneutralt transportsystem vilket innebär att det idag inte finns 
några beslutade mål för att minska växthusgasutsläpp från flyg. Att flytta 
över resor från flyg till tåg är därför särskilt betydelsefullt för att minska 
växthusgasutsläppen.

I ett av alternativen för nya stambanor, det så kallade jämförelsealternativet 
(JA), har synliggjorts vad överflyttningen av flygresor till tågresor skulle ge 
för effekt på utsläppen av växthusgaser, se Figur 9.4. Utsläpp som sker när 
anläggningen byggs (svarta staplar), ställs i relation till överflyttningseffekten 
av flygtrafik och de minskade utsläpp som detta leder till, i gröna staplar. 
Mörkare gröna staplar visar överflyttning av flyg enligt prognosmodellen 
Sampers medan de ljusgröna staplarna visar de beräknade effekterna som 
blir om man lägger till det internationella resandet. De senare beräkningarna 
utgår från internationella erfarenheter. Jämfört med olika internationella 
erfarenheter om överflyttningar från flyg till tåg vid järnvägsutbyggnader 
så verkar prognosmodellen Sampers underskatta överflyttningen av 
resor (Trafikverket, 2021j). För mer utförlig beskrivning se PM Klimat 
(Trafikverket, 2021n).

Glappet mellan år 2040 och år 2050 i Figur 9.4 illustrerar att anläggningen 
från år 2040 byggs enligt målet att vara klimatneutral år 2045, det vill säga 
inte genererar några utsläpp av växthusgaser. De gröna staplarna efter år 
2050 illustrerar de utsläpp som undviks, inte släpps ut, när resor från år 2050 
kan göras med tåg istället för med flyg.
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Figur 9.4 Sammantagna växthusgasutsläpp illustrerade för jämförelsealternativet för 
nya stambanor. Svarta staplar visas med reduktion på 50–80% enligt de ställda krav 
som finns för nya stambanor. Från 2040 byggs den nya stambanan enligt målet att vara 
klimatneutral 2045. Detta innebär att för byggtiden mellan 2040 och 2050 genereras 
inga växthusgasutsläpp. De gröna staplarna illustrerar utsläpp som undviks då resor 
från år 2050 kan göras med tåg istället för med flyg (Trafikverket, 2021i).

Effekter av trafikförändring, regionalt 
Beräkningar med Trafikverkets prognosverktyg Sampers visar hur 
resandeutbytet mellan Göteborg och Borås antas öka som en konsekvens av 
den ökade tillgängligheten som den nya järnvägen erbjuder. Antalet regionala 
kollektivtrafikresor i ett exempelalternativ inom utredningskorridoren 

med stationer i Mölndal, Landvetter och Boråsberäknas bli cirka 8000 fler 
per dag än i nollalternativet, vilket innebär en fördubbling av det regionala 
kollektivtrafikresandet på sträckan, se Figur 9.6.

I Figur 9.6 visas att majoriteten av kollektivtrafikresorna i ett 
exempelalternativ i utredningskorridoren med stationer i Mölndal, 
Landvetter och Borås kommer göras med tåg men att majoriteten av 
kollektivtrafikresorna i nollalternativet kommer göras med buss. I övriga 
kollektivtrafikresor (grått i staplarna) ingår tåg som går på Kust till kust-
banan.

Figur 9.5 Prognosberäkningar kollektivtrafikresor enligt Sampers för ett exempelalterna-
tiv i utredningskorridoeren, med stationer i Mölndal, Landvetter och Borås, och 
nollalternativet. Värdena är cirkavärden.

Beräkningarna i Sampers visar vidare att den nya järnvägen medför att 
trafikflödena på väg 27/40 minskar, jämfört mot nollalternativet. På sträckan 
öster om Landvetter flygplats beräknas antalet personbilar bli cirka 800 
färre per dygn och närmare Göteborg beräknas antalet personbilar i 
exemeplalternativet bli cirka 600 färre per dygn i än i nollalternativet. 

Figur 9.6 Beräkningen visar utsläppen för 800 bilresor med dagens utsläppsnivåer.
(Utsläppsrätt, u.å). 

Bussar ingår inte i de beräkningar som gjorts i Sampers. Trafikflödena på väg 
27/40 kan därför komma att minska mer. Detta till följd av att de bussar som 
trafikerar linje 100 mellan Göteborg och Borås minskar, som en konsekvens 
av den förväntade överflyttningen av resenärer från buss till tåg. 
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Tågets marknadsandel av det totala resandet kommer att öka mest 
på de relationer där det idag saknas tågförbindelser eller där tågets 
konkurrenskraft idag är svag på grund av ofördelaktiga restider jämfört mot 
andra trafikslag. Till dessa sträckor hör Göteborg-Borås. Det finns några 
exempel från tidigare projekt som belyser några olika effekter som ny eller 
förbättrad järnvägstrafik fått. 

Under 1990-talet byggdes Svealandsbanan Stockholm – Eskilstuna om till en 
snabb järnväg huvudsakligen för regionaltåg. Före ombyggnaden var restiden 
mellan Stockholm och Eskilstuna 1 timma och 40 min och det gick sju 
dubbelturer/dygn. När banan öppnades 1997 var restiden 60 min och antalet 
avgångar ökade till 18 dubbelturer/dygn. Tågresandet blev sju gånger större 
än på den gamla banan och 70 % av de nya resenärerna kom från bil och buss 
(Trafikverket, 2021i). 

Ett annat exempel är utbyggnaden från enkelspår till dubbelspår mellan 
Göteborg och Trollhättan som var klar 2012. Utbyggnaden innebar mycket 
större kapacitet på banan samt att restiden Göteborg – Trollhättan blev cirka 
35 minuter. Tågtrafiken Tvåstad–Göteborg fick en stor ökning från 2013 
med två tåg per timme under högtrafik och ett tåg per timme övrig tid. Den 
nya järnvägen genom Götaälvdalen är ett stort utvecklingssteg för att knyta 
samman de två lokala arbetsmarknadsregionerna Trollhättan och Göteborg. 
Idag går 30 dubbelturer per dygn (2018) och i högtrafik trafikeras sträckan 
numera även med fyra tåg per timme (Västra Götalandsregionen, 2013) 
(Trivector, 2020).

Ett tredje exempel är från Skåne där den mellankommunala pendlingen 
ökade med 65 000 resor eller 49 % mellan 1997 och 2007. Där var 67 % av den 
totala ökningen på stråk med järnvägskopplingar och där resenären kunnat 
åka utan tågbyte. Exemplen från Skåne visar att det skiljer sig mellan olika 
stråk, i de längre relationerna har tågets marknadsandel ökat mest och är i 
vissa fall högre än för bil. I relationer där pendlaren varit hänvisad till buss 
eller bil, har utvecklingen inte varit lika stor (Trafikverket, 2021i). 

Reflektioner kring prognoser och osäkerheter 
I projekt Göteborg-Borås, liksom i andra Trafikverksprojekt, används 
beräkningsverktyget Sampers för modellering av trafikprognoser och 
överflyttning av trafik från andra transportslag till tåg. Det är viktigt att 
ha med sig att det finns osäkerheter i de modellberäknade effekterna i 
Sampers. Vid Trafikverkets egna utvärderingar av prognoserna så visade 
det sig att resultaten kan visa relativt hög resandeefterfrågan för tåg 
men samtidigt verkar överflyttning av resor till tåg underskattas. Den 
sammanvägda bedömningen är att det beräknade resandet med tåg, när hela 
systemet av nya stambanor är utbyggt, underskattas i beräkningarna med 
Sampers(Trafikverket, 2021k; Trafikverket, 2021i).

I modellen i Sampers finns inte heller internationella erfarenheter om 
överflyttningar från flyg eller erfarenheter från tidigare järnvägsförbättringar 
med, eller parametrar som har att göra med vad kommuner eller regioner har 
i sina prognoser. Modellen för beräkningarna i Sampers tar inte hänsyn till 
exempelvis regionala prognoser eller planer som Målbild Koll 2035. 

Målbild Koll2035, som antogs 2018, är ett kollektivtrafikprogram för 
stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som tagits fram av Västra 
Götalandsregionen. Målbilden utgår från att storstadsområdet växer med 
200 000 invånare och 100 000 arbetsplatser fram till år 2035, vilket bedöms 

medföra att kollektivresandet ökar med 60 till 75 procent. Utan förbättrad 
tågtrafik mellan Göteborg och Borås kommer huvuddelen av arbets- och 
studiependlingen i stråket även i fortsättningen att göras med bil och buss. 
Detta medför att trafiken på väg 27/40 kommer öka, vilket innebär ökad 
trängsel på det redan hårt belastade vägsystemet i och kring Göteborg. 

9.3 Bedömning av nollalternativ
För miljöaspekter som naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv samt landskap 
och bebyggelse innebär nollalternativet att de miljöer som skulle påverkats 
av järnvägen i huvudsak bevaras. Undantag förekommer där kommunal 
planering eller beslutade infrastrukturprojekt kan komma att beröra 
områden med värdefulla miljöer. Exempel på sådana är uppställningsspår 
vid Pilekrogen som kommer påverka Kålleredsbäcken och jordbruksmarken 
vid Sandbäck. Om en framtida utbyggnad av Västkustbanan till fyrspår 
i Mölndalsåns dalgång byggs kommer det att ge liknande påverkan på 
Mölndalsån som för alternativen via Mölndal. Det bedöms innebära att 
undantag från bestämmelserna om MKN för vatten då måste ske, på 
samma sätt som för alternativen via Mölndal. Om Landvetter Södra byggs 
kan områden med höga naturvärden komma att påverkas. För flera av de 
hälsorelaterade miljöaspekterna kommer skillnaden mellan nuläget och 
nollalternativet inte att vara påtagligt. De miljöaspekter som framförallt 
kommer påverkas vid ett nollalternativ är luft, klimat och risk.

9.3.1 Luft
Vid ett nollalternativ där den nya stambanan inte byggs kan det förväntas 
ökande vägtrafik längs väg 27/40 samt inom Mölndal, Göteborg och Borås. 
I nollalternativet finns redan beslutade infrastruktursatsningar med i 
bedömningen. Enligt Trafikverkets basprognos kommer vägtrafiken i Västra 
Götalands län att öka med cirka en procent varje år mellan år 2017 och 
2040, vilket innebär en total ökning på drygt tjugo procent. Detta skulle 
innebära en försämring av luftmiljön om varje fordon släpper ut lika mycket 
luftföroreningar år 2040 som nu. Förväntningen på omställning till andra 
energislag för vägtrafiken samt ökad effektivitet för de fordon som fortsatt 
använder förbränningsmotorer medför att varje fordon kommer släppa ut 
betydligt mindre mängd kväveoxid. För partiklar är prognosen mer eller 
mindre oförändrad avseende emissionsfaktorerna, eftersom en betydande 
mängd av partiklarna från vägtrafiken är slitagepartiklar. Avgaspartiklarna 
förväntas minska, men slitagepartiklar bedöms vara oförändrade. Förväntade 
utsläpp per fordonskilometer framgår av Tabell 9.8 (Trafikverket, 2020j).

Emissionsfaktor, [gram 
per fordonskilometer]

Emissionsfaktorer, år 2017 Prognos, emissions- 
faktorer år 2040

Personbil landsbygd, 
kväveoxider 0,32 0,017

Personbil landsbygd, 
avgaspartiklar 0,0029 0,0005

Personbil landsbygd, 
slitagepartiklar 0,20 0,20

Lastbil landsbygd, 
kväveoxider 1,69 0,14

Lastbil landsbygd, 
avgaspartiklar 0,0316 0,0016

Lastbil landsbygd, 
slitagepartiklar 0,20 0,20

Tabell 9.8  Exempel på emissionsfaktorer för årtalen 2017 och för 2040.

Sammanfattningsvis kan ett nollalternativ förväntas medföra lägre utsläpp 
av kväveoxider än i nuläget, men för partikelutsläppen kan högre utsläpp i 
förhållande till nuläget förväntas.

9.3.2 Klimat 
Fordonsflottan bedöms vara fossilfri till är 2045 enligt Trafikverkets 
basprognos och därmed ge mindre växthusgasutsläpp än idag. I stycket 9.2.4 
framgår jämförelse på systemnivå mellan olika transportslag.

9.3.3 Risk och säkerhet 
Nollalternativet innebär att Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust 
till kustbanan i Almedal. Utan ny järnväg mellan Göteborg och Borås kommer 
huvuddelen av pendlingen i stråket att göras med bil och buss. Trafiken på 
väg 27/40 kommer att öka om inte åtgärder vidtas (Västra Götalandsregionen, 
2018). 

En samlad slutsats avseende jämförelse av olycksrisk mellan nollalternativet 
och utbyggnadsalternativet är i nuläget inte möjlig att dra utifrån detta. Med 
nollalternativet får man inte de risker som en tillkommande järnvägssträcka 
introducerar. Om järnvägen inte byggs får man inte heller den överflyttning 
av resande från personbil eller buss till tåg som annars bidragit till ökad 
säkerhet för resenärer.
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9.4 Miljöeffekter och konsekvenser för 
alternativ Almedal-Landvetter flygplats
I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenserna för korridorerna mellan 
Almedal och Landvetter flygplats; Mölnlycke, Tulebo, Landvetter Öst, Raka 
vägen och Raka vägen Öst. 

9.4.1 Korridor Mölnlycke
Korridor Mölnlycke kan kombineras med station M1 i Mölndal samt L1 och 
L7 vid Landvetter flygplats. Konsekvensbedömning för stationerna ingår i 
bedömningen för korridoren. Korridorens sträckning ses i Figur 9.7.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridoren för alternativ Mölnlycke går i Mölndalsåns dalgång som är 
präglat av infrastruktur. Vid Rävekärr övergår bebyggelsen från verksamheter 
till småhus och i Sandbäck finns öppen jordbruksmark. Dalgången avgränsas 
av en hög bergssida på östra sidan samt Mölndals centrum och Safjällets 
flackare bergssida på västra sidan. 

Rambo mosse ligger högt över dalgången och är ett mossrikt skogsområde 
med vandringsleder. Mölnlycke centrum är omgivet av stora områden
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Figur 9.7 Alternativ Mölnlycke.

småhusbebyggelse med nära koppling till naturen. Söder om Mölnlycke tätort 
ligger Finnsjön med omgivningar som är ett tätortsnära rekreationsområde. I 
alternativ Mölnlycke kommer järnvägen att gå i tunnel under Rambo mosse, 
Finnsjöområdet och Mölnlycke tätort. Det sammanhängande skogsområdet 
öster om Mölnlycke, där järnvägen kommer ut ur tunnel och går i markplan, 
har inslag av mindre sprickdalar, sjöar och mossar. Området är glesbefolkat.

Björrödsdalen, som järnvägen passerar på bro, består av tätortsnära 
boendemiljö i en smal dalgång. Landvetter flygplats är en nationell målpunkt. 
Området kring flygplatsen har en storskalig verksamhetskaraktär med små 
visuella kvaliteter. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Mölndalsåns dalgång med vägar och järnväg är en viktig entré till Göteborg 
söderifrån. Känsligheten i den del av Mölndalsåns dalgång som berörs 
av alternativ Mölnlycke ligger dels i förändrad stadsbild dels i förändrad 
funktion, markanvändning och rörelsemönster. Dagens visuella kvaliteter 
kring väg och järnväg är låga. De fastighetsintrång och nya broar över E6/E20 
för järnväg och väg som krävs för breddning av nuvarande järnvägsområde 
kommer att förändra stadsbilden. Den negativa effekten av det bedöms som 
liten eftersom dalgångens höga bergssidor gör skalan storslagen och dagens 
situation på den berörda sträckan präglas av infrastruktur och verksamheter 
utan stora stadsbildsmässiga värden med en viss visuell tålighet för en 
storskalig förändring. Det skulle till och med kunna uppkomma positiva 

effekter av nya broar och byggnader med annan arkitektur än dagens. Den 
största potentialen finns i att mildra barriärverkan och förbättra ljudbild. 
Rävekärr och Sandbäck, där korridoren viker av från Västkustbanan i 
planskildhet, har en större känslighet för förändring avseende boendekvalitet 
och rörelsemönster. Enstaka bostäder och delar av jordbruksmark kommer 
att få en direkt påverkan genom intrång från breddning av spårområdet 
och av bro. Bron kommer att påverka landskapsbilden i Sandbäck genom 
att bryta siktlinjer. Tunnelmynningen och ytor kring påslaget blir synligt 
från långt håll. Barriäreffekten som infrastrukturen utgör idag förstärks. 
Eftersom bostäder och jordbruksmark berörs bedöms effekten vara måttlig. 
Kumulativ effekt kan uppkomma av planerade uppställningsspår i Pilekrogen. 
Den negativa konsekvensen för Mölndalsåns dalgång, med undantag för 
Mölndal C, bedöms bli liten. 

Mölndal C har en viktig funktion som en lokal knutpunkt för resande och 
från stationen nås ett stort antal boende och arbetsplatser. Effekten av en 
station bedöms här skapa förutsättningar för en omställning till ett mer 
hållbart transportsystem med överflyttning från fossilberoende resor. Genom 
en station i Mölndal skapas förutsättningar för en robust regional planering 
där Mölndal C, med sitt strategiska läge, kan komma att bli en regional 
fördelningspunkt för resor i öst-västlig och nord-sydlig riktning och avlasta 
Västkustbanan. Ett visst intrång kommer att ske kring stationen i bland annat 
stadsutvecklingsområdet Forsåker, men de positiva konsekvenserna med en 
station för den nya järnvägen bedöms överväga. En kumulativ effekt kan bli 
att pågående stadsutveckling i och kring Mölndals centrum kommer att öka 
resandeunderlaget i stationens närområde. Konsekvensen bedöms bli positiv 
för Mölndal C. 

Rambo mosse, Mölnlycke tätort och det viktiga tätortsnära 
rekreationsområdet vid Finnsjön passeras i tunnel och därmed bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Skogsområdet öster om Mölnlycke tätort och söder om Landvetter tätort, 
där järnvägen kommer ut ur tunnel, har en värdefull landskapskaraktär med 
måttlig känslighet för förändring. Områdets storlek och de topografiska 
förutsättningarna bedöms möjliggöra anläggande av järnväg i markplan på 
ett sådant sätt att intrånget endast ger en lokal förändring av landskapets 
karaktär och områdets funktion i nära anslutning till järnvägen. Järnvägen 
kan bli en barriär och vissa invanda stråk riskerar att påverkas och behöva 
ledas om. En järnväg i markplan bedöms ge effekten att området blir 
något mindre attraktivt som friluftsområde för kringboende, den negativa 
konsekvensen av det bedöms bli liten till måttlig.

En möjlig kumulativ effekt är att karaktär på skogsområdet söder om 
Landvetter tätort kan komma att förändras om den planerade utbyggnaden av 
Landvetter Södra, som planeras bli en ny stad för 25 000 invånare, kommer 
till stånd.

En längre bro över Björrödsdalen innebär en viss förändring av områdets 
karaktär som redan till stor del är påverkat av närliggande flygplats och 
verksamhetsområden. Det blir en lokal påverkan på skala, upplevelse 
av dalgången och invanda stråk i naturen kring vägen. Beroende på var 
i korridoren järnvägen förläggs kan det bli påverkan på boendemiljöer. 
Konsekvensen för dalgången bedöms vara måttligt negativ. 
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Området som omfattar Landvetter flygplats har, genom sin storskaliga 
karaktär och innehåll av verksamheter och infrastruktur, liten känslighet 
för förändring avseende visuella värden. Den påverkan som bedöms här 
berör främst utvecklingspotential samt attraktiviteten för resenärer att välja 
järnväg istället för annan transport till och från flygplatsen och arbetsplatser 
inom flygplatsområdet. 

Effekten för Landvetter flygplats av station L1, i tunnel under nuvarande 
flygplats, bedöms vara att totalintrycket och tillgängligheten förstärks och 
att flygplatsens verksamhet som är av riksintresse inte störs. Landvetter 
flygplats har planer på utbyggnad av terminalen som kan komma att påverkas. 
Stationsuppgångarna och möjligheten till enkla byten mellan järnvägs- och 
flygresor stärker Landvetter flygplats karaktär och funktion som nationell 
och regional målpunkt för resande. Avståndet till blivande arbetsplatser 
i de norra delarna av flygplatsområdet där det finns utvecklingsplaner i 
anslutning till väg 27/40 blir långt. De stora fördelarna som alternativ L1 
med uppgång i direkt anslutning till terminalen har för flygresenärer och 
verksamma på flygplatsen, gör att konsekvensen bedöms bli positiv.

Det förhållandevis långa avståndet till terminalbyggnaden i station L7 
ger en påverkan på orienterbarheten inom flygplatsområdet. Läget för 
tågstationen stärker inte Landvetter flygplats karaktär och funktion som en 
nationell och regional målpunkt för resande. Effekten av en extern station 
kan bli att resande med tåg blir begränsat och fortsatt gynnar bil- och 
bussresor till flygplatsen. Station L7 kan eventuellt påverka karaktär och 
funktion positivt för det nya utvecklingsområde som planeras väster om 
stationen. Den negativa konsekvensen bedöms sammantaget vara liten till 
måttlig. Kumulativa effekter kan uppkomma av att det finns kommunala 
expansionsplaner för området strax väster och nordväst om station L7.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli 
aktuellt för bostäder i främst Mölndalsåns dalgång, Rävekärr och Björröd. 
Utformningen av dessa kräver anpassning till landskapsbild, bebyggelsens 
arkitektur och terrängen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning i Sandbäck 
och öster om Mölnlycke riskerar att påverka vistelseytor och invanda stråk i 
landskapet. Effekten bedöms bli liten eftersom det är del av större områden 
med liknande värde och funktion. Effekten bedöms bli långvarig då det 
kommer att ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir liten eftersom det 
berör områden som ligger relativt avskilt från bebyggelse. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Korridor Mölnlycke bedöms få en liten konsekvens för Mölndalsåns 
dalgång och positiv konsekvens för stadsutveckling lokalt och regionalt 
genom station i Mölndal C. För bebyggelse och landskap i  
Rävekärr-Sandbäck bedöms effekten bli måttlig. Korridoren bedöms ge 
liten effekt på området öster om Mölnlycke tätort, men då värdet på 
området är stort blir konsekvensen liten till måttlig. Konsekvensen för 
stationsläge L1 bedöms bli positiva, medan konsekvensen för 
stationsläge L7 bedöms bli liten till måttlig till följd av begränsad 
tillgänglighet och attraktiviteten för resenärer till flygplatsen. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
måttligt negativ.

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Mölnlycke finns höga naturvärden knutna främst till 
våtmarker samt barr- och blandskogsmiljöer. 

Mellan Kållered och Pixbo pågår bildande av naturreservatet Hårssjön – 
Rambo mosse, ett stort och varierat område med bland annat värdefulla 
våtmarksmiljöer och viktiga livsmiljöer för fåglar. Avgränsningen för 
naturreservatet överlappar till stor del utbredningen för riksintresset för 
naturvård Hålsjön (NRO 14 164) samt riksintresset för friluftsliv Rambo 
mosse och Hårssjön (FO 32). Området Hårssjön – Rambo mosse bedöms ha 
stort naturmiljövärde.

Söder om Pixbo passerar korridoren ett område med höga naturvärden 
knutna till lövskog, ädellövskog, ängs- och betesmark samt lövsumpskog. 
Dessa områden har höga samt påtagliga naturvärden. Sammantaget bedöms 
värdet vara stort.

Öster om Mölnlycke berörs Yxsjöns naturreservat av korridoren. 
Naturreservatet består av gammal barrblandskog med rikt inslag av död ved 
och äldre träd. Flera tjärnar finns i området tillsammans med våtmarker. Här 
förekommer tjäder, storlom, fiskgjuse och den starkt hotade skugglobmossan 
(EN) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b). Området bedöms ha stort 
naturmiljövärde. 

Söder om Landvetter tätort berör korridoren bland annat ett område 
med skogliga värdekärnor bestående av myrar, sumpskog, barrblandskog, 
björk- och aspskog samt hällmarkstallskog med höga biotop- och artvärden. 
Naturmiljövärdet för området bedöms som stort och det har ekologiska 
samband med bland annat naturreservatet Yxsjön. Väster om Landvetter 
flygplats finns små sumpskogsområden som sammantaget bedöms ha litet 
naturmiljövärde.

Utöver ovan nämnda naturvärden finns ängs- och betesmark inne på 
Landvetter flygplats med litet naturmiljövärde. 

De större vattendragen Mölndalsån och Kålleredsbäcken berörs av 
korridoren. I båda vattendragen förekommer lax och havsöring. I Mölndalsån 
finns lek- och uppväxtområdet vid Forsåker och i Kålleredsbäcken vid 
Brännås i Mölndal. Mölndalsån och Kålleredsbäcken är kraftigt påverkade av 
bland annat bebyggelse, infrastruktur och fysiska ingrepp. Naturmiljövärdet 
bedöms därför som litet.

Söder om Landvetter tätort berörs även de mindre vattendragen 
Björrödbäcken, med stort naturvärde och Skällsjöbäcken, med måttligt 
naturmiljövärde, av korridoren. I bäckarna förekommer ett flertal 
naturvårdsarter. 

Ett stort antal myrmarker och sumpskogar, både mellan Sandbäck och 
Mölnlycke och mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats, finns inom 
korridoren. Endast våtmarkerna öster om Mölnlycke berörs av en järnväg i 
markplan, bland annat Rej-Stina mossen och Eskilsby som bedöms ha litet 
naturmiljövärde. 
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Utöver ovan nämnda vatten finns några mindre sjöar med måttligt 
naturmiljövärde inom korridoren: Stora Dämmet, Aborrtjärn samt Östra 
Paradistjärn. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Markanspråk och fysiska intrång av järnväg som går i skärning eller på bank 
innebär en i många fall permanent förlust av habitat samt en fragmentering 
av livsmiljöer. 

För samtliga korridoralternativ som går i markplan eller på bro gäller att 
buller kan påverka känsliga fågelarter i både bygg- och driftskede. Den 
möjliga bullerstörningen har bedömts översiktligt och i förhållande till 
Trafikverkets riktvärde 50 dBA (Leq24h).

För området Hårssjön – Rambo mosse bedöms påverkan av anläggningen i 
driftskedet bli försumbar då anläggningen går i tunnel och markanspåken blir 
mycket små. De långvariga effekterna och konsekvenserna av anläggningen 
bedöms vara försumbara. Även söder om Pixbo är anläggningen förlagd i 
tunnel, varför påverkan på den skogliga värdekärnan bedöms vara försumbar. 
Bedömningarna förutsätter att markytor för anläggande och drift kan 
förläggas utanför områden med höga naturvärden.

Naturreservatet Yxsjön påverkas av markanspråk i områdets norra del, cirka 
12 hektar berörs av korridoren. Anläggningen bryter viktiga ekologiska 
samband och tar värdefulla livsmiljöer i anspråk. Rätt placering av järnvägen 
inom korridorens norra kant kan eventuellt lindra skadan och konsekvensen 
bedöms därmed bli måttlig till stor. 

För den skogliga värdekärnan söder om Landvetter tätort innebär 
anläggningen att området påverkas av markanspråk och risk för förändrad 
hydrologi. Anläggningen bryter viktiga ekologiska samband och tar 
värdefulla livsmiljöer i anspråk. En lokalisering i korridorens norra kant kan 
eventuellt lindra skada, konsekvensen bedöms dock bli stor. 

I och vid Mölndalsån och Kålleredsbäcken kan anläggningar för 
järnvägens passage ge upphov till permanenta fysiska förändringar som 
kan leda till negativa konsekvenser för akvatiska livsmiljöer. Lek- och 
uppväxtområden för lax och havsöring kan tas i anspråk eller försämras och 
möjligheterna till reproduktion påverkas negativt. Effekten kan därför bli 
stor. Under förutsättning att lek- och uppväxtområden återskapas vid ett 
ianspråktagande och att negativ påverkan på reproduktionen i byggskedet 
minimeras bedöms sammantaget konsekvensen bli måttlig.

Planerade uppställningsspår vid Pilekrogen samt Mölndal Stads planerade 
åtgärder mot översvämning kan innebära kumulativa effekter med avseende 
på fysisk påverkan på Kålleredsbäcken. 

Östra Paradistjärnen påverkas av ytanspråk om anläggningen passerar 
i markplan. Detta bedöms innebära biotopförlust, risk för försämrad 
vattenomsättning och försämrad rörlighet för fisk och andra organismer 
Såväl effekten som konsekvensen bedöms bli måttlig och kan lindras genom 
rätt placering av järnvägen inom i korridoren.

Björrödsbäcken och Skällsjöbäcken passeras på bro. Under förutsättning att 
brostöd inte placeras i vattenmiljön bedöms effekten vara liten och därmed 
blir de bestående konsekvenserna för vattenmiljön små. 

Påverkan på våtmarker, sumpskogar och myrmarker är ofrånkomlig på de 
sträckor där anläggningen går i markplan, mellan Mölnlycke och Landvetter 
flygplats. Förändringar av grundvattennivåer och flödesregim kan uppkomma 
till följd av dämning eller dränering. För områdena öster om Mölnlycke 
bedöms detta innebära måttliga effekter och därmed små till måttliga 
konsekvenser för de naturmiljövärden som finns i områdena. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen inom korridoren har stor betydelse för 
konsekvenser i områden söder om Landvettersjön, där effekter på värdefulla 
skogs- och våtmarksområden får mindre betydelse ju längre norrut 
anläggningen placeras. Bullerskydd kommer att få betydelse för känsliga 
fågelarter.

Val av anläggningstyp vid passage av Kålleredsbäcken har stor betydelse för 
graden av fysiskt intrång i vattenmiljön och intrångets konsekvenser för lax 
och öring. Passage på bro bedöms resultera i mindre grad av fysiskt intrång 
jämfört med betongtunnel, under förutsättning att brostöd inte placeras i 
vattenmiljön. Även för Björrödsbäcken och Skällsjöbäcken kan de negativa 
effekterna reduceras genom att brostöd inte placeras i nära anslutning 
till vatten. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För området norr och öster om Yxsjön kan känsliga arter av fåglar störas 
under häckningstid. Det finns även risk för grumling och störning på och 
kring vattenområden med höga värden för groddjur. I byggskede tillkommer 
markanspråk för etableringsytor, upplag med mera.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket 
kan resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta 
bedöms leda till att våtmarker riskerar att påverkas negativt av dränering 
och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med mera. 
Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora. Detta stycke gäller alla 
korridorer som passerar våtmarker.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten, vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. I Mölndalsån, Kålleredsbäcken, Björrödbäcken, Skällsjöbäcken 
och Östra Paradistjärn finns risk för grumling och utsläpp av föroreningar 
under byggskedet. I Kålleredsbäcken riskeras även igensättning av lekbottnar 
samt påverkan från länshållningsvatten från tunnel, vilket kan ge negativa 
effekter på lax och örings reproduktion. Konsekvenserna bedöms bli små till 
måttliga om skyddsåtgärder vidtas. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband mellan Yxsjöns naturreservat och Björröd. 

Påverkan på ytvatten kan motverkas genom att etableringsytor placeras med 
skyddsavstånd till vattendrag samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. 

Grumlande anläggningsarbeten bör undvikas uppströms 
reproduktionsområdena för lax och havsöring i Mölndalsån och 
Kålleredsbäcken. I Mölndalsån nedströms reproduktionsområdena bör 
arbete i vatten undvikas under laxens och havsöringens lekvandring och 
smoltutvandring. 

I sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin 
eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan 
tillfälligt ledas om för att minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika 
vandringshinder under byggskedet. Vid tillfällig eller permanent omledning 
av vattendrag anläggs den nya fåran så att vattenmiljön och närmiljön så 
långt det är möjligt efterliknar den ursprungliga vattendragsfåran. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren ger negativa effekter på skyddade arter, flera värdefulla 
vattenmiljöer, skogs- och myrområden samt ekologiska samband. De 
negativa effekterna kan reduceras genom rätt placering av järnvägen 
inom korridoren samt valet av anläggningstyp. Alternativet bedöms 
medföra måttliga konsekvenser för östra Paradistjärnen och för  
Mölndalsån-Kålleredsbäcken samt måttliga till stora konsekvenser för 
Yxsjön. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
stor och negativ, då arter och ett flertal värdefulla naturmiljöer  
påverkas. 
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Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Längs Mölndalsåns dalgång finns ett antal värdefulla kulturmiljöer, främst 
med koppling till den industriella utvecklingen under 1800-talet. Korridoren 
berör Krokslätts fabriker, samt delar av Forsåkerområdet i centrala Mölndal. 
Längs dalgången finns även några fornlämningar varav en förhistorisk 
boplats samt några enstaka övriga kulturhistoriska lämningar, bland annat 
en stenvalvsbro. Öster om Mölnlycke tätort, där korridoren kommer ut ur 
tunnel och går i markplan, utgörs området av ett under lång tid glest befolkat 
område med mycket skog och mossar med få kulturhistoriskt värdefulla 
områden eller objekt. Här finns inga registrerade fornlämningar, men några 
hägnader och en vägsträckning registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Kulturmiljön Krokslätts fabriker är belägen på Mölndalsåns västra sida. 
Området har ett högt värde ur kulturmiljösynpunkt, och delar av området 
är skyddat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och är utpekat som 
särskilt kulturhistoriskt värdefullt i Mölndals stads kulturmiljöprogram. 
En mindre del av området är beläget inom korridoren, som till större delen 
passerar öster om Mölndalsån. Viss påverkan på området kan ske beroende 
på hur järnvägen utformas och placeras. Effekten och konsekvensen för 
området bedöms som försumbar om järnvägen passerar på östra sidan 
av Mölndalsån. Om järnvägen förläggs på västra sidan av ån riskerar 
konsekvenserna att bli mer omfattande. 

I Mölndals centrum, direkt öster om Mölndals bro, är kulturmiljön Forsåkers 
bruksområde beläget. Området sträcker sig från Nämndemansgatan 
i väster till Norra Forsåkersgatan i öster. Området består av äldre 
industribebyggelse samt disponentvilla med en parkliknande trädgård, allt 
kopplat till papperstillverkningen som skett på platsen under mer än 200 
år. Området har präglats av rivningar och är under pågående omvandling, 
men bedömts ha ett måttligt kulturhistoriskt värde och är utpekat i 
Mölndal stads kulturmiljöprogram. Korridoren och stationsläget i Mölndal 
påverkar områdets västra delar bestående av parken kring Disponentvillan, 
tjänstemannabostad samt växthus med mera kopplat till parkens skötsel 
och äldre funktioner. Effekterna för kulturmiljön bedöms som måttliga då 
områdets värden fragmenteras eller skadas. Om delar av parken tas bort 
och bebyggelsen i parken rivs så går områdets värden delvis förlorade så att 
områdets helhet och den historiska läsbarheten reduceras. Konsekvensen 
bedöms som måttlig.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort. Effekten på väganknutna yngre 
fornlämningar som exempelvis vägmärket i Rävekärr och Hejderidarens grav 
norr om Mölndal bedöms som liten eftersom de sannolikt kan flyttas och 
bevaras på annan plats, Hejderidarens grav är tidigare flyttad. Milstolparnas 
samband riskerar att brytas vid flytt vilket gör att effekten bedöms som liten 
istället för försumbar. 

Längs korridoren finns ett antal övriga kulturhistoriska lämningar som inte 
är registrerade som fornlämningar; en stenvalvsbro i Mölndal, samt hägnader 
och en väg öster om Mölnlycke. Lämningarna har sammantaget ett måttligt 
kulturhistoriskt värde. Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där 
järnvägen går i markplan bedöms som måttlig om järnvägen passerar på 

eller i direkt anslutning till lämningarna. Effekten blir mindre om direkt 
påverkan undviks. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar längs 
delar av korridoren som går i tunnel bedöms som försumbar. Detta förutsatt 
att inga ingrepp sker i området.

Längs delar av sträckan öster om Mölnlycke har en arkeologisk utredning 
gjorts, men ytterligare lämningar kan trots detta påträffas längs sträckan.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren ger negativa effekter på en värdefull kulturmiljö: Forsåkers 
bruksområde. Effekten på området bedöms som måttlig då området 
sedan tidigare är kraftigt påverkat. De kända fornlämningar som 
påverkas längs korridoren är relativt få, och vissa typer bedöms möjliga 
att flytta för att begränsa skadan.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
liten till måttligt negativ då ett mindre antal kulturmiljöer och objekt 
påverkas. 

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Uppe på höjden, Lackarebäcksfjället, finns ett mindre kommunalt utpekat 
grönområde med en utsiktsplats över Mölndalsåns dalgång samt Göteborg. 
Området är idag bullerutsatt dels av infrastrukturanläggningarna i dalgången 
dels av väg 27/40. 

Inom korridor Mölnlycke finns tätortsnära rekreationsområden kring Rambo 
mosse. Det är ett mossrikt skogsområde med bland annat badplats och 
vandringsleder som Bohusleden. Området kan bland annat nås västerifrån via 
Rävekärr och Sandbäck. 

Många bostadsområden i Mölnlycke har nära koppling till naturen. Söder 
om Mölnlycke tätort ligger Finnsjön med omgivningar, vilket är ett välbesökt 
tätortsnära rekreationsområde. I anslutning till Finnsjön finns flera 
vandringsleder och stigar och området används också för orientering och 
mountainbike-cykling. 

I det sammanhängande skogsområdet öster om Mölnlycke finns ett system 
av stigar med förbindelser till Landvettersjön. Österut finns bland annat 
vindskydd och iordningställda grillplatser samt mindre tjärnar med 
badplatser. En liten del av Yxsjöns naturreservat ligger inom korridoren. Den 
berörda delen av naturreservatet nyttjas mindre för rekreation än de södra 
delarna. 

Björrödsdalen, som järnvägen passerar på bro, omges av skogsområden 
på både västra och östra sidan. Områdena används för exempelvis 
skogspromenader, hundrastning samt bär- och svampplockning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Det kommunalt utpekade grönområdet på Lackarebäcksfjället är idag 
bullerutsatt och ligger inte i direkt anslutning till bostäder. Från Kallebäck 
är tillgängligheten till grönområdet begränsad, inte minst på grund av 
topografin. Ytterligare tillkommande infrastruktur och buller innebär en 
försumbar konsekvens. 

I Rävekärr och Sandbäck, där korridoren viker av med anläggningen i 
planskildhet på bro, kommer den barriäreffekt som infrastrukturen utgör 
idag att förstärkas och påverka tillgängligheten till rekreationsområdet 
kring Rambo mosse. Eftersom det finns god tillgänglighet från andra håll in i 
området bedöms effekten vara liten. Anläggningstypen genom Rambo mosse 
är tunnel och därmed bedöms alternativ Mölnlycke inte ge någon påverkan 
på området. Konsekvensen blir därmed försumbar.

Finnsjöområdet är ett rekreationsområde med en känslighet för störningar 
på attraktionsvärdet, till exempel som följd av bullerpåverkan. Norra delen, 
som är den större entrén till området och som har många sollägen på klippor 
vid strandkanten, har ett något högre värde än de södra delarna. I alternativ 
Mölnlycke passeras området i tunnel och därmed bedöms konsekvensen bli 
försumbar.

I skogsområdet öster om Mölnlycke tätort och söder om Landvetter 
tätort, där järnvägen kommer ut ur tunnel, bedöms områdets storlek och 
de topografiska förutsättningarna möjliggöra anläggande av järnväg i 
markplan på ett sådant sätt att intrånget endast ger en lokal förändring i nära 
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anslutning till järnvägen. Järnvägen kan bli en barriär och vissa invanda stråk 
riskerar att påverkas och behöva ledas om. Effekten av en järnväg i markplan 
bedöms ge ökad bullerspridning och risk för viss fragmentering av området 
med minskad attraktivitet som följd. Den negativa konsekvensen bedöms bli 
liten till måttlig.

En längre bro över Björrödsdalen innebär en lokal påverkan på skala, 
upplevelse av dalgången och invanda stråk i naturen kring vägen. Beroende 
på var i korridoren järnvägen förläggs kan det bli viss påverkan på 
rekreationsområden bland annat ökad bullerspridning, men relativt få 
människor påverkas. Skogsområdet öster om Björrödsdalen är redan idag 
starkt bullerpåverkat av flygtrafik och konsekvensen i rekreationsområdet 
bedöms som liten.

I skogsområdet öster om Mölnlycke där korridoren kommer ut ur tunnel kan 
tillgängligheten till målpunkter för barn och unga påverkas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i det aktuella 
rekreationsområdet.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning i Sandbäck 
och öster om Mölnlycke riskerar att påverka vistelseytor och invanda stråk i 
landskapet. Effekten bedöms bli liten eftersom det är del av större områden 
med liknande värde och funktion. Effekten bedöms bli långvarig, då det 
kommer ta lång tid innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen bedöms som liten 
eftersom det berör få områden som används för rekreation.

Korridoren ger negativa effekter på ett mindre antal rekreations- och 
friluftsområden. För rekreationsområdena med koppling till  
Mölndalsåns dalgång, bedöms konsekvensen som försumbar och liten 
till måttlig. Vidare bedöms konsekvensen för rekreationsområden öster 
om Mölnlycke och i Björrödsdalen som liten till måttlig. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
liten till måttligt negativ, då det finns risk för fragmentering, sämre 
tillgänglighet och försämrad attraktivitet av friluftsområden. 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Mölndalsån och Kålleredsbäcken berör korridoren endast små 
vattendrag. 

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggning är relativt liten. Inga större sjöar berörs direkt av korridoren.

Korridoren berör avrinningsområde och vattenskyddsområde för Rådasjön, 
som ligger i Mölndalsåns avrinningsområde. Korridoren berör även 
avrinningsområdet och vattenskyddsområdet för Finnsjön och ligger i 
Kungsbackaåns avrinningsområde. Båda dessa sjöar utgör kommunala 
ytvattentäkter. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Påverkan på flödesförutsättningarna i Kålleredsbäcken och Mölndalsån 
kan ske om anläggningen gör intrång i åfåran. Effekten på hydrologin kan 
bli stor. I Mölndalsåns dalgång berör korridoren Mölndalsån vid Åkröken 
söder om Flöjelbergsgatan. I detta avsnitt av korridoren ligger Mölndalsån 
nära befintlig järnväg och E6/E20 och det finns därför begränsat utrymme 
för ytterligare järnvägsspår utan att påverka befintlig infrastruktur eller 
Mölndalsån. Risken för permanent intrång i Mölndalsåns åfåra bedöms 
därför vara betydande.

Beroende på anläggningstyp kan intrånget i Kålleredsbäcken bli permanent 
för delarna som berörs av korridoren.

Generellt kommer vattendragen förutom Mölndalsån och Kålleredsbäcken 
att passeras högt upp i avrinningsområdet, varför effekterna på hydrologin 
blir förhållandevis små. 

Negativa effekter på vattendrag och våtmarker kan uppkomma mellan 
Mölnlycke tätort och Landvetter flygplats, samt strax öster om flygplatsen. 
Störst påverkan blir det vid passage i korridorens södra eller centrala delar i 
Yxsjöns avrinningsområde och då speciellt i avsnitt där anläggningen förläggs 
i skärning.

Naturmiljövärde och konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Det finns tre ytvattenförekomster i korridor Mölnlycke där det bedöms 
kunna bli en försämring vilka är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

• Kålleredsbäcken (WA88967654)

Konsekvensbedömningen för dessa vattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

För alla ytvattenförekomster inom korridoren, utom Mölndalsån – Stensjön 
till Kålleredsbäckens inflöde, är bedömningen att det inte råder en risk för 
otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet att 
uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. De delar av korridoren som ligger i 
markplan inom Rådasjöns vattenskyddsområde och därmed potentiellt kan 
påverka avrinningen mot vattentäkten är lokaliserade i området mellan 
Mölnlycke och Landvetter tätort samt strax öster om Landvetter flygplats. 
Påverkan på avrinningen mot vattentäkten kan ske genom förändrad 
ytavrinning där anläggningen kan medföra snabbare flödesvägar till 
ytvattenrecipient och därmed till vattentäkten. Detta kan göra vattentäkten 
mera sårbar för föroreningspåverkan. Korridoren berör endast de yttre 
delarna av vattenskyddsområdet och således en liten andel av Rådasjöns 
avrinningsområde. Detta medför att eventuell effekt på avvattningen mot 
Rådasjön under driftskedet bedöms som försumbar avseende både effekt på 
vattentäktens vattenkvalitet och -kvantitet. 

Vattentäkt Finnsjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. De delar av korridoren där anläggningen 
ligger i markplan berör Finnsjöns vattenskyddsområde perifert och 
möjlighet finns att inom korridoren helt undvika sjöns avrinningsområde. 
Eventuell effekt på avvattningen mot Finnsjön under driftskedet kan ske i 
korridorens sydliga del men bedöms som försumbar både avseende effekt på 
vattentäktens vattenkvalitet och -kvantitet. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid intrång i åfåran i större vattendrag, till exempel Kålleredsbäcken och 
Mölndalsån, kan åfåran lokalt behöva justeras för att bibehålla tillräcklig 
flödeskapacitet. Vid ändring av strömningsbild i åfåran kan lokalt 
erosionsskydd behövas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver genomföras vid den 
nya bäckfåran i Kålleredsbäcken såsom återskapande av svämplan och 
etablering av en vegetationsklädd kantzon. Detta bedöms få påtaglig 
positiv effekt på den morfologiska parametern Svämplanets strukturer 
och funktion i vattendrag eftersom svämplan saknas helt på sträckan. 
Vid omgrävning av bäckfåra kommer fårans utformning anpassas till 
kapacitetskraven i markavvattningsföretaget. Då Kålleredsbäcken 
omfattas av markavvattningsföretag är det inte möjligt att lägga ut stora 
strukturer. Svämplan översvämmas regelbundet en eller flera gånger 
årligen och bör därför lokaliseras vid nivån för medelhögvatten. Slänterna 
behöver erosionssäkras. Det kan göras skonsamt genom att anlägga flacka 
strandkanter för att minska skredrisken och beså blottade jordytor. Träd bör 
planteras för ytterligare stabilisering av slänterna.

Flöden från dag- och tunnelvatten antas vara små i jämförelse med flödet 
i Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Likaså antas föroreningsbelastning 
vara liten. Mot bakgrund av det antas att något behov av rening av dag- och 
tunnelvatten i form av någon avskiljning, sedimentering, eller annan rening 
inte anses vara nödvändig. 

I de alternativ inloppet till befintlig kulvert förlängs vid Kålleredsbäcken 
och förstärks cirka 20 meter bör nytt inlopp anläggas utan tröskel 
eller fall. Kulvertbotten behöver anläggas under bäckbotten och 
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täckas med naturmaterial för att förbättra passagemöjligheterna för 
uppströmsvandrande fisk.

Anläggande av en ny kulvert för Kålleredsbäcken under Åbromotet på en 
cirka 150 meter längre sträcka kan försvåra passagen för fisk. Inloppsdelen 
bör utföras som en öppen fåra med naturligt bottenmaterial så långt det 
är möjligt, för att hålla nere längden på kulverten. Bäckfårans slänter eller 
kanter bör förses med skuggande vegetation.

Ytterligare skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan på våtmarker 
beskrivs vidare under avsnitt grundvatten. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi  
För Mölndalsån och Kålleredsbäcken kan arbeten i anslutning till 
vattendragen under byggskedet påverka flödesförhållande och vattenkvalitet 
i vattendragen. Effekten kan bli stor om intrång görs i åfåran och om 
byggande av anläggningen kräver temporär eller permanent omledning 
av vattendraget. Sannolikheten för att det under byggskede blir intrång 
i Mölndalsåns åfåra bedöms som betydande vid Åkröken söder om 
Flöjelbergsgatan. Bedömd konsekvens beskrivs i kapitel 10. 

Påverkan på våtmarker och mindre vattendrag under byggskedet kan ske 
mellan Mölnlycke tätort och Landvetter flygplats samt strax öster om 
flygplatsen.

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för de tre ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. 

Vattentäkt Rådasjön 
Effekten bedöms som störst under byggskedet då förorenat länsvatten från 
anläggning i markplan samt processvatten från tunneldrivning kan komma 
att negativt påverka vattenkvalitet i vatten som avrinner mot vattentäkten.

Påverkan från passage i markplan sker nära vattendelaren i de delar av 
det föreslagna vattenskyddsområdet som utgörs av primär och sekundär 
skyddszon, varför vattenmängderna blir relativt små och skyddsåtgärder 
effektiva. I föreslagen tertiär skyddszon skär passagen i markplan en något 
större del av avrinningsområdet, varför vattenmängder som potentiellt kan 
påverkas negativ ökar. Dock är rinntiden till råvattenintaget längre och 
effekten av en eventuell förorening avtar genom utspädning, fastläggning och 
ökad möjlighet till saneringsåtgärder. 

Recipient för avledning av processvatten från tunneldrivning kan bli 
Rådasjön, vilket i så fall vid olyckstillbud och bristande skyddsåtgärder kan 
medföra negativ påverkan på kvalitet under byggskedet. 

Recipient för avledning av processvatten från tunneldrivning och effekt av 
skyddsåtgärder för rening av länsvatten är avgörande för graden av negativ 
påverkan på kvalitet. Effekten på vattentäkten kan kortvarigt bli stor och 
konsekvenserna kan bli kortare driftstopp i dricksvattenproduktion vid 

händelser med förhöjda utsläpp av förorenat process- och länsvatten från 
både tunnel- och markplanspassager. Baserat på möjligheter till lämpliga 
skyddsåtgärder, risk för olyckstillbud och varaktighet vid eventuell negativ 
effekt bedöms den sammantagna konsekvensen för vattentäkten under 
byggskedet som måttlig.

Vattentäkt Finnsjön 
Det finns risk för påverkan på vattenkvalitet i byggskedet vid passage av 
Finnsjöns avrinningsområde. 

Korridorens passager genom Finnsjöns avrinningsområde är korta och 
ligger nära vattendelaren. De kan därmed undvikas helt varför risken för 
föroreningspåverkan på vattentäkten bedöms som liten vilket sammantaget 
med begränsad varaktighet medför att konsekvensen för Finnsjöns vattentäkt 
bedöms bli liten.

Avrinningsområdet kan komma att beröras vid anläggning i södra delen av 
korridoren. Recipient för avledning av processvatten från tunneldrivning och 
effekt av skyddsåtgärder för rening av process- och länsvatten är avgörande 
för om det potentiellt kan bli en negativ effekt på vattentäkten.

I ett scenario med avledning av processvatten från tunneldrivning till 
Finnsjön eller passage i markplan inom delar av vattentäktens skyddszon 
bedöms effekten på vattentäkt kunna bli stor och konsekvenserna bli 
kortare driftstopp i dricksvattenproduktionen vid händelser med utsläpp av 
förorenat process- och länsvatten från tunnel- och markplanspassager. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Mölndalsåns och Kålleredsbäckens åfåra behövs anpassning 
av åfåran som kompensation för det fysiska intrånget, för att bibehålla 
vattendragets kapacitet och minska risken för flödesförändring. Lokala 
flödesförändringar kan medföra behov av lokala erosionsskydd.

Korridoren kan ge negativa effekter på två vattentäkter: Rådasjön och 
Finnsjön. Effekten på Rådasjön kan bli kortvarigt stor under byggskedet, 
men baserat på skyddsåtgärder, varaktighet och risk för olyckstillbud 
bedöms konsekvensen bli måttlig. Avseende Finnsjön, finns risk för 
påverkan av vattenkvalitet i byggskedet, denna risk bedöms dock som 
liten och varaktigheten är begränsad. Detta medför att konsekvensen 
för Finnsjöns vattentäkt bedöms bli liten. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
liten negativ, då ytvattnets kvalitet och kvantitet i liten grad kan komma 
att påverkas.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Mölnlycke är jorddjupen små, utom i Mölndalsåns dalgång. 
Grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin 
i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. I 
Mölndalsåns dalgång, kring Åbromotet och i korridorens norra del kring 
Almedal-Kallebäck, återfinns dock större grundvattenmagasin i jordlager 
under relativt mäktiga lager av lera. Magasinen har av SGU bedömts ha 
relativt låg kapacitet (1–5 l/s) och utnyttjas inte för vattenförsörjning (SGU, 
2021). 

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren på flera platser, vanligen i nordväst-sydöstlig riktning. 
Mellan dessa sprickzoner kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i 
berg i anslutning till mindre sprickzoner.

Inom korridoren återfinns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men både sydväst och sydöst om Mölnlycke, samt vid 
Björröd finns ett antal enskilda dricksvattentäkter i berg registrerade i SGU:s 
brunnsarkiv. Vidare finns sannolikt ett antal grävda brunnar i jordlager i 
anslutning till områden med tätare bebyggelse utanför det kommunala 
dricksvattennätet. Enskilda vattentäkter bedöms ha ett måttligt värde. Inom 
korridoren finns även ett stort antal energibrunnar i berg i södra Mölnlycke, 
särskilt i anslutning till Djupedalsäng och Skogen.

Ett stort antal våtmarker, både mellan Sandbäck och Mölnlycke och 
mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats, finns inom korridoren. Dessa 
består till stor del av grundvattenberoende torvområden där det i väster 
finns stora sammanhängande ytor, som Rambo mosse, och i öster ett stort 
antal långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna. Flera av torvområdena återfinns i anslutning till större 
sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvattennivåer i jordlager under tätare lerlager i 
Mölndalsåns dalgång kan uppstå, vilket kan leda till portryckssänkningar i 
leran och sättningsproblematik. Effekter och konsekvenser bedöms dock som 
små.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli liten 
till måttlig då ett mindre antal enskilda grundvattentäkter och energibrunnar 
påverkas. 

En stor andel av sträckan fram till Mölnlyckes östra delar vid Skogen går 
i bergtunnel och påverkan på grundvatten är därför i huvudsak kopplad 
till energibrunnar och dricksvattenbrunnar anlagda i berg, samt den 
påverkan sänkta grundvattennivåer i berg kan få på jordlager som står i 
hydraulisk kontakt med berget. Det senare kan till exempel vara sjunkande 
grundvattennivåer i torvområden vid inläckage i underliggande berggrund 
till tunnelområden eller påverkan på enskilda grundvattentäkter i jordlager. 
Konsekvenser för brunnar i berg är starkt kopplade till avståndet till 
järnvägen och vilken anläggningstyp som är aktuell på sträckan där brunnar 
passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar ger störst konsekvenser. 
Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda vattentäkter bli liten och 
konsekvensen liten till måttlig.

1172



170

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R

KORRIDOR MÖLNLYCKE

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter flygplats, särskilt vid skärning, är påverkan 
på grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. Effekterna kan 
bli permanenta förändringar i grundvattennivåer och förändringar 
i flödesregimen inom torvområden, till exempel dämningseffekter 
eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för naturvärden. 
Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser för 
torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga 
korridorer är antingen att konstruktioner görs tätare, så att inläckage av 
grundvatten till anläggningen begränsas eller att skyddsinfiltration sker vid 
aktuella skyddsobjekt för att upprätthålla tillräckliga grundvattennivåer. 
Vidare behöver anläggningen i vissa fall anpassas så att den naturliga 
grundvattenströmningen inte hindras genom dämningseffekter, eller att 
den styrs om, till exempel genom kanaliserande effekter längs anläggningen. 
Detta kan vara särskilt aktuellt i anslutning till bergpåslag eller där våtmarker 
passeras i skärning. Inom den aktuella korridoren bedöms främst tätning 
av bergtunnlar vara aktuellt som skyddsåtgärd i anslutning till känsliga 
våtmarker, särskilt mellan Sandbäck och Mölnlycke. Vidare kan permanent 
skyddsinfiltration i anslutning till sättningskänsliga objekt i Mölndalsåns 
dalgång vara aktuella. I tillägg behöver lokala kontrollprogram för 
övervakning av grundvattennivåer etableras vid kritiska passager avseende 
grundvattenpåverkan.

För enskilda dricksvattentäkter i berg kan vissa brunnar helt behöva ersättas 
med alternativ vattenförsörjning, medan andra kan behöva kompenseras 
med större borrdjup. Det är också sannolikt att ett antal energibrunnar 
antingen behöver tas ur drift och ersättas eller att åtgärder som kompenserar 
för förlusten tillämpas i samband med att grundvattennivåer påverkas. För 
brunnar i jord kan fördjupning eller alternativ vattenförsörjning vara aktuellt. 
Åtgärder avseende energibrunnar och dricksvattenbrunnar är aktuella för 
samtliga korridorer.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan på grundvatten i byggskedet kan vara förändringar i 
grundvattennivåer och förändringar av grundvattenkvalitet, vilket kan ge 
effekter i form av sättningar i jordlager eller skador på vattentäkter. Det 
senare kan vara såväl försämrad kapacitet som kvalitet. Detta kan i sin tur 
ge konsekvenser genom skador på byggnader respektive utebliven eller 
försämrad vattenförsörjning. Påverkan på energibrunnar i byggskedet genom 
sjunkande grundvattennivåer kan också uppstå både tillfälligt och permanent. 
Konsekvenserna av sjunkande grundvattennivåer beror på varaktigheten, 
där grundvattensänkningar med kortare varaktighet kring anläggningen 
bedöms ge mycket begränsade konsekvenser för de flesta objekt. Undantaget 
är enskilda vattentäkter i jordlager, där även kortare varaktighet kan orsaka 
utebliven dricksvattenförsörjning. Påverkan, effekter och konsekvenser 
i byggskedet beskrivna här är aktuella för samtliga korridorer i olika 
utsträckning.

För den aktuella korridoren bedöms framförallt föroreningsrisker från 
anläggningsarbeten i anslutning till grundvattenberoende objekt, som 
brunnar och torvområden, ge den tydligaste påverkan i byggskedet. 

Detta gäller särskilt i de delar där anläggningen går i markplan. Inom 
tunnelområden kan dock avvattning av föroreningspåverkat läckagevatten 
vara en orsak till påverkan. Vid långvariga anläggningsarbeten i byggskedet 
bedöms framförallt risken för sättningar i anslutning till skyddsvärda 
objekt i Mölndalsåns dalgång vara en konsekvens att ta hänsyn till vid 
implementering av skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet är skyddsinfiltration 
för att upprätthålla tillräckliga grundvattennivåer och att risker för 
föroreningar begränsas genom uppsamlingsmagasin och rening. Vidare är 
olycksförebyggande åtgärder viktiga att tillämpa under hela byggskedet. 
Dessa skyddsåtgärder gäller samtliga korridorer. Skyddsinfiltration för 
att upprätthålla grundvattennivåer kan vara aktuellt både i Mölndalsåns 
dalgång och i anslutning till vissa känsliga torvområdespassager längs övriga 
delar sträckan, där dessa passeras i skärning. Även under byggskedet är 
det aktuellt med etablering av lokala kontrollprogram för övervakning av 
grundvattennivåer vid kritiska passager avseende grundvattenpåverkan.

För enskilda vattentäkter som påverkas tillfälligt genom sänkta 
grundvattennivåer under byggskedet är sannolikt anordnande av alternativ 
vattenförsörjning temporärt eller permanent den lämpligaste skyddsåtgärden. 
Detta kan vara aktuellt inom samtliga korridorer.

Korridoren berör i huvudsak enskilda grundvattentäkter och energi- 
brunnar. De större grundvattenförekomster som kan beröras inom 
korridoren är belägna inom Mölndalsåns dalgång under lerlager och 
används inte för dricksvattenförsörjning. Konsekvensen för dessa 
grundvattenförekomster bedöms som liten. Vidare berörs inga  
kommunala grundvattentäkter av korridoralternativet. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
liten till måttligt negativ, då ett mindre antal enskilda grundvattentäkter 
och energibrunnar påverkas. 

Jord- och skogsbruk 
Jordbruk
Vid Sandbäck söder om Mölndal finns två sammanhängande områden med 
jordbruksmark, väster respektive öster om Kålleredsbäcken. Markerna öster 
om Kålleredsbäcken är delvis påverkade av igenväxning.

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter över diken behöva 
anläggas. Öppna diken omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
Möjlig kompensation för förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Inom området vid Sandbäck planeras uppställningsspår Pilekrogen. Den nya 
järnvägen tar endast i anspråk en mindre del av åkermarken. Tillsammans 
med uppställningsspår Pilekrogen blir det ett stort permanent ingrepp då 
ytor som i dagsläget används som jordbruksmark kommer att ianspråktas 
för järnvägsändamål. Om den nya järnvägen byggs före uppställningsspår 
Pilekrogen kommer endast en mindre yta tas i anspråk och resten av 
jordbruksmarken kan nyttjas under förutsättning att tillfartsvägar för 
jordbruksmaskiner inte stängs av.

Om den nya järnvägen byggs före uppställningsspår Pilekrogen kan åtgärder 
i form av provisoriska tillfartsvägar till kvarvarande marker behöva anläggas 
under byggskedet.

Skogsbruk
Lite mer än en fjärdedel av fastigheterna i området är under två hektar. Detta 
beror till stor del på att den västra delen av området är beläget nära tätorten 
Göteborg och korridoren rymmer flera mindre samhällen. Det största 
flertalet av de mindre fastigheterna återfinns i den västra delen av området, 
där det planeras för tunnel. I den östra delen av korridoren är fastigheterna 
större och många är över 25 hektar. 

Påverkan på fastigheternas grad av fragmentering bedöms vara liten. I 
närheten av Björröd finns flertalet fastigheter mellan 5 och 15 hektar som kan 
komma att skäras av vid förläggning av en järnväg. Många av dessa kommer 
även efter delning kunna ha en rimlig storlek, varför påverkan på dem 
bedöms vara lägre. Även om enskilda skogsägare kan komma att påverkas 
påtagligt bedöms påverkan på brukandet av skog vara liten. 

Med åtgärder som vidtas i genomförandeskedet, såsom arrondering vid 
lantmäteriförrättning och planering av åtkomstvägar, kommer påverkan 
mildras. Genom att vägar som är viktiga för brukandet av fastigheter 
säkerställs, och tillgängligheten därmed inte försämras, kommer påverkan på 
skogsbruket i området att vara liten.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 
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Korridoren går i kanten av ett större område av jordbruksmark, som 
delvis redan är påverkat av igenväxning. Detta innebär att den nya 
järnvägen medför en liten konsekvens. Dock blir konsekvensen större 
tillsammans med projekt Pilekrogen, eftersom det innebär en risk att 
området helt överges som jordbruksmark. 

Avseende skogsbruk är fastigheter som påverkas relativt stora och 
kommer i de flesta fall att kunna bibehålla en brukbar storlek även efter 
en delning.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
liten till måttligt negativ för såväl jord- som skogsbruk. Bedömningen 
grundar sig framförallt på att jordbruksmark vid Pilekrogen tas i 
anspråk.

Buller 
Nuvarande förhållanden
Inom Mölndalsåns dalgång fram till Sandbäck bedöms korridoren placeras 
i ett område med redan idag stor bullerpåverkan på grund av trafiken på 
E6/E20, Västkustbanan och övrig trafik i området. Området söder om 
Mölndals station till Sandbäck är idag delvis bullerutsatt. I området öster om 
Mölnlycke fram till Landvetter flygplats är huvudsakligen lite påverkat av 
buller. Nära Landvetter flygplats, bland annat vid Björröd, påverkas området 
av flygbuller.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Inom Mölndalsåns dalgång fram till Sandbäck bedöms korridoren ge en ökad 
bullerpåverkan. Området är dock redan påverkat av trafikbuller från övrig 
infrastruktur och tillkommande buller bidrar till en mindre negativ effekt sett 
till den nuvarande situationen. Störst möjlig påverkan förväntas vid Sandbäck 
i den södra delen av dalgången där en ny järnväg på bro kommer bidra till en 
stor bullerspridning till närområdet. Bullerskyddsåtgärder längs bron medför 
att riktvärden ej överskrids vid Sandbäck. Med tunnel för järnvägen vid 
Sandbäck blir det ingen tillkommande påverkan av buller. 

Sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats kommer att ge en stor 
påverkan av den nya järnvägen då området i dagsläget är måttligt känsligt 
med flygbuller som främsta bullerkälla. Negativa effekter för bostäder fås 
vid Björröd där större antal bostäder påverkas av ljudnivåer över riktvärdena 
innan åtgärder. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden ej 
överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås där ljudnivåer 
över riktvärdena förväntas, alltså bullerskyddsskärm söder om Mölndal 
och på bro vid Björröd. Vid alternativ med bro vid Sandbäck föreslås också 
bullerskyddsskärm på bro. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och de omfattande tunnelarbetena under 
byggtiden orsakar arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 
Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 

till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd.

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Åtgärder för att begränsa byggbuller kan omfatta begränsning av arbetstider 
för vissa bullriga moment, byggande av bullerskydd (bullervallar eller 
bullerskyddsskärmar) för att begränsa bullerpåverkan samt att placera 
och avskärma tillfälliga bullrande arbetsmoment i syfte att begränsa 
bullerpåverkan. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som skall utföras för 
driftskedet kan utföras redan i byggskedet för att begränsa bullerpåverkan. 
En viktig del för den allmänna acceptansen av kommande byggarbeten är att 
tidigt informera om vilka bullrande arbeten som behöver genomföras och vad 
det kommer att innebära. Även genom att erbjuda möjlighet till alternativt 
boende under vissa tidsperioder där störningsrisken är stor och då de boende 
inte har möjlighet att sova ostört. Detta kan vara aktuellt i vissa situationer, 
exempelvis för boende som arbetar udda tider och som inte kan sova ostört 
under normal arbetstid, det vill säga på dagtid under vardagar.

Korridoren bedöms ge liten påverkan till redan bullerutsatta områden i 
Mölndal. Med huvudalternativet ny järnväg på bro vid Sandbäck 
bedöms det bli stor negativ konsekvens lokalt i Rävekärr. Om ny järnväg 
förläggs i tunnel vid Sandbäck bedöms det bli liten negativ konsekvens 
lokalt i Rävekärr.

Även vid Björröd beräknas lokalt stor negativ konsekvens. 

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Sandbäck, 
Mölnlycke och Björröd. Byggskedet pågår under flera år, men med 
arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid 
arbete andra tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ. 

Sammantaget för hela korridoren bedöms konsekvensen som måttlig 
till stor negativ om järnväg går på bro vid Sandbäck och måttlig negativ 
om järnvägen går i tunnel vid Sandbäck.
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Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Utmed Mölndalsåns dalgång och söderut finns det mäktiga lerlager och 
finare jordarter där vibrationer lättare sprids till närliggande byggnader. 
Bostadshus som ligger nära järnvägen i Mölndalsåns dalgång har 
vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet, bland annat i Forsåker, Brännås 
och norr om Mölndals centrum. Längs Västkustbanan beräknas ett flertal 
bostadshus ha vibrationer som överskrider riktvärdet. Området har liten 
känslighet för tillkommande vibrationsstörningar. 

Inom den östra delen av korridoren, mellan Sandbäck och Landvetter 
flygplats, förekommer i nuläget inte vibrationsstörningar från järnväg, vilket 
innebär att området har stor känslighet för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där korridoren går genom Mölndalsåns dalgång beräknas ett större antal 
bostadshus ha vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet. Med ny järnväg 
kan förhöjda vibrationsnivåer förekomma bland annat i Forsåker, Brännås 
och norr om Mölndals centrum. 

Där järnvägen går i betong- eller bergtunnel kommer sannolikt inte några 
kännbara vibrationer till omgivningen skapas. 

Längre österut finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, främst 
morän och berg. Lokalt kan ett fåtal bostadshus påverkas beroende på hur 
framtida järnväg placeras inom korridoren.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid Forsåker och norr om Mölndals centrum kan vibrationsreducerande 
åtgärder behöva utföras. För ett fåtal bostadshus kan lokala 
förstärkningsåtgärder krävas under järnvägen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas. 

Där korridoren går genom Mölndalsåns dalgång beräknas ett större 
antal bostadshus påverkas av vibrationer över riktvärdet. Längre 
österut kan ett fåtal bostadshus lokalt påverkas. Då korridoren har 
bedömts ha en liten känslighet för tillkommande störningar, 
tillsammans med en måttlig negativ effekt, så bedöms konsekvensen av 
korridoren ha en liten till måttlig konsekvens.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ.

  

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Sträckan längs E6/E20 och Västra stambanan är utsatt för omfattande 
bakgrundsljudnivåer från den befintliga infrastrukturen. Känslighet för 
tillkommande stomljud är liten. Korridorens sträckning österut befinner sig 
i landsbygd med begränsade störningar från infrastruktur. I Mölnlycke tätort 
med villabebyggelse är bakgrundsljudnivåerna för det mesta låga och styrs 
av det lokala gatusystemet. Känsligheten för tillkommande störningar är 
måttlig. Öster om Mölnlycke är det landsbygdsområden med stor känslighet 
för tillkommande störningar. Känsligheten minskar österut beroende på 
flygets påverkan närmare Landvetter flygplats med dess flygstråk. Det finns 
idag inga stomljudsnivåer från järnvägstunnlar i området. Kust till kustbanan 
har inga järnvägstunnlar förrän efter Mölnlycke centrum. Det finns korta 
tunnelsträckor söder om Landvettersjön med bostadshus över tunnlar. 
Befintliga Kust till kustbanan ligger på långt avstånd från korridoren och 
påverkar inte några av korridorens bostadshus.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har långa sträckor med bergtunnlar 
där sträckningen mellan Sandbäck och fram till Mölnlycke huvudsakligen 
går i områden där väldigt få bostäder finns. Tunnelsträckningen mellan 
Kullbäckstorp och Skogen går under tätbebyggt område i Mölnlycke tätorts 
södra delar och i detta område finns ett stort antal bostäder. I Mölndalsåns 
dalgång är det mäktiga leror och i korridorens östra delar går järnvägen 
mestadels ovan mark på morän eller berg.

Då alla riktvärden kan klaras efter åtgärd så bedöms effekten vara måttlig 
enligt bedömningsskala och känsligheten måttlig på korridorsnivå. Det är ett 
stort antal bostadshus som påverkas då tunnlar går under tätortsbebyggelse 
i Mölnlycke från Kullbäckstorp till Hulebäck. Då riktvärden kan klaras efter 
åtgärd, och i flera fall med marginal för stor andel av bostäderna, så bedöms 
konsekvensen som måttlig. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 3 500 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett stort antal bostadshus kan påverkas av stomljud från tunneln under 
Mölnlycke i byggskedet. Området bedöms som måttligt känsligt för 
störningar då bakgrundsljudnivån är låg i påverkade bostadsområden.

Den effekt och konsekvens som bedöms för driftskedet motsvarar det som 
bedöms i byggskedet. Då tunneln går i närheten av bebyggelse i Mölnlycke 
kommer det under byggskedet förekomma ljudnivåer från verksamheten i 
tunneln. Ett tiotal bostadshus kommer överskrida riktvärde för Byggbuller, 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 (Naturvårdsverket, 2004) vardag dagtid (LpA högst 45 dBA) och ett 
hundratal för andra tidsperioder, som kväll och natt, där kravet är hårdare. 
Det kommer innebära behov att begränsa arbetet tidsmässigt och anpassa 
arbetet till närliggande bostäder. Då byggskedet pågår under en relativt lång 
men ändå begränsad tidsperiod så accepteras enligt riktvärde i NFS 2004:15 
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högre ljudnivåer än i driftskedet. Då bullrande arbeten ska utföras framför 
allt dagtid så bedöms konsekvensen som måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Korridoren kommer i den västra delen att påverka ett fåtal bostäder 
mellan Sandbäck och fram till Mölnlycke. Där korridoren går under  
Mölnlycke tätorts södra delar bedöms ett stort antal bostäder påverkas. 
Alla riktvärden beräknas klaras efter insatta åtgärder, konsekvensen 
bedöms som måttlig.

I byggskedet kan det förekomma förhöjda ljudnivåer från verksamheten 
i tunneln. Då bullrande arbeten planeras utföras framförallt under 
dagtid, bedöms konsekvensen som måttlig. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ.

Luft 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen går genom Mölndalsåns dalgång där luftmiljön är starkt 
påverkad av trafiken från E6/E20 samt genom den topografi som råder i 
dalgången vilket innebär att miljökvalitetsnormerna tidvis riskerar att 
överskridas. I området öster om Mölnlycke går anläggningen i markplan i ett 
område som inte är påverkat av andra närliggande vägar eller verksamheter 
som försämrar luftmiljön. Vid Landvetter flygplats kommer stationen ligga 
i tunnel. Området är delvis påverkat av utsläpp från flygplatsverksamheten 
men i detta område finns inga bostäder där människor vistas över tid.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer att innebära fler resor med tåg istället 
för med bil eller buss. Detta medför att utsläppen av kväveoxider och 
partiklar förväntas minska jämfört med om anläggningen inte byggs. För 
luftmiljön finns höga värden inom Mölndal där många människor bor och 
där det ur luftmiljösynpunkt finns många känsliga verksamheter såsom 
vårdinrättningar, skolor och förskolor. Anläggningen bedöms därför medföra 
en positiv konsekvens för luftmiljön för dessa områden.

En lång tunnel kommer krävas mellan Sandbäck och strax öster om 
Mölnlycke tätort. Partiklar som bildas i tunneln kommer ventileras ut genom 
tunnelmynning dels i Rävekärr dels öster om Mölnlycke tätort. Öster om 
Mölnlycke där tunneln kommer upp till markplan är ett område där inga 
människor stadigvarande vistas varför konsekvensen i detta område blir 
försumbar. Effekterna av partikelutsläpp vid Rävekärr kommer bli lokala och 
bedöms bli små. I detta område är befolkningstätheten relativt låg och få 
verksamheter som ur luftmiljösynpunkt bedöms som extra känsliga, såsom 
vårdinrättningar, skolor och förskolor är få varför områdets känslighet 
bedöms som liten. Då effekten av utsläppen från tunnelmynningarna 
är lokal bedöms denna som liten. Detta leder fram till en liten negativ 
konsekvens lokalt runt tunnelmynningarna. Denna konsekvens kommer 
dock inte påverka den sammanvägda bedömningen som järnvägens positiva 
konsekvenser innebär.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Tunnelmynning i Sandbäck bör placeras så att denna inte hamnar nära 
bostäder.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett byggskede medföra tunga transporter av bergmassor från drivningen av 
tunnel mellan Sandbäck och väster om Mölnlycke. Då det finns begränsade 
möjligheter till servicetunnlar i korridoren medför det att många transporter 
kan förväntas i Sandbäck och Rävekärr, delar av Mölndalsåns dalgång och 
genom Mölnlycke. Beroende på metod att driva tunneln kan eventuellt 
spränggaser i form av både partiklar och kväveoxider komma att vädras 
ut genom tunnelmynningarna. Effekterna av dessa aktiviteter kan vara 
betydande men då dessa aktiviteter medför effekter som är lokala och 
under begränsad tid i förhållande till anläggningens totala livslängd bedöms 
effekterna som försumbara. Detta medför försumbara konsekvenser i 
byggskedet för luftkvalitén i området kring den planerade anläggningen. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa påverkan 
på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av kvävedioxid. 
Exempel på åtgärder kan vara dammreducerande åtgärder med 
vattenridåer vid sprängning, hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra 
ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider. 
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Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen av korridoren utgörs av Mölndals tätort där befintlig 
järnväg i form av Västkustbanan är placerad. Denna ger upphov till 
magnetfältsexponering i järnvägens närområde. Mellan Mölndal 
och Landvetter flygplats genomkorsas korridoren av ett fåtal 
högspänningsledningar. Dessa ger upphov till viss magnetfältsexponering i 
sitt närområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Längs Mölndalsåns dalgång kommer den nya järnvägen att integreras 
med den befintliga Västkustbanan. Det innebär att både järnvägens fysiska 
utbredning och magnetfältsexponeringen från densamma kommer att öka. 
I och med den höga trafikering som blir på grund av integreringen med 
Västkustbanan kan det förväntas en viss magnetfältsexponering i området 
där det finns bostäder. Denna exponering bedöms dock som låg och ger en 
försumbar effekt. Sammantaget innebär den nya järnvägen en försumbar 
konsekvens för sträckningen vid Mölndalsåns dalgång.

Efter passering av Sandbäck övergår järnvägen i tunnel med passage under 
Mölnlycke tätort. Här passerar den nya järnvägen en stor mängd bostäder 
samt skolor och förskolor. Med järnväg i bergtunnel kommer bostäder, skolor 
och förskolor på marknivå att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket 
innebär en försumbar effekt. Det innebär för den nya järnvägen därför 
sammantaget försumbar konsekvens för sträckningen under Mölnlycke 
tätort.

Efter att Mölnlycke tätort passerats finns ett fåtal bostäder, främst vid 
Björröd. Passagen av Björröd kommer att ske på bro, vilket innebär att 
bostäder, skolor och förskolor kommer att finnas på ett avstånd som ger 
försumbar effekt. Inget av stationslägena vid Landvetter flygplats innebär att 
den nya järnvägen medför exponering av magnetfält på platser där människor 
stadigvarande vistas. Således bedöms sträckningen från Mölnlycke till 
Landvetter flygplats, inklusive stationsläget, innebära att den nya järnvägen 
ger en försumbar konsekvens.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens. Det är 
en relativt stor andel av korridoren som har många bostäder samt skolor och 
förskolor, men med försumbar effekt av magnetfältsexponeringen.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma att exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln. 

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och skolor, dock 
med försumbar effekt av magnetfältsexponeringen. Den sammantagna 
konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms därför bli försumbar.

Risk och säkerhet
I Mölndalsåns dalgång är den nya järnvägen under en lång sträcka förlagd i 
samma spårområde som Västkustbanan. På Västkustbanan sker transport av 
farligt gods. Med anledning av det kommer den nya järnvägen tillsammans 
med Västkustbanan över denna sträcka att räknas som transportled för farligt 
gods. I Mölndalsåns dalgång kommer järnvägsspår med transporter av farligt 
gods därför över en lång sträcka att flyttas närmare bebyggelsen på grund 
av de nya spår som den nya järnvägen kräver. Risk för att en urspårning 
av godståg leder till en farligt-godsolycka behöver hanteras i det fortsatta 
utredningsarbetet. Personer i byggnaderna (tredje man) exponeras i detta 
tätortsområde även för risk för påkörning i händelse av tågurspårning 
utanför spårområdet. Vid utbyggnad av den nya järnvägen intill befintlig 
bebyggelse behövs riskreducerande åtgärder i form av skyddsbarriärer 
och byggnadsåtgärder i kombination med inlösen av vissa fastigheter. 
Känsligheten för tredje man bedöms som stor då sträckningen inom 
Mölndals tätort till stor del går i markplan och spår med transporter av farligt 
gods flyttas närmare befintlig bebyggelse. Effekten bedöms som liten då ovan 
nämnda skyddsåtgärder kan vidtas.

I föreslagen sträckning genom Mölndalsåns dalgång berörs omkring 20 till 
30 bebyggda fastigheter direkt av järnvägen. I huvudsak handlar det om 
kontors- och verksamhetslokaler. Söder om Lackarebäcksmotet och i höjd 
med Åbromotet finns också ett antal bostadshus som ligger i nära anslutning 
till järnvägens sträckning. Vid uppskattning av antal berörda fastigheter har 
avstånd från järnvägsspåren där riskreducerande åtgärder behövs bedömts 
till 30 m. Detaljerad riskanalys för detta utförs i kommande skede.

I Rävekärr lämnar nya järnvägen Västkustbanans spårområde och går vidare 
in i en lång tunnel som sträcker sig förbi Mölnlycke. Det går även en lång 
tunnel under Landvetter flygplats. Då dessa tunnlar kategoriseras som långa, 
med en längd upp till 10 kilometer, bedöms känsligheten som måttlig för 
resenärer på tåg och för räddningstjänst samt stor gällande arbetsmiljö under 
byggskedet. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt regelverk samt 
utarbetade arbetssätt för säker arbetsmiljö bedöms effekten som liten för 
resenärer i tåg samt för arbetsmiljön under byggskedet. Då spårtunnlarna 
förses med parallella servicetunnlar bedöms effekten som måttlig för 
räddningstjänst.

Station L1 vid Landvetter flygplats utgörs av en station under mark i tunneln 
under flygplatsen vilket innebär en måttlig känslighet för resenärer på station. 
Effekten bedöms som liten genom möjligheter för utrymning av stationen. 
Åtgärder som motverkar obehöriga i stationernas spårområde vidtas. Station 
under mark leder till att mer omfattande åtgärder krävs i jämförelse med 
stationsläge i markplan som exempelvis L7. Korridoren kan även kombineras 
med station L7 i markplan vid Landvetter flygplats. För resenärer på station 
för L7 innebär stationsläge i markplan en liten känslighet. Effekten bedöms 
även i detta fall som liten då liknande åtgärder för att motverka obehöriga 
personer i spårområdet vidtas.

Skred- och rasrisker förekommer under byggskedet i Mölndalsåns dalgång 
vilket leder till att känsligheten för arbetsmiljön bedöms som stor. Effekten 
bedöms som liten då det finns utarbetade arbetssätt för att hantera detta och 
risken bedöms kunna hanteras med tekniska åtgärder. Direkt öster om E6/
E20 finns idag inga bostäder utan enbart kontors- och verksamhetslokaler. 
För att minimera riskerna för olyckor så föreslås att hastigheten sänks samt 
att åtgärder vidtas för att undvika kollisioner, avkörning samt vältning av 

fordon. Under vissa entreprenadskeden kan det övervägas att kontorslokaler 
närmast E6/E20 inte nyttjas.

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet med station L1 vid Landvetter flygplats 
måttligt negativ ur risk- och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för 
tunnelsäkerhet enligt regelverk samt skyddsåtgärder längs närliggande 
bebyggelse bedöms risknivån för korridoren kunna bli acceptabel.

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet med station L7 vid Landvetter flygplats liten 
till måttligt negativ ur risk- och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder 
och skyddsåtgärder bedöms risknivån för korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Mölnlycke 
M1 + L1 Måttlig Liten-

Måttlig
Liten-

Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Måttlig negativ konsekvens
I korridoren finns lång tunnel. En lång sträcka går i tätbebyggt område i samma spårområde som 
Västkustbanan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. I alternativet ingår station i 
Mölndal och station under mark på Landvetter flygplats. Skred- och rasrisker förekommer under 
byggskedet i Mölndalsåns dalgång vilket bedöms kunna hanteras med tekniska åtgärder.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Mölnlycke 
M1 + L7 Måttlig Liten-

Måttlig Liten Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-måttlig negativ konsekvens
I korridoren finns lång tunnel. En lång sträcka går i tätbebyggt område i samma spårområde som 
Västkustbanan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. I alternativet ingår station i 
Mölndal och station i markplan på Landvetter flygplats. Skred- och rasrisker förekommer under 
byggskedet Mölndalsåns dalgång vilket bedöms kunna hanteras med tekniska åtgärder. Måttlig negativ 
konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

1177



175

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R

KORRIDOR MÖLNLYCKE

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta delarna av Mölndalsåns dalgång och i Kålleredsbäcken finns 
översvämningsproblematik. Mölndalsåns dalgång omges av höjdryggar i 
öst och i väst som avvattnas till Mölndalsån, avrinningsområdets naturliga 
lågpunkt. I delar av Kallebäck, Lackarebäck intill E6/E20 samt i området 
kring Mölndals bro finns ett antal topografiska lågpunkter som bedöms 
kunna utgöra problemområden vid skyfall. Översvämningssituationer i 
mindre skala kan även förekomma i övriga ytvattendrag framför allt i flack 
terräng öster om Mölnlycke. Öster om Mölndalsåns dalgång passeras högre 
upp i avrinningsområdet där översvämningsproblematik där är mindre.

Korridoren utgörs av tät bebyggelse från Almedal i norr till Rävekärr samt 
i Mölnlycke. Mellan Mölndal och Mölnlycke, samt mellan Mölnlycke och 
Landvetter flygplats är bebyggelsen glesare och består till största del av 
naturmark.

Landvetter flygplats är belägen högt upp i avrinningsområdet nära 
vattendelaren och terrängen är relativt plan. Det finns topografiska 
lågpunkter inom stationsområdet vilka främst återfinns i anslutning till vägar 
och byggnader inom flygplatsen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Översvämningsskydd mot höga vattennivåer (högvattenskydd) i Mölndalsån 
behöver anläggas på västra sidan om den nya järnvägsanläggningen för att 
skydda mot översvämning från Mölndalsån.

Mölndalsåns dalgång har stor känslighet för översvämning med avseende 
på påverkan på bostäder, handel, industri och infrastruktur. I dalgången är 
det trångt och begränsat med utrymme med många befintliga verksamheter 
och mycket infrastruktur. Det erfordras skyddsåtgärder mot översvämning 
längs en betydande del av anläggningen. Översvämningsrisker i dalgången 
är kopplat till såväl skyfallshändelser som höga nivåer i Mölndalsån 
och utgör idag en befintlig problematik i dalgången. Skyddsåtgärder för 
översvämningssäkring av anläggningen tillsammans med de markhöjningar 
som anläggningen medför, förväntas påverka översvämningsrisker i 
dalgången. Ett nytt högvattenskydd längs Mölndalsån kan förändra 
svämplanets utbredning vilket medför måttlig till stor negativ konsekvens 
på markområden väster om Mölndalsån, detta om inga åtgärder vidtas. Vid 
ett längsgående översvämningsskydd fås vid extrema vattennivåer positiva 
konsekvenser för områden öster om anläggningen som då skyddas mot 
översvämning från höga flöden i Mölndalsån. Högvattenskyddet utgör även 
en barriär för skyfallsvägar till Mölndalsån. Vid skyfall kopplas risk för 
försämring till markområden öster om Mölndalsån och den nya anläggningen, 
detta till följd av att lågpunkter byggs bort och vattnet behöver ta en längre 
väg eller stängs inne när ytliga skyfallsvägar blockeras. Om inte åtgärder 
vidtas bedöms konsekvensen till måttlig till stor.

Ett pågående arbete med åtgärder för att förbättra Mölndalsåns kapacitet 
samt optimera regleringen av vattennivåer i å- och sjösystemet uppströms 
Mölndalsåns dalgång visar på att översvämningsproblematiken i Mölndalsåns 
dalgång i framtiden kommer minska avsevärt för översvämningshändelser 
på grund av höga vattennivåer i Mölndalsån. Detta gäller även då 
ett förändrat klimat beaktas och avser således klimatkompenserade 
högvattentillfällen med en återkomsttid på upp till minst 200 år. Vid sådana 
översvämningshändelser bedöms anläggningen och översvämningssäkring av 

denna medföra liten till måttlig negativ effekt på översvämningssituationen 
i övriga delar av dalgången, varför även konsekvensen av 
översvämningssäkring bedöms som liten till måttlig. 

Omfattning av översvämningsskydd samt utvärdering av effekt och 
konsekvens behöver utredas närmare i kommande skeden när resultat från 
pågående arbete med reglering och prognostisering av höga vattennivåer i 
Mölndalsån blir tillgängliga.

Korridoren omfattar passage i markplan, potentiellt i skärning, genom 
Mölndalsåns dalgång. Planerad anläggning medför att vissa befintliga 
lågpunkter byggs bort med konsekvensen att skyfallsvolymer som idag 
ansamlas i dessa kan behöva utrymme på annan plats. Anläggningen riskerar 
även påverkas av skyfall på så vis att skyfallsvatten som kommer från den 
högre liggande terrängen i öst avrinner mot anläggningen.

Skyddsåtgärder erfordras för att säkerställa anläggningens funktion vid 
skyfall. Behov och omfattning av skyddsåtgärder för skyfall kan bli mer 
eller mindre omfattande längs sträckan, effekten av dessa bedöms bli 
stor där anläggningen sammanfaller med lågpunkter och korsar större 
avrinningsvägar till Mölndalsån. 

Skyddsåtgärder kan få konsekvenser för övriga delar av dalgången till följd av 
att vattenmassor och översvämningsplan förflyttas och uppkommer på nya 
platser. Särskilt utpekade markområden där skydd av anläggning kan leda till 
ökad översvämningsproblematik är Lackarebäcks industriområde, Mölndals 
bro samt vid Kallebäck samt E6/E20. Konsekvensen till följd av skydd av 
anläggning vid skyfall bedöms sammantaget till måttlig till stor.

Åtgärder behöver, i samverkan med andra aktörer, anpassas för att säkerställa 
icke-försämring för befintlig bebyggelse och infrastruktur.

De mindre vattendragen som potentiellt kan påverkas i övriga delar av 
korridoren är i huvudsak lokaliserade i naturområden med liten känslighet 
för översvämningspåverkan. Anläggningen kan, beroende på utförandet, 
utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra till ökad 
översvämningsrisk. Med korrekt dimensionering av genomledning ska 
dämmande effekter på vattendrag inte uppstå och den negativa konsekvensen 
bedöms därmed bli liten.

För delar av korridoren där anläggning i markplan går genom naturmark 
och korsar avrinningsstråk och vattendrag som fyller funktion för avledning 
av skyfallet bedöms effekten på översvämningsrisker liten när dessa leds 
genom eller förbi anläggningen. Eventuell omledning av vattendrag till 
följd av anläggningen kan medföra en förändrad översvämningssituation i 
omgivningen. Då naturområdena generellt har liten känslighet, samtidigt 
som goda förutsättningar för att rymma tillräckliga skyddsåtgärder finns 
inom korridoren, bedöms konsekvensen som liten.

Där korridoren omfattar passage i tunnel begränsas risken för översvämning 
av anläggningen vid skyfall till tunnelmynning. Effekten av skyddsåtgärder 
är särskilt kopplat till tunnelmynningar som sammanfaller med topografiska 
lågpunkter där vatten kan rinna in till tunneln.

Korridoren för station L1 innefattar station förlagd i tunnel varpå nedgångar, 
ventilations- och tryckutjämningsschakt med en anpassad höjdsättning 
behöver skyddas mot översvämning vid skyfall. 

Korridoren för station L7 vid Landvetter flygplats omfattar passage i 
markplan, potentiellt i skärning, vilket kan ge upphov till att anläggningen 
behöver skyddas mot översvämning till följd av skyfall. Skyddsåtgärder kan 
få konsekvenser för övriga delar av flygplatsen till följd av att vattenmassor 
och översvämningsplan förflyttas och uppkommer på nya platser. Då 
stationsläget är beläget högt uppe i avrinningsområdet bedöms tillrinnande 
vattenmängder från omgivande markytor som små och konsekvensen 
bedöms därför som liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet 
Skydd mot översvämning vid höga vattennivåer utgörs av fysisk barriär som 
skyddar anläggningen. Negativ effekt på översvämningssituationen kan 
minskas genom att optimera skyddsnivå så att omfattningen av översväm-
ningsskyddet hålls nere vilket medför ett så litet intrång som möjligt i 
Mölndalsåns översvämningsplan. Översvämningsskydd dimensioneras för ett 
framtida förändrat klimat med ökade översvämningsnivåer som följd. Hög-
vattenskydd i form av tät spont är ett platsbesparande alternativ. Ett nytt 
högvattenskydd längs Mölndalsån skulle innebära att svämplanets utbred-
ning förändras vid högvattenhändelser, om inga andra åtgärder vidtas. 
Högvattenskyddet utgör även en barriär för ytliga avrinningsvägar till 
Mölndalsån. Skyddsåtgärder behöver därför vidtas dels för att skydda den 
nya järnvägsanläggningen mot översvämning vid skyfall, dels för att de 
skyddsåtgärder och markhöjningar som följer med anläggningen inte ska 
medföra ökad översvämningsproblematik för markområden öster om 
Mölndalsån. Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans 
med avskärande stråk/diken eller fysiska barriärer för att skydda anläggning-
en mot översvämning vid skyfall kommer att krävas. Likaså behövs koppling-
ar mellan Mölndalsån och området öster om anläggningen för att leda 
skyfallsvatten till vattendraget. Lågpunktsområden som angränsar till 
anläggningen kan behöva avsättas som översvämningsbara ytor.
Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd av markhöjningar 
och skyddsåtgärder behöver kompenseras. Utan kompensationsåtgärder kan 
skyddsåtgärder för anläggningen medföra ökad översvämningsproblematik. 

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn tas till framtida 
klimat. Dynamiska modellanalyser över skyfallet har utförts, dessa analyser  
ger ökad förståelse för behovet av skyddsåtgärder för den nya anläggningen 
såväl som behov av skyddsåtgärder för att säkerställa icke-försämring för 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Se vidare 12.7.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Eventuell påverkan på Mölndalsån eller Kålleredsbäcken som under byggtid 
kan leda till minskad flödeskapacitet kan öka risken för översvämning. 
Sannolikheten att en översvämningshändelse ska inträffa under byggskedet 
är dock lägre varför konsekvens av anläggningen med avseende på 
översvämningspåverkan i övriga delar av dalgången sammantaget bedöms till 
måttlig till stor.
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kan fysiska intrång i åfåran, som potentiellt kan få 
påverkan på åns kapacitet, kompenseras genom att motsvarande öka åfårans 
storlek i det avsnitt av ån där intrång sker. 

Konsekvensen av en översvämningssäkring mot höga vattennivåer i 
Mölndalsån bedöms som liten till måttlig även vid ett framtida föränd-
rat klimat. Detta gäller vid högvattennivåer med upp till 200 års 
återkomsttid efter implementering av prognosjusterad reglering av 
Mölndalsån och kapacitetshöjande åtgärder. Skyddsåtgärder för att 
säkerställa anläggningens funktion vid skyfall, bedöms medföra en 
måttlig till stor konsekvens för de östra delarna av Mölndalsåns 
dalgång och liten konsekvens vid stationsläge L7. Implementering av 
dessa åtgärder leder till minskad konsekvens av de skyddsåtgärder för 
skyfall som krävs för att skydda anläggningen. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en måttlig till stor negativ  
konsekvens. Bedömningen grundar sig på att anläggningen förstärker 
översvämningsproblematiken i Mölndalsån dalgång framför allt vid 
skyfallshändelser.

Förorenade områden 
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns främst i den västra och östra delen av korridoren. I västra 
delen, som utgörs av Mölndalsåns dalgång, förekommer flertalet potentiellt 
förorenade områden med måttlig känslighet. Längs Mölndalsåns dalgång 
kan föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till exempel 
klorerade lösningsmedel. Inom området kan även föroreningar med låg 
spridningsbenägenhet påträffas, till exempel metaller och polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH). I öst ligger Landvetter flygplats med stor 
känslighet. Vid Landvetter flygplats kan föroreningar (främst PFAS-ämnen) 
påträffas i mark- och grundvatten i ytliga jordlager, sprängstensmagasin 
och i berg. PFAS-föroreningar bedöms kunna påträffas inom hela 
flygplatsens verksamhetsområde samt nedströms flygplatsen i grundvattnets 
strömningsriktning. Mest påtaglig bedöms PFAS-förekomsten vara i 
anslutning till flygplatsens brandövningsplats. Station L7 är delvis beläget 
utanför flygplatsens verksamhetsområde vilket innebär att PFAS-förekomst 
kan förväntas vara lägre vid det stationsläget.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Längs Mölndalsåns dalgång kan en järnvägsutbyggnad medföra att måttligt 
förorenade områden saneras delvis eller helt, vilket ger en permanent 
positiv effekt eftersom mängden förorenad jord då minskar i området. Om 
anläggningen förläggs ovanpå ett måttligt förorenat område utan att sanering 
utförs, kan en måttligt negativ effekt vara att framtida saneringsåtgärder 
försvåras. Sammantaget bedöms korridorens passage vid Mölndalsåns 
dalgång medföra liten till måttligt negativ konsekvens.

Lokalt vid Landvetter flygplats kan en järnvägsutbyggnad medföra att 
PFAS-förorenade områden saneras delvis eller helt, vilket ger en permanent 
positiv effekt eftersom mängden PFAS-förorenad jord som kan vara skadlig 
för människors hälsa och miljön då minskar. Under driftskedet kan en 
långvarig negativ effekt vara att PFAS-förorenat grundvatten läcker in i 
tunnelkonstruktionen genom sprickzoner i berg, vilket kan medföra ökad 
spridning till omgivningen om dagvatten från tunneln läcker ut utan att 
ha behandlats. Konstruktioner i den mättade grundvattenzonen kan även 
förändra grundvattnets strömningsriktning lokalt då de fungerar som en 
barriär, vilket kan innebära att grundvattnet hittar nya strömningsriktningar. 
Nya strömningsriktningar kan i sin tur innebära att förorenat grundvatten 
når tidigare opåverkade områden. Sammantaget bedöms korridorens passage 
vid Landvetter flygplats medföra liten till måttligt negativ konsekvens. För 
att fullständigt förstå eventuella effekter i driftskedet från järnvägsutbyggnad 
vid Mölndalsåns dalgång och Landvetter flygplats bör kunskapen om 
föroreningssituationen i jord och vatten stärkas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid Landvetter flygplats för att 
motverka ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper i 
tunnel under hela konstruktionens livslängd. För att begränsa inläckage av 
förorenat vatten till anläggningen kan anläggningen tätas. Förorenat vatten 
som tar sig in i anläggningen behöver kontrolleras i ett kontrollprogram och 
kan behöva renas innan det leds till recipient eller dagvatten.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan tunneldrivning och schaktarbeten vid Mölndalsåns dalgång 
och Landvetter flygplats innebära att föroreningar mobiliseras och sprids 
till områden som tidigare inte varit förorenade. Spridning från jord kan 
ske genom att förorenade massor flyttas till en annan plats där negativa 
effekter kan uppstå. Spridning från jord kan även ske på grund av damning 
under byggskedet. Arbeten som kräver länshållning eller sänkning av 
grundvattenytan kan medföra att förorenat grundvatten från omgivningen 
transporteras in till schakt eller tunnel. Förorenat länshållningsvatten som 
uppstår i byggskedet kan riskera att spridas till följd av olyckor eller andra 
avvikelser. Effekterna som uppstår i byggskedet vid Mölndalsåns dalgång 
och Landvetter flygplats bedöms kunna bidra med måttliga till stora negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Konsekvenserna bedöms bli 
mindre med inarbetade skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För att motverka spridning i byggskedet vid Mölndalsåns dalgång och 
Landvetter flygplats behöver entreprenörer ha tillräcklig kunskap om 
arbeten i förorenade områden och utföra de skyddsåtgärder som krävs för 
att begränsa påverkan på omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel 
vara att minimera uppkomst av förorenat länshållningsvatten, rening av 
länshållningsvatten innan det släpps ut till omgivningen, dammbindning vid 
torra väderförhållanden, hjultvätt för arbetsfordon och att tillfällig lagring av 
massor endast får ske på ytor där risk för spridning är försumbar.

Om tidigare förorenade områden kräver sanering, bidrar järnvägs- 
utbyggnaden med positiva effekter i driftskedet. Dock kan utbyggnaden 
medföra måttliga effekter och långvariga negativa konsekvenser längs 
Mölndalsåns dalgång och vid Landvetter flygplats. Minst negativ 
konsekvens erhålls vid stationsläget L7, eftersom detta delvis är beläget 
utanför flygplatsens verksamhetsområde. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Mölnlycke bedöms bli 
liten till måttligt negativ, på grund av föroreningar i det historiska 
industrilandskapet.
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Masshantering
I korridor Mölnlycke med station L1 uppkommer en stor mängd bergmassor 
vilket medför att del av bergmassorna kommer att bli över efter användning 
av de anläggningsmassor som krävs för att bygga järnvägsanläggningen. 
Bergmassorna uppkommer främst öster om Sandbäck och under Landvetter 
flygplats där två långa tunnlar är lokaliserade. 

I korridoren uppkommer en medelstor mängd jordmassor men endast 
en mindre andel av dessa bedöms behövas direkt i järnvägsanläggningen. 
Troligen kan dock merparten av övriga andelar användas till åtgärder 
för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet och till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra externa projekt. 

Korridor Mölnlycke och Raka vägen genererar minst torvmassor jämfört 
med de övriga studerade korridorerna. Torvmassorna uppkommer mellan 
Mölnlycke och Landvetter flygplats. 

I korridor Mölnlycke med station L7 uppkommer något mindre mängder av 
både berg- och jordmassor samt torv än vid station L1. 

Jämfört med Raka vägen Öst och Landvetter Öst uppkommer en mindre 
mängd bergmassor som blir över för korridor Mölnlycke (detta gäller även 
för korridor Raka vägen och Tulebo). Korridor Mölnlycke bedöms även vara 
den korridor som genererar minst mängd jordmassor som inte direkt behövs 
i järnvägsanläggningen, jämfört med övriga korridorer, men är relativt 
likvärdig med korridor Raka vägen och Tulebo.

Klimat
Korridor Mölnlycke har, tillsammans med korridor Landvetter Öst, lägst 
klimatpåverkan av samtliga korridorer väster om Landvetter flygplats. 
Klimatpåverkan från lastbilstransporter samt för de klimatbelastande 
materialen stål och betong är lägst för denna korridor. 

I västra delen av korridoren, vid Rävekärr, är huvudalternativet järnvägsbro. 
Vid Rävekärr, är klimatkalkylen baserad på en lösning som går i betongtunnel 
längs en sträcka på cirka 0,6 kilometer. Betongtunnel är en av de mest 
klimatbelastande anläggningstyperna, främst på grund av mängden betong 
och stål som konstruktionen kräver samt en större klimatpåverkan från 
hantering av bergmassor som sprängs och transporteras bort. En brolösning 
enligt huvudalternativet skulle ge en positiv inverkan på den totala 
klimatpåverkan i byggskedet.

Station L1 har större klimatpåverkan i byggskedet, jämfört med station L7. 
Station L7 ligger i skärning något längre österut, jämfört med L1 som ligger 
i bergtunnel under flygplatsen. Detta gör att det för station L1 bland annat 
krävs större och mer klimatbelastande konstruktioner samt betong och stål 
för att exempelvis täcka väggar och tak i bergtunnlarna.

Ekosystemtjänster
Korridoren går inledningsvis i markplan med station i Mölndal, vilket innebär 
en liten negativ effekt på ekosystemtjänster då området redan i hög grad är 
ianspråktaget och anläggningen följer befintlig infrastruktur. Därefter går 
korridoren i tunnel genom de tätbebyggda områdena Mölndal och Mölnlycke, 
vilket bedöms innebära en liten förlust av urbana ekosystemtjänster samt en 
liten påverkan på människors välbefinnande. 

Öster om Mölnlycke mynnar korridoren i markplan och denna 
anläggningstyp gäller fram till Landvetter flygplats, där det återigen 
blir tunnel samt station i tunnel under flygplatsen. Att korridoren går i 
markplan öster om Mölnlycke, bedöms innebära en stor negativ påverkan 
på rekreationsvärden samt på reglerande och försörjande ekosystemtjänster 
i det skogsdominerande landskapet. Anledningen till detta är dels att 
anläggningen går genom norra delen av Yxsjöns naturreservat, dels på 
grund av att ny mark i form av produktionsskogar, mossar och våtmarker 
tas i anspråk i ett relativt tätbebyggt område. Korridoren passerar 
vattenskyddsområdena Finnsjön och Rådasjön, vilket är två kommunala 
ytvattentäkter. Risk för påverkan på den försörjande ekosystemtjänsten 
tillhandahållande av dricksvatten bedöms som försumbar, förutsatt att 
skyddsåtgärder vidtas under bygg- och driftskede. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del. Viss risk för påverkan 
på vattentäkterna Finnsjön och Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på skog och våtmarker väster om Landvetter flygplats.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på ett naturreservat samt skogsområden med rekreations-
värden i korridorens östra del.

Välbefinnande Påverkan på skogliga rekreationsområden öster om Mölnlycke samt 
på Yxsjöns naturreservat.

Sammanfattning Endast östra delen av korridoren bedöms medföra negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som måttlig.
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9.4.2 Korridor Tulebo
Korridor Tulebo kan kombineras med station M1 i Mölndal samt L1 eller 
L7 vid Landvetter flygplats. Konsekvensbedömning för stationerna ingår i 
bedömningen för korridoren. Korridorens sträckning ses i Figur 9.8.
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Figur 9.8 Korridor Tulebo.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Genom Mölndalsåns dalgång har detta alternativ samma sträckning 
som alternativ Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om 
alternativ Mölnlycke. Den södra delen av korridoren möjliggör passage i 
markplan genom Tulebo. Landskapet där är småskalig boendemiljö med 
jordbrukskaraktär och nära koppling till Tulebosjön och Hårssjön. Även 
i området söder om Finnsjön går korridoren i markplan. Hela området 
kring Finnsjön är ett tätortsnära rekreationsområde med viktiga samspel 
mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. Korridoren fortsätter med 
bro över Gravsjön och i markplan genom Benareby, som karaktäriseras 
av kuperad terräng, småskalig bebyggelse och kulturmiljöer. Öster om 
Benareby går korridoren genom ett glest befolkat skogsområde med inslag 
av mindre sprickdalar, sjöar och mossar. Den södra delen av bebyggelsen i 
Björrödsdalen passeras i markplan. Stationslägena för Landvetter flygplats 
som nås med alternativ Tulebo är L1 och L7, vilket motsvarar stationslägena 
i alternativ Mölnlycke, se beskrivning av avsnittet om alternativ Mölnlycke 
ovan. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång, Mölndal C och Rambo mosse blir bedömningen 
densamma, vilket betyder liten konsekvens för Mölndalsåns dalgång, positiv 
konsekvens för stadsutvecklingen lokalt och i regionen av en station för den 
nya järnvägen vid Mölndal C och försumbar konsekvens för Rambo mosse 
med omgivning. 

Den del av Tulebo där korridoren ger möjlighet att passera i markplan, är 
ett småhusområde med ett attraktivt läge nära sjöarna. Värdet avseende 
landskap och bebyggelse bedöms vara stort då det har närhet till tätort och 
närhet till naturmiljö. Boendekvaliteterna inom området, det småskaliga 
jordbrukslandskapet och sjömiljöer inom korridoren bedöms ha en stor 
känslighet för förändring. Påverkan består av barriäreffekt, ökat buller, 
bullerskyddsåtgärder samt förändrad karaktär vilket bedöms leda till 
en måttlig lokal effekt på platsens attraktivitet som boendemiljö och på 
invanda stråk inom orten, vilket särskilt kan påverka barn och ungdom. För 
den norra del av korridoren som går i tunnel blir det ingen påverkan och 

därmed inte några konsekvenser annat än små lokala negativa konsekvenser 
vid tunnelmynningarna. Sammantaget för korridorens passage vid Tulebo 
bedöms konsekvensen bli måttlig till stor.

Finnsjöområdet har störst känslighet för förändring i den norra delen. 
Korridoren passerar i markplan söder om Finnsjön och på avstånd från 
själva sjön. En viss lokal barriärpåverkan kan uppstå. Effekten av påverkan 
på Finnsjön bedöms bli liten men eftersom landskapets karaktär har ett 
stort värde bedöms konsekvensens av en järnväg i markplan vid Finnsjön bli 
måttlig.

Benareby har en stor känslighet för förändring, särskilt i området med 
äldre by-karaktär kring den gamla skolan som ligger utanför korridoren för 
alternativ Tulebo. Närheten till Mölnlycke tätort kombinerat med närhet till 
sjöar och natur gör det till en attraktiv boendemiljö. Den kuperade terrängen 
innebär korta siktlinjer med möjlighet att undvika att en järnväg i markplan 
syns på långt avstånd, men medför höga skärningar där järnvägen går genom 
höjdryggar. En järnväg i markplan genom Benareby bedöms ge en måttlig 
negativ effekt då karaktär, funktion, visuella kvaliteter och totalintrycket 
som landskapet och dess bebyggelse tillsammans utgör till viss del försvinner 
eller försämras. En järnväg i markplan kommer att förändra markanvändning 
och landskapets skala samt skapa barriärer inom orten, vilket särskilt kan 
påverka barn och ungdom som rör sig mer till fots eller cyklar i närmiljön. 
Korridorens passage över Gravsjön på bro påverkar både det värdefulla 
strandnära landskapet och bebyggelse. Effekten bedöms bli stor för sjön och 
dess närmaste omgivningar. Konsekvensen för en järnväg i markplan inom 
korridoren för alternativ Tulebo bedöms sammantaget bli måttlig till stor. 

Skogsområdet öster om Benareby har en värdefull landskapskaraktär med 
måttlig känslighet för förändring. Områdets storlek och de topografiska 
förutsättningarna innebär att en järnväg i markplan endast ger en 
lokal förändring av områdets karaktär och totalintryck. En kort sträcka 
öster om Benareby går korridoren i tunnel på grund av topografin. 
Tunnelmynningarna kommer att påverka landskapet lokalt. Passagen genom 
Björrödsdalen, med koppling till Landvetter tätort, påverkar bebyggelse och 
minskar attraktiviteten för fortsatt utbyggnad söderut. Effekten bedöms 
sammantaget bli liten för hela sträckan från Benareby till Landvetter 
flygplats och konsekvensen bedöms bli liten till måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
för bostäder i främst Mölndalsåns dalgång, Rävekärr, Tulebo, Benareby 
och Björröd. Utformningen av dessa kräver anpassning till landskapsbild, 
bebyggelsens arkitektur och terrängen.
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Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning i Sandbäck, 
Tulebo, Benareby och Björröd påverkar vistelseytor och invanda stråk 
i landskapet. Effekten bedöms bli lokal men stor och långvarig då det 
kommer ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter att 
etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir måttlig eftersom det 
ligger nära bebyggelse och platser där många rör sig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Korridoren omfattar passager i markplan i Tulebo och Benareby, två 
orter som båda är boende- och vistelsemiljöer med lokalt viktiga 
samspel mellan ekologiska, kulturella och sociala värden. För dessa 
orter med omgivningar bedöms konsekvensen bli måttlig till stor. På 
övriga delar av korridoren bedöms konsekvens bli liten för Mölndalsåns 
dalgång och positiv för stadsutvecklingen lokalt och i regionen. 

Sammantaget för alternativ Tulebo blir bedömningen måttlig till stor 
negativ konsekvens på landskap- och bebyggelseaspekter.  
Bedömningen baseras främst på effekten av en järnväg i markplan på 
orterna Tulebo och Benareby. 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Även inom korridor Tulebo är de höga naturvärdena knutna till främst 
våtmarker och barr- och blandskogsmiljöer. Mellan Kållered och Pixbo pågår 
bildande av naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse, ett stort och varierat 
område med bland annat värdefulla våtmarksmiljöer och viktiga livsmiljöer 
för fåglar. Avgränsningen för naturreservatet överlappar till stor del med 
utbredningen för riksintresset för naturvård Hålsjön (NRO 14 164) samt 
riksintresset för friluftsliv Rambo mosse och Hårssjön (FO 32). Området 
Hårssjön – Rambo mosse bedöms ha stort värde.

Öster om Mölnlycke berörs det planerade naturreservatet Södra Yxsjön med 
ovanligt artrika äldre slutna granskogar. Området innefattar även skogliga 
nyckelbiotoper, våtmark och lövskogar med höga och påtagliga naturvärden. 
Södra Yxsjön bedöms ha stort naturmiljövärde. 

Utöver ovan nämnda naturvärden finns ängs- och betesmark inne på 
Landvetter flygplats med litet naturmiljövärde. 

Gravsjön samt de större vattendragen Mölndalsån, Kålleredsbäcken, 
Finnebäcken och Nordån berörs av korridoren. I samtliga vattendrag 
förekommer lax och havsöring. I Mölndalsån finns lek- och uppväxtområdet 
vid Forsåker och i Kålleredsbäcken vid Brännås i Mölndal. I Finnebäcken och 
Nordån är reproduktionsområdena belägna 2-3 km nedströms korridoren. 
Finnebäcken och Nordån är två relativt opåverkade vattendrag med måttliga 
naturmiljövärden. De båda vattendragens nedre delarna är utpekade som 
nationellt värdefulla vatten. Mölndalsån och Kålleredsbäcken är kraftigt 
påverkade av bland annat bebyggelse, infrastruktur och fysiska ingrepp. 
Naturmiljövärdet bedöms därför som litet.

Sydöst om Landvetter flygplats passerar korridoren norra delen av Skärsjön, 
en näringsfattig sjö med ställvis långgrunda sedimentstränder. Sjön bedöms 
ha stort naturmiljövärde.

Inom korridoren återfinns ett antal våtmarker, vid Tulebo samt mellan 
Benareby och Landvetter flygplats kring Skällsjöås. Här passerar 
korridoren värdefull lövskog, våtmarker, myr, mossar, sumpskog samt 
skogliga nyckelbiotoper. Dessa områden bedöms sammantaget ha måttliga 
naturmiljövärden. 

Inom det planerade naturreservatet Hårssjön – Rambo mosse berör 
korridoren Hårssjön, en sjö med stort naturmiljövärde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Markanspråk och fysiska intrång av järnväg som går i skärning eller på 
bank innebär att permanent fragmentering och förlust av barrskog och myr, 
samt vatten- och strandmiljöerna vid Gravsjön, kan förväntas uppkomma 
längs den östra delen av korridoren. Anläggningen riskerar, beroende av 
lokalisering, att skada viktiga ekologiska samband öster om Benareby. 

För området Hårssjön – Rambo mosse bedöms påverkan av anläggningen 
i driftskedet bli stor. Områdets östra delar påverkas inte av markanspråk 
då järnvägen går i tunnel. Områdets södra del påverkas av markanspråk 
där järnvägen går i markplan. Ett mindre intrång bör ge måttligt negativ 
påverkan i förhållande till områdets totala storlek. Området kommer att 

påverkas av bullerstörning från järnvägen vilket bedöms ge konsekvenser för 
populationer av känsliga fågelarter som häckar i området. Den sammantagna 
konsekvensen för området bedöms bli stor. 

Det planerade naturreservatet Södra Yxsjön bedöms påverkas av permanenta 
barriäreffekter där anläggningen går i markplan vilket riskerar skära av 
viktiga ekologiska samband för skogslevande arter. Områdets sydöstra 
del påverkas av markanspråk där järnvägen går i bank eller skärning. 
Den skogliga nyckelbiotopen utanför reservatsförslaget påverkas inte då 
järnvägen går i tunnel där. Konsekvensen bedöms bli måttlig till stor då 
lokalisering utanför naturreservatet är möjlig. 

Bullerstörningar uppkommer längs den östra delen av korridoren samt i 
anslutning till bropassagen över Gravsjön. En längre sträcka i markplan 
mellan Tulebo och Landvetter flygplats, i kombination med ett större avstånd 
till den befintliga barriären väg 40, kan medföra en instängningseffekt på vilt 
och annan fauna.

För Mölndalsån, Kålleredsbäcken, Finnebäcken, Gravsjön och Nordån, kan 
anläggningen ge upphov till permanenta effekter på flöden, bottnar och 
stränder vilket kan få negativa konsekvenser för akvatiska livsmiljöer. Vid 
passage i markplan kan även vandringshinder för vattenlevande organismer 
uppstå.

Mölndalsån och Kålleredsbäcken tas i anspråk där järnvägen går på bank 
eller i skärning. I Kålleredsbäcken riskerar reproduktionen av lax och 
havsöring att påverkas negativt. Effekterna bedöms kunna bli stora men 
konsekvenserna blir måttliga. För övriga vattendrag bedöms effekterna bli 
små, om passagerna miljöanpassas, och därmed blir konsekvenserna små till 
måttliga.

Planerade uppställningsspår och tågdepå vid Pilekrogen samt Mölndals stad 
planerade åtgärder mot översvämning kan innebära kumulativa effekter med 
avseende på fysisk påverkan på Kålleredsbäcken.

En bank genom Skärsjön kan ge upphov till viss biotopförlust, försämrad 
vattenomsättning i den avskurna delen av sjön och försämrad rörlighet för 
fisk och andra organismer. Rätt placering av järnvägen inom korridoren kan 
minska påverkan och effekterna bedöms som små. Därmed blir konsekvensen 
måttlig. Anläggande av brostöd i Gravsjön innebär en viss förlust av 
bottenbiotop men såväl effekt som konsekvens bedöms bli liten. 

Påverkan på våtmarker, sumpskogar och grundvattenberoende torvområden 
är ofrånkomlig på de sträckor där anläggningen går i markplan, mellan 
Mölnlycke och Landvetter flygplats. De effekter som bedöms uppkomma 
är förändringar i grundvattennivåer samt förändringar i flödesregimen, 
som exempelvis dämningseffekter eller dränering. Vid Skällsjöås bedöms 
anläggningen innebära att de kartlagda värdena till stor del påverkas 
av markanspråk samt att ekologiska samband skadas av anläggningens 
barriäreffekt. Effekterna kan bli stora och konsekvensen bedöms bli måttlig 
till stor. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen har stor betydelse för konsekvenser i områden 
söder om Hårssjön, där effekter på känsliga områden för häckande fåglar 
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får mindre betydelse ju längre söderut anläggningen placeras. Lokalisering 
blir också särskilt viktigt vid Benareby och Skärsjön för att undvika skada på 
känsliga livsmiljöer. Bullerskydd kommer att få betydelse för dessa områden.

Val av anläggningstyp vid passage av Kålleredsbäcken har stor betydelse för 
graden av fysiskt intrång i vattenmiljön och intrångets konsekvenser för lax 
och öring. Passage på bro bedöms resultera i mindre grad av fysiskt intrång 
jämfört med betongtunnel, under förutsättning att brostöd inte placeras i 
vattenmiljön. 

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För området Hårssjön – Rambo mosse kan bullerstörning påverka känsliga 
fågelarter, framför allt under häckningstid. Vid byggskedet tillkommer också 
markanspråk för upplag med mera. 

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Även anläggande av brostöd i Gravsjön och eventuell bank i 
Skärsjön innebär risk för grumling och negativa effekter för vattenmiljön. 
I Mölndalsån, Kålleredsbäcken, Finnebäcken och Nordån finns risk för 
grumling och utsläpp av föroreningar under byggskedet vilket kan ge 
negativa effekter på lax och örings reproduktion. I Kålleredsbäcken kan 
lax och öring även påverkas av utsläpp av länshållningsvatten från tunnel. 
Konsekvenserna bedöms bli små till måttliga om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband mellan Benareby och Björröd.

Påverkan på ytvatten kan motverkas genom att etableringsytor placeras med 
skyddsavstånd till vattendrag samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Grumlande 
anläggningsarbeten bör undvikas uppströms reproduktionsområdena för lax 
och havsöring i Mölndalsån och Kålleredsbäcken. I Mölndalsån nedströms 
reproduktionsområdena bör arbete i vatten undvikas under laxens och 
havsöringens lekvandring och smoltutvandring. Även i Finnebäcken och 
Gravsjön bör grumling minimeras för att undvika påverkan på lax och öring 

nedströms. I sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas av med spont, 
siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. Mindre 
vattendrag kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på vattenkvaliteten 
och undvika vandringshinder under byggskedet. Generella skyddsåtgärder 
för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i 
avsnitt 9.2.1.

Påverkan kommer ske på ett flertal värdefulla skogs- och våtmarks- 
områden. Det blivande naturreservatet vid Hårssjön, sannolikt även det 
blivande naturreservatet nära Yxsjön, kommer att påverkas. Vidare 
kommer det ske stor påverkan på flera ekologiska samband. Korridoren 
ger stor effekt och måttlig konsekvens för Mölndalsån-Kålleredsbäcken 
samt måttlig konsekvens för Hårssjön och Skärsjön som båda har stort 
naturmiljövärde. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
stor och negativ, då det kommer ske påverkan på höga naturvärden och 
viktiga ekologiska samband. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Genom Mölndalsåns dalgång har detta alternativ samma sträckning som 
alternativ Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om alternativ 
Mölnlycke. Området mellan sjöarna Hårssjön och Tulebosjön har brukats 
under lång tid, och det finns både fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar med datering från stenålder till historisk tid. Dessa utgörs av både 
boplatser och begravningar. Korridoren går i markplan genom Benareby, 
söder om den del av Benareby som är en värdefull kulturmiljö. Öster om 
Benareby finns ett stort antal registrerade fornlämningar inom korridoren. 
De utgörs primärt av skogsbruks- och kolningslämningar från historisk tid 
samt en boplats, fyndplatser och eventuellt fångstgropar som kan dateras till 
stenålder. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång, Mölndal C och Rambo mosse, samt för 
stationslägena vid Landvetter flygplats blir bedömningen densamma, vilket 
betyder försumbar konsekvens för Krokslätts fabriker, måttlig konsekvens för 
Forsåkers bruksområde samt liten konsekvens för fornlämningar i form av ett 
vägmärke och Hejderidarens grav. 

Längs korridoren finns ett antal övriga kulturhistoriska lämningar som inte 
är registrerade som fornlämningar samt några fyndplatser med flintredskap. 
Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan 
bedöms som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningarna längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som 
försumbar. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Öster om Benareby där korridoren passerar i markplan påverkas ett stort 
antal kända fornlämningar i form av fångstgropar och skogsbrukslämningar. 
Den stora mängden lämningar som påverkas gör att effekten bedöms som stor 
och konsekvensen bedöms därför som stor.

I området runt Tulebsjön samt sträckan mellan Benareby och Landvetter 
flygplats finns en stor potential att påträffa ytterligare fornlämningar, inte 
minst från stenålder likt de härdar som påträffats och undersökts väster om 
Tulebosjön samt den stora mängden kolningslämningar och fångstgropar 
som påträffats öster om Benareby. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.
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Korridoren ger negativa effekter på en värdefull kulturmiljö, Forsåkers 
bruksområde. Effekten på området bedöms som måttlig då området 
sedan tidigare är kraftigt påverkat. Korridoren passerar genom ett 
större fornlämningsområde öster om Benareby som bedöms ge stora 
effekter. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
måttligt negativ, då ett mindre antal kulturmiljöer och objekt påverkas.

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Genom Mölndalsåns dalgång och genom Rambo mosse har detta alternativ 
samma sträckning som alternativ Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i 
avsnittet om korridor Mölnlycke ovan. 

Den södra delen av korridoren möjliggör passage i markplan genom Tulebo. 
Tulebo är ett kommunalt utpekat rekreationsområde och det finns ridskola 
och flera hästgårdar i området, vilket innebär att det förkommer turridning 
och aktiviteter kopplat till hästsport. Bohusleden passerar genom området 
och vid Tulebosjön finns en badplats. I Tulebo med närområde är aktiviteter 
kopplade till ridsport och en idrottsplats samt badplatsen viktiga målpunkter 
för barn och unga. Från Tulebo finns även ett rekreativt samband mot 
området kring Rambo mosse och Hårssjön. 

I området söder om Finnsjön går korridoren i markplan. Hela området 
kring Finnsjön är ett tätortsnära rekreationsområde med många målpunkter, 
inte minst för barn och unga. Runt sjön går en vandringsled. Korridoren 
fortsätter med bro över Gravsjön och i markplan genom Benareby, som 
karaktäriseras av småskalig bebyggelse, stort lokalt engagemang för bygden 
och kulturmiljöer. Från Benareby finns rekreativa samband österut ut 
mot Nordsjön. Öster om Benareby går korridoren genom ett glest befolkat 
skogsområde som inte kategoriseras som tätortsnära och som inte heller har 
några särskilt utpekade och skyddade miljöer med rekreationsvärden. Den 
södra delen av Björrödsdalen passeras i markplan men inte heller i närhet till 
några särskilt utpekade och skyddade miljöer med rekreationsvärden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång blir bedömningen densamma i passagen av 
Rävekärr och Sandbäck. Det vill säga den barriäreffekt som infrastrukturen 
utgör idag förstärks och påverkar tillgängligheten till rekreationsområdet 
kring Rambo mosse med försumbar konsekvens för Rambo mosse med 
omgivning. Söderifrån påverkas tillgängligheten till Rambo mosse när det 
rekreativa sambandet bryts.

Den del av Tulebo där korridoren ger möjlighet att passera i markplan 
medför järnvägsanläggningen en fragmentering av ett tätortsnära 
rekreationsområde. Påverkan omfattar även möjligheterna att genomföra 
turridning med mera samt buller och visuell påverkan vid badplatsen. 
Barriärverkan, ökat buller, försämrad tillgänglighet och förändrad karaktär 
bedöms leda till en måttlig till stor konsekvens med lokal effekt på platsens 
attraktivitet som rekreationsmiljö. För den norra del av korridoren som går i 
tunnel blir det ingen påverkan och därmed inte några konsekvenser annat än 
små lokala negativa konsekvenser vid tunnelmynningarna. 

I Benareby skär anläggningen mellan den norra och södra delen av byn. 
Söderifrån försämras tillgängligheten till rekreationsområdet vid Finnsjön 
och även mot Yxsjöns naturreservat. Norrifrån påverkas sambandet 
mot Nordsjöns rekreationsområde. Järnvägsanläggningen kan medföra 
bullerspridning i rekreationsmiljöerna kring sjöarna.

Vid Tulebo utövar barn och unga aktiviteter kopplat till ridsport och till en 
idrottsplats i närområdet. Badplatsen vid Tulebosjön är välbesökt av barn och 
unga. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i det aktuella 
rekreationsområdet.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning i Sandbäck, 
Tulebo och Benareby kan påverka vistelseytor och invanda stråk i landskapet. 
Effekten bedöms bli lokal men stor och långvarig, då det kommer ta lång tid 
innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan 
inte längre behövs. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom flera av 
tunnelmynningarna ligger i områden som används för rekreation och är 
platser där många rör sig.

För rekreationsområden med koppling till Mölndalsåns dalgång bedöms 
konsekvenserna bli varierande från försumbar till liten till måttlig. 
Rekreationsområdena lokaliserade öster och söder om Finnsjön kan få 
sämre tillgänglighet, attraktivitet och risk för fragmentering. Värdet 
samt konsekvensen bedöms dock som litet.  

I rekreationsområdet runt Tulebo, med många rekreationsaktiviteter 
och som delvis är av riksintresse för naturvård, bedöms konsekvensen 
som måttlig till stor.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
måttligt negativ, på grund av barriärverkan och påverkan på tätortsnära  
rekreationsområden kring Tulebo och Benareby. 
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Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Mölndalsån och Kålleredsbäcken berör korridoren i huvudsak 
små vattendrag men även större vattendrag som avvattnar sjöarna 
Hårssjön, Finnsjön, Yxsjön och Nordsjön som alla har betydande storlek på 
avrinningsområdena. 

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggningen är liten till måttlig. Våtmarker som berörs finns i huvudsak 
mellan Benareby och Landvetter flygplats, samt i anslutning till Hårssjön. 
Gravsjön berörs av korridoren och passage på bro krävs.

Korridoren berör avrinningsområde och vattenskyddsområde för Rådasjön, 
som ligger i Mölndalsåns avrinningsområde. Korridoren berör även 
avrinningsområdet och vattenskyddsområdet för Finnsjön, som ligger i 
Kungsbackaåns avrinningsområde. Båda dessa sjöar utgör kommunala 
ytvattentäkter. 

Korridoren berör även avrinningsområdet till Nordsjön-Östersjön. Sjöarna 
är i den regionala vattenförsörjningsplanen utpekade som möjlig framtida 
ytvattentäkt. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Effekterna på Kålleredsbäcken och Mölndalsån i Mölndalsåns dalgång 
bedöms motsvara effekterna av alternativ Mölnlycke, se avsnitt om korridor 
Mölnlycke, vilken innebär stora effekter. 

Påverkan på våtmarker och vattendrag kan ske i de delar av korridoren där 
anläggningen förläggs i markplan. Effekterna motsvarar de av alternativ 
Mölnlycke, se avsnitt om korridor Mölnlycke, och bedöms bli små. 

Sannolikheten för påverkan på vattendrag som kan medföra stor negativ 
hydrologisk effekt bedöms som störst i korridorsavsnittet i anslutning till 
Benareby. Sannolikheten för negativ effekt på våtmarkers hydrologi bedöms 
som stor nära Landvetter flygplats öster om Skällsjöås. 

Hydrologisk effekt på Gravsjön vid passage på bro bedöms som liten 
under driftskedet. Negativ effekt på sjön kan vara lokalt förändrade 
strömningsförutsättningar runt brostöd samt lokal temperaturpåverkan från 
skuggning av sjöytan. 

Naturmiljövärde och konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Det finns tre ytvattenförekomster i korridor Tulebo där det bedöms kunna bli 
en försämring vilka är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

• Kålleredsbäcken (WA88967654)

Konsekvensbedömningen för dessa ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
alla ytvattenförekomster inom korridoren, utom Mölndalsån – Stensjön 
till Kålleredsbäckens inflöde, är bedömningen att det inte råder en risk för 
otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet att 
uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Finnsjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Det är möjligt att inom korridoren 
undvika tillrinningsområdet till Finnsjön helt om anläggningen förläggs 
i korridorens södra del. Möjlig passage i markplan sker relativt nära 
vattendelaren varför vattenmängderna blir små och skyddsåtgärder effektiva. 
Ingen eller försumbar effekt på vattenkvalitet bedöms ske under driftskede. 
Ett läge i markplan där anläggningen förläggs i skärning i korridorens norra 
del kan potentiellt påverka tillrinningen till vattentäkten. Detta medför en 
försumbar till liten effekt på vattenkvantiteten i vattentäkten, vilket bedöms 
ha liten konsekvens för vattentäkten. 

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Rådasjöns avrinningsområde berörs 
perifert i området runt Landvetter flygplats. Ingen eller försumbar effekt 
avseende vattenkvalitet eller -kvantitet bedöms ske under driftskede.

Vattentäkt Nordsjön-Östersjön 
Sjöarna har måttligt skyddsvärde som potentiell framtida vattentäkt. Ingen 
eller försumbar effekt på vattenkvalitet eller -kvantitet i sjöarna bedöms ske 
under driftskedet. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se avsnitt om korridor Mölnlycke. Skyddsåtgärder för att minska 
negativ påverkan på våtmarker beskrivs vidare under avsnitt Grundvatten i 
avsnitt om korridor Mölnlycke. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
Effekterna på Kålleredsbäcken och Mölndalsån i Mölndalsåns dalgång 
bedöms motsvara effekterna av alternativ Mölnlycke, se avsnitt om korridor 
Mölnlycke, vilken innebär stora effekter. 

Påverkan på våtmarker bedöms ske framför allt runt Skällsjöås väster om 
Landvetter flygplats samt strax öster om flygplatsen. Vid passage i markplan 
vid Tulebo kan anläggningen få negativ effekt på större våtmark söder om 
Hårssjön. Negativ effekt bedöms lokalt kunna bli stor.

Negativ effekt på Gravsjön under byggskedet kan ske vid etablering av 
brostöd i sjön. Påverkan bedöms bli grumling och undervattensbuller. Den 
negativa effekten på Gravsjön under byggskedet bedöms bli stor. 

Påverkan på vattendrag utöver Kålleredsbäcken och Mölndalsån kan 
under byggskedet ske vid markplanspassage vid Tulebo samt vid 
markplanspassagen vid Benareby där Finnebäcken, bäck från Yxsjön och 
Nordån berörs. Effekten på vattendragen bedöms under byggskedet bli stor. 

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för de tre ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Vattentäkt Finnsjön 
Effekten på vattentäkten bedöms som störst under byggskedet då 
förorenat länsvatten från anläggning i markplan samt processvatten från 
tunneldrivning kan komma att negativt påverka vattenkvalitet i vatten som 
avrinner mot vattentäkten. Möjlig passage i markplan sker vid eller nära 
vattendelaren varför vattenmängderna blir små och skyddsåtgärder effektiva. 

Konsekvensen för vattentäkten vid händelse med utsläpp av förorenat 
process- och länsvatten från tunnel- och markplanspassage bedöms vara 
kortare driftstopp i dricksvattenproduktion. Korridorens passage genom 
avrinningsområde ligger nära vattendelaren varför risken för förorening av 
vattentäkten Finnsjön bedöms som liten vilket sammantaget med begränsad 
varaktighet medför att konsekvensen blir liten.

Om anläggningen förläggs i södra delen av korridoren och process- och 
länsvatten leds till annan recipient har anläggningen ingen effekt på 
vattentäkten.

Vattentäkt Rådasjön 
Korridoren berör sjöns avrinningsområde perifert nära vattendelaren varför 
vattenmängderna blir relativt små och skyddsåtgärder effektiva. Samtidigt 
är rinntiden från området som berörs av korridoren till råvattenintaget 
relativt lång och negativ effekt av eventuella föroreningar minskar genom 
utspädning, fastläggning och goda möjligheter till saneringsåtgärder innan 
eventuell förorening når vattentäkten. Passagerna i de perifera delarna av 
skyddsområdet vid Landvetter flygplats bedöms därför ha försumbar effekt 
och konsekvens för vattentäkten.

Vattentäkt Nordsjön-Östersjön 
Effekten bedöms som störst under byggskedet där processvatten från 
tunneldrivning samt byggdagvatten från passage i markplan kan påverka 
vattenkvalitet i vatten som avrinner mot framför allt Nordsjön. Eventuell 
påverkan bedöms begränsat till byggskedet varför effekten på sjön och 
konsekvens för möjlig nyttjande som framtida vattentäkt bedöms som 
försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder vid intrång i Mölndalsåns och 
Kålleredsbäckens åfåra eller i några av de större vattendragen som avvattnar 
sjöarna Hårssjön, Finnsjön, Yxsjön och Nordsjön se korridor Mölnlycke.
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Korridoren medför under byggskedet endast en liten konsekvens för 
Finnsjön. Under driftskedet kan anläggningen potentiellt medföra en 
liten konsekvens för vattentäkterna Finnsjön, Rådasjön och Nordsjön-
Östersjön, genom minskad tillrinning. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli liten 
negativ, då det finns viss risk för påverkan på ytvattentäkterna.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Tulebo är jorddjupen små, utom i Mölndalsåns dalgång och 
grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin 
i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. I 
Mölndalsåns dalgång, kring Åbromotet och i korridorens norra del kring 
Almedal-Kallebäck återfinns dock större grundvattenmagasin i jordlager 
under relativt mäktiga lager av lera. Magasinen har dock av SGU bedömts ha 
relativt låg kapacitet (1–5 l/s) och utnyttjas inte för vattenförsörjning (SGU, 
2021). 

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren på flera platser, vanligen i nordväst-sydöstlig riktning. 
Mellan dessa sprickzoner kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i 
berg i anslutning till mindre sprickzoner.

Inom korridoren finns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men både vid Tulebo, Hultakulla och Benareby finns ett 
antal enskilda dricksvattentäkter i berg registrerade i SGU:s brunnsarkiv. 
Kring Benareby är antalet enskilda vattentäkter i berg särskilt betydande. 
Vidare finns sannolikt ett antal grävda brunnar i jordlager i anslutning till 
områden med tätare bebyggelse utanför det kommunala dricksvattennätet. 
Enskilda vattentäkter bedöms ha ett måttligt värde. Inom korridoren finns 
även en del energibrunnar i berg i området kring Benareby.

Inom korridoren återfinns ett antal våtmarker, både vid Tulebo och 
mellan Benareby och Landvetter flygplats. Dessa består till stor del av 
grundvattenberoende torvområden där det i väster framförallt omfattar 
torvområden kring Hårsjöns södra ände och i öster ett stort antal långsmala 
torvområden som korsas av korridoren i de topografiska lågpunkterna. Flera 
av torvområdena återfinns i anslutning till större sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvattennivåer i jordlager under tätare lerlager i 
Mölndalsåns dalgång kan uppstå, vilket kan leda till portryckssänkningar i 
leran och sättningsproblematik. Effekter och konsekvenser bedöms dock som 
små.

Sträckan från Mölndalsåns dalgång fram till Tulebo går i bergtunnel och 
påverkan på grundvatten är därför i huvudsak kopplad till energibrunnar och 
dricksvattenbrunnar anlagda i berg vid Sandbäck, samt den påverkan sänkta 
grundvattennivåer i berg kan få på jordlager som står i hydraulisk kontakt 
med berget. Det senare kan till exempel vara sjunkande grundvattennivåer 
i torvområden vid inläckage i underliggande berggrund till tunnelområden. 

Vid Tulebo beror påverkan på vilken anläggningstyp som blir aktuell. Vid 
markplan kan påverkan vara aktuell för enskilda grundvattentäkter i 
jordlager både vid Tulebo och vid passage genom området vid Benareby. 

Konsekvenser för enskilda brunnar i berg längs hela sträckan mellan 
Sandbäck och Landvetter flygplats är starkt kopplade till avståndet till 
järnvägen och vilken anläggningstyp som är aktuell på sträckan där brunnar 
passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar ger störst konsekvenser. 
Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda vattentäkter bli liten och 
konsekvensen liten till måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är påverkan på grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. 
Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåerna 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet i denna korridor 
beskrivs under korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet 
överensstämmer med korridor Mölnlycke.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet i denna korridor 
beskrivs under korridor Mölnlycke.

Korridoren berör i huvudsak enskilda grundvattentäkter och energi- 
brunnar. De större grundvattenförekomster som kan beröras inom 
korridoren är belägna inom Mölndalsåns dalgång under lerlager och 
används inte för dricksvattenförsörjning. Konsekvensen för dessa 
grundvattenförekomster bedöms som liten. Vidare berörs inga 
kommunala grundvattentäkter av korridoralternativet. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
liten till måttligt negativ, på grund av påverkan på enskilda grund-
vattentäkter och energibrunnar.

Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Vid Sandbäck söder om Mölndal finns ett sammanhängande område med 
odlingsbar mark. Vid Tulebo finns ett område med jordbruksmark. Områden 
med jordbruksmark finns även vid Benareby.

Vid Tulebo och Benareby försvårar det fysiska intrånget i jordbruksmarken 
brukandet framöver. För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande 
ytor kan eventuellt igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter 
över diken behöva anläggas. Öppna diken omfattas av de generella 
biotopskyddsbestämmelserna. Möjlig kompensation för förlorade arealer 
småvatten kan behöva utredas.

Vid Tulebo finns två möjliga anläggningstyper, dels att järnvägen förläggs 
i tunnel i den norra delen av korridoren, dels att järnvägen förläggs i 
markplan i den södra delen av korridoren. Vid tunnelläge undviks intrång i 
jordbruksmark helt vid Tulebo.

Vid Sandbäck blir påverkan, effekt och konsekvens den samma som för 
korridor Mölnlycke, vilket innebär att konsekvensen vid Sandbäck blir liten 
till måttlig beroende på om projekt Pilekrogen genomförs.

Tillfälliga brukningsvägar kan behöva anläggas för att nå kvarvarande marker.

Skogsbruk
Fastigheterna i det här området är relativt stora, förutom i de delområden 
där järnvägen planeras förläggas i tunnel. Undantaget är en passage förbi 
Benareby och Skällsjöås, där fastigheterna är lite mindre och där flera 
fastigheter är mellan 0,5 och 5 hektar, samt mellan 5 och 15 hektar. 

Även om enskilda skogsägare kan komma att påverkas påtagligt bedöms 
påverkan på brukandet av skog vara liten. Påverkan på skogsbruket bedöms 
vara försumbar, men kan uppgå till liten vid passage av samhällen med 
mindre fastigheter. Konsekvensen bedöms vara försumbar.

Framkomlighet till skogsinnehav bör säkerställas. Genom att driftvägar för 
järnväg tillgängliggörs för skogsbruket kan driften av järnvägen bidra positivt 
till skogsbruket i regionen som helhet.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Korridoren går i kanten av ett större område av jordbruksmark, vilket 
ger en liten konsekvens vid Sandbäck. Om projekt Pilekrogen 
genomförs, finns en risk att området helt överges som jordbruksmark 
och att konsekvensen vid Sandbäck blir större. 

Om anläggningen går i markplan vid Tulebo eller Benareby, kommer 
fragmentering av jordbruksmark att ske. Konsekvensen bedöms som 
liten till måttlig.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
liten till måttligt negativ. Bedömningen baseras på påverkan på jord-
bruk vid Pilekrogen, Tulebo och Benareby.
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Buller 
Nuvarande förhållanden
Inom Mölndalsåns dalgång fram till Sandbäck bedöms korridoren placeras i 
ett område med redan idag stor bullerpåverkan på grund av trafiken på E6/
E20, Västkustbanan och övrig trafik i området. Området söder om Mölndals 
station till Sandbäck är idag delvis bullerutsatt. Huvuddelen av korridoren 
från Tulebo till Landvetter flygplats är idag opåverkat av buller. Nära 
Landvetter flygplats påverkas området av buller från flygtrafiken.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en stor konsekvens 
med avseende på buller då flera områden där korridoren passerar har en stor 
känslighet för tillkommande buller.

Inom Mölndalsåns dalgång fram till Sandbäck bedöms korridoren ge en ökad 
bullerpåverkan. Området är dock redan påverkat av trafikbuller från övrig 
infrastruktur och tillkommande buller bidrar till en mindre negativ effekt sett 
till den nuvarande situationen. Störst möjlig påverkan förväntas vid Sandbäck 
i den södra delen av dalgången där en ny järnväg på bro kommer bidra till en 
stor bullerspridning till närområdet. Bullerskyddsåtgärder längs bron medför 
att riktvärden ej överskrids vid Sandbäck. Med tunnel för järnvägen vid 
Sandbäck blir det ingen tillkommande påverkan av buller. 

Området mellan Tulebo och Benareby är relativt opåverkat av trafikbuller 
i dagsläget. Tillkommande buller från järnvägen bidrar till stora negativa 
effekter med större antal bostadshus påverkade av ljudnivåer över riktvärden 
innan åtgärder. Om järnvägen går i tunnel förbi Tulebo förväntas dock 
ingen ökad påverkan av luftburet buller jämfört med nuläget. Med vidtagna 
bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för buller ej överskridas vid 
bostadshusen.

Även på sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats kommer den 
nya järnvägen bidra till ökad bullerpåverkan då området i dagsläget är 
måttligt känsligt med flygbuller som främsta bullerkälla. Negativa effekter 
för bostäder fås vid Björröd där större antal bostäder påverkas av ljudnivåer 
över riktvärdena innan åtgärder. Bullerskyddsåtgärder vid passage av Björröd 
medför att riktvärden ej överskrids vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås är för att 
skydda utsatta områden söder om Mölndal, vid Tulebo, söder om Finnsjön, 
vid Benareby och söder om Björröd. Vid alternativ med bro vid Sandbäck 
föreslås bullerskyddsskärm på bro.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och de omfattande tunnelarbetena under 
byggtiden orsakar arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 

Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 
till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Mölnlycke.

Korridoren bedöms ge liten påverkan till redan bullerutsatt område i 
Mölndal. Med huvudalternativet ny järnväg på bro vid Sandbäck 
bedöms det bli stor negativ konsekvens lokalt i Rävekärr. Om ny järnväg 
förläggs i tunnel vid Sandbäck bedöms det bli liten negativ konsekvens 
lokalt i Rävekärr.

Vid Tulebo i markplan och Benareby bedöms det bli stor negativ 
konsekvens och söder om Björröd bedöms det bli måttlig negativ 
konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Sandbäck, Tulebo 
och Benareby. Byggskedet pågår under flera år, men med arbete dagtid 
bör konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra 
tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor negativ. 

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Utmed Mölndalsåns dalgång och söderut finns det mäktiga lerlager och 
finare jordarter där vibrationer lättare sprids till närliggande byggnader. 
Bostadshus som ligger nära järnvägen i Mölndalsåns dalgång har 
vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet, bland annat i Forsåker, Brännås 
och norr om Mölndals centrum. Längs Västkustbanan beräknas ett flertal 
bostadshus ha vibrationer som överskrider riktvärdet. Området har liten 
känslighet för tillkommande vibrationsstörningar. 

Inom den östra delen av korridoren, mellan Tulebo och Landvetter flygplats, 
finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, främst morän och 
berg. Här förekommer i nuläget inte vibrationsstörningar från järnväg, vilket 
innebär att området har stor känslighet för tillkommande vibrationsstörning.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där korridoren går genom Mölndalsåns dalgång beräknas ett större antal 
bostadshus ha vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet. Med ny järnväg 
kan förhöjda vibrationsnivåer förekomma bland annat i Forsåker, Brännås 
och norr om Mölndals centrum. 

Där järnvägen går i betong- eller bergtunnel kommer sannolikt inte några 
kännbara vibrationer till omgivningen skapas. 

Inom korridoren, från Sandbäck och österut vid Tulebo och Benareby, 
beräknas ett mindre antal bostadshus ha vibrationsnivåer som överskrider 
riktvärdet. Enstaka bostadshus på mer vibrationskänslig mark kan påverkas 
beroende på hur framtida järnväg placeras inom korridoren. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid Forsåker och norr om Mölndals centrum kan vibrationsreducerande 
åtgärder behöva utföras. För ett fåtal bostadshus vid Sandbäck, Tulebo och 
Benareby kan lokala förstärkningsåtgärder krävas under järnvägen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.
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Där korridoren passerar Mölndalsåns dalgång beräknas ett större antal 
bostäder få förhöjda vibrationsnivåer. Från Sandbäck och österut vid 
Tulebo och Benareby kan ett mindre antal bostäder påverkas. 

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet bedöms  
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Sträckan längs E6/E20 och Västra stambanan är utsatt för omfattande 
bakgrundsljudnivåer från den befintliga infrastrukturen. Känslighet för 
tillkommande stomljud är därför liten. Korridorens sträckning österut förbi 
Tulebo och söder om Mölnlycke befinner sig på landsbygd med begränsade 
störningar från infrastruktur. Känsligheten är alltså stor för tillkommande 
störningar i dessa områden I korridorens östra delar ökar flygets påverkan 
från Landvetter flygplats flygstråk. Det finns idag inga stomljudsnivåer från 
järnvägstunnlar i området. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har långa sträckor med bergtunnlar 
fast inte så mycket bostadsområden i närheten av dessa. I Mölndalsåns 
dalgång är det mäktiga leror och i korridorens östra delar går järnvägen 
mestadels ovan mark på morän eller berg.

Ett fåtal bostadshus längs korridoren beräknas få stomljudsnivåer 32 dBA 
LmaxF och alla riktvärden kan klaras efter åtgärder. Effekten av korridoren 
är försumbar enligt bedömningsskala och känsligheten stor i Tulebo och 
liten i Sandbäck. Utifrån detta så bedöms konsekvensen av korridoren som 
försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Ett fåtal bostadshus längs korridor Tulebo påverkas av stomljud från 
järnvägen. Med hjälp av cirka 200 meter stomljudsisolerande matta 
monterad på undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att 
ingen bostad erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett fåtal bostadshus kan påverkas av stomljud från tunneln inom 
korridoren. Området på landsbygden kring Tulebo bedöms som känsligt då 
bakgrundsljudnivån är låg och störningen tillkommer. Då byggskedet pågår 
för ett fåtal bostadshus under en relativt lång, och begränsad tidsperiod, 
bedöms effekten som försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Endast ett fåtal bostäder bedöms påverkas av stomljudsnivåer över 
riktvärdet. Alla riktvärden beräknas klaras efter insatta åtgärder och 
konsekvensen bedöms därför som försumbar.

I byggskedet kan det förekomma förhöjda ljudnivåer från verksamheten 
i tunneln. Ett fåtal bostäder beräknas påverkas under en begränsad 
tidsperiod. Effekten bedöms som försumbar. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.
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Luft 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen går genom Mölndalsåns dalgång där luftmiljön är starkt 
påverkad av trafiken från E6/E20 samt genom den topografi som råder i 
dalgången vilket innebär att miljökvalitetsnormerna tidvis riskerar att 
överskridas. Korridoren går i markplan genom Tulebo och Benareby som är 
glest befolkade och dessa områden är inte är påverkat av andra närliggande 
vägar eller verksamheter som försämrar luftmiljön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Mölnlycke.

Anläggningens effekter på luftmiljön när den går i markplan genom Tulebo 
och Benareby är försumbara då förhöjda halter runt anläggningen i markplan 
är mycket låga. En tunnel kommer krävas mellan Sandbäck och fram till 
området runt Tulebo. Partiklar som bildas i tunneln kommer ventileras ut 
genom tunnelmynning dels i Rävekärr dels i Tulebo. Vid Tulebo där tunneln 
kommer upp till markplan ligger i ett område där få människor stadigvarande 
vistas varför konsekvensen i detta område bli försumbar. Effekterna av 
partikelutsläpp vid Rävekärr kommer bli lokala och bedöms bli små. I detta 
område är befolkningstätheten relativt låg och få verksamheter som hur 
luftmiljösynpunkt bedöms som extra känsliga, såsom vårdinrättningar, skolor 
och förskolor är få varför områdets känslighet bedöms som liten. Detta leder 
fram till en liten negativ konsekvens lokalt runt tunnelmynningarna. Denna 
konsekvens kommer dock inte påverka den sammanvägda bedömningen som 
järnvägens positiva konsekvenser innebär.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett byggskede medföra tunga transporter av bergmassor från drivningen av 
tunnel mellan Rävekärr och Tulebo. Konsekvenserna av ett byggskede liknar 
de för korridor Mölnlycke men då tunnellängden blir kortare medför detta 
kortare byggtid och färre transporter och konsekvensen i byggskedet bedöms 
därför vara försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa påverkan 
på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av kvävedioxid. 
Exempel på åtgärder kan vara dammreducerande åtgärder med 
vattenridåer vid sprängning, hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra 
ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen av korridoren utgörs av Mölndals tätort där befintlig 
järnväg i form av Västkustbanan är placerad. Denna ger upphov till 
magnetfältsexponering i järnvägens närområde. Mellan Mölndal och 
Landvetter flygplats går en högspänningsledning inom korridorens 
utbredning en längre sträcka, och passerar även genom Benareby. Denna ger 
upphov till viss magnetfältsexponering i dess närområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Längs Mölndalsåns dalgång kommer den nya järnvägen att integreras 
med den befintliga Västkustbanan. Det innebär att både järnvägens fysiska 
utbredning och magnetfältsexponeringen från densamma kommer att öka. 
I och med den höga trafikering som blir på grund av integreringen med 
Västkustbanan kan det förväntas magnetfältsexponering i områden där det 
finns bostäder, dock av så låg nivå (under 0,2 µT) att effekten blir försumbar. 
Sammantaget innebär den nya järnvägen därför en försumbar konsekvens för 
sträckningen vid Mölndalsåns dalgång. 

Efter passering av Sandbäck övergår järnvägen i tunnel mot Tulebo. Passage 
av Tulebo är möjligt med både järnväg i markplan och i tunnel. Passagen av 
Tulebo i markplan innebär att bostäderna kommer att finnas på ett avstånd 
som ger försumbar effekt. Passagen av Tulebo i tunnel innebär, med järnväg i 
bergtunnel, att bostäderna på marknivå kommer att exponeras för magnetfält 
under 0,2 µT, vilket även här innebär en försumbar effekt. Det antal bostäder 
som sannolikt exponeras för detta magnetfält är också litet. Sammantaget 
innebär detta att den nya järnvägen medför en försumbar konsekvens för 
passage förbi Tulebo.

Efter Tulebo övergår den nya järnvägen till att i huvudsak gå i markplan 
fram till Landvetter flygplats. När järnvägen går i markplan innebär det att 
bostäderna kommer att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt. När 
korridoren passerar Benareby går även en högspänningsledning genom 
korridoren. Denna ger upphov till viss magnetfältsexponering i dess 
närområde, och för bostäder som hamnar nära både den nya järnvägen och 
högspänningsledningen uppstår en kumulativ effekt som kan medföra att 
det totalt sett blir en något högre negativ effekt. Eftersom det antal bostäder 
som sannolikt berörs av denna kumulativa effekt är litet, bedöms därför det 
sammantaget bli en försumbar konsekvens vid passage förbi Benareby.

För övrig sträcka mot Landvetter flygplats passeras endast ett fåtal bostäder, 
som på grund av att passagerna sker i markplan kommer att ge endast 
försumbar effekt. Ingen av stationslägena vid Landvetter flygplats innebär att 
den nya järnvägen medför exponering av magnetfält på platser där människor 
stadigvarande vistas. Således bedöms sträckningen från Benareby till 
Landvetter flygplats, inklusive stationsläget, innebära att den nya järnvägen 
ger en försumbar konsekvens.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma att exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 

planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln. 

Vid Mölndalsåns dalgång, Benareby samt passage av Tulebo i tunnel, 
kommer sannolikt ett fåtal bostäder utsättas för magnetfälts- 
exponering, dock av så låg nivå att effekten bedöms som försumbar. 

Sammantaget bedöms korridoren därför medföra en försumbar  
konsekvens.
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Risk och säkerhet
Detta alternativ har samma sträckning som korridor Mölnlycke genom 
Mölndalsåns dalgång vilket leder till att samma risker gällande farligt gods 
och tågurspårning ska beaktas samt att samma fastigheter påverkas. Samma 
riskreducerande åtgärder vidtas som anges för Mölndalsåns dalgång i 
korridor Mölnlycke. 

Eftersom detta alternativ har samma sträckning som korridor Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång, liknande längd på tunnlar efter Mölndal, 
samma stationer vid Landvetter och samma skred- och rasrisker under 
byggskedet i Mölndalsåns dalgång, så blir bedömningen av känslighet och 
effekt för de fem utvärderingsområdena desamma. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet med station L1 vid Landvetter flygplats 
måttligt negativ ur risk- och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för 
tunnelsäkerhet enligt regelverk samt skyddsåtgärder längs närliggande 
bebyggelse bedöms risknivån för korridoren bli acceptabel.

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet med station L7 vid Landvetter flygplats liten 
till måttligt negativ ur risk- och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder 
och skyddsåtgärder bedöms risknivån för korridoren bli acceptabel. 

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Tulebo M1 + 
L1 Måttlig Liten-

Måttlig
Liten-

Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Måttlig negativ konsekvens 
I korridoren finns långa tunnlar. En lång sträcka går i tätbebyggt område i samma spårområde som 
Västkustbanan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. I alternativet ingår station i 
Mölndal och station under mark på Landvetter flygplats. Skred- och rasrisker förekommer under 
byggskedet i Mölndalsåns dalgång vilket bedöms kunna hanteras med tekniska åtgärder. Måttlig negativ 
konsekvens under byggskede på grund av långa tunnlar.

 

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Tulebo M1 
+ L7 Måttlig Liten-

Måttlig Liten Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-måttlig negativ konsekvens
I korridoren finns långa tunnlar. En lång sträcka går i tätbebyggt område i samma spårområde som 
Västkustbanan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. I alternativet ingår station i 
Mölndal och station i markplan på Landvetter flygplats. Skred- och rasrisker förekommer under 
byggskede i Mölndalsåns dalgång och för bank i Tulebo vilket bedöms kunna hanteras med tekniska 
åtgärder. 

Översvämning
Nuvarande förhållanden
För nuvarande förhållanden gällande översvämning vid höga vattennivåer 
eller skyfall i Mölndalsåns dalgång, se korridor Mölnlycke. För förhållande 
gällande översvämning vid skyfall i stationsläget vid Landvetter flygplats, se 
korridor Mölnlycke.

Översvämningssituationer i mindre skala kan även förekomma i övriga 
ytvattendrag inom korridoren, framför allt för de vattendrag som avvattnar 
relativt stora avrinningsområden i anslutning till Finnsjön, Gravsjön och 
Nordsjön. Detta gäller i huvudsak längs partier av vattendragen där terrängen 
är flack. 

Korridoren passerar Benareby längs med vattendelaren. Inom korridoren 
finns topografiska lågpunkter, framförallt i anslutning till omgivande 
vattendrag där Grankärret utgör en av dessa. Mellan Rävekärr och Benareby 
samt från Benareby till Landvetter flygplats går korridoren genom naturmark.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För Mölndalsåns dalgång samt stationsläget vid Landvetter flygplats blir 
bedömningen samma som för korridor Mölnlycke. Detta innebär liten 
till måttlig konsekvens i Mölndalsåns dalgång samt liten konsekvens vid 
Landvetter flygplats. Effekt och konsekvens av anläggningens och tillhörande 
översvämningsskydds påverkan på översvämningssituationen i Mölndalsåns 
dalgång har bedömts mot bakgrund av preliminära resultat från pågående 
arbeten, därav finns viss osäkerhet i effekt- och konsekvensbedömningen.

Korridoren passerar Benareby i markplan, potentiellt i skärning, vilket ger 
upphov till att anläggningen behöver skyddas mot översvämning till följd av 
skyfall. Skyddsåtgärder kan få konsekvenser för övriga delar av korridoren till 
följd av att vattenmassor och översvämningsplan förflyttas och uppkommer 
på nya platser. Negativ effekt på översvämningsrisker bedöms vara särskilt 
förenat med om anläggningen sammanfaller med Grankärret. Konsekvensen 
bedöms därför som liten till måttlig.

För övriga delar av korridoren har områdena i anslutning till vattendrag 
generellt liten känslighet för översvämning vid höga vattennivåer. 
Anläggningen kan, beroende på utförandet, utgöra en barriär för strömmande 
vatten, vilket lokalt kan bidra till ökad översvämningsrisk. Med korrekt 
dimensionering av genomledning ska dämmande effekter på vattendrag inte 
uppstå och den negativa konsekvensen bedöms därmed bli liten.

För delar av korridoren där anläggning i markplan går genom naturmark och 
korsar avrinningsstråk och vattendrag som fyller funktion för avledning av 
skyfall bedöms översvämningsrisken liten när dessa leds genom eller förbi 
anläggningen. Eventuell omledning av vattendrag till följd av anläggningen 
kan medföra en förändrad översvämningssituation i omgivningen. Då 
naturområdena generellt har liten känslighet för översvämning med 
avseende på skyfall samtidigt som goda förutsättningar för att rymma 
tillräckliga skyddsåtgärder finns inom korridoren bedöms konsekvensen som 
liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För Mölndalsåns dalgång samt stationsläget vid Landvetter flygplats, se 
korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För Mölndalsåns dalgång blir bedömningen samma som för korridor 
Mölnlycke. Detta innebär måttlig till stor konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För Mölndalsåns dalgång se korridor Mölnlycke.

Konsekvensen av en översvämningssäkring mot höga vattennivåer i 
Mölndalsån bedöms som liten till måttlig även vid ett framtida föränd-
rat klimat. Detta gäller vid högvattennivåer med upp till 200 års 
återkomsttid efter implementering av prognosjusterad reglering av 
Mölndalsån och kapacitetshöjande åtgärder. 

Skyddsåtgärder för att säkerställa anläggningens funktion vid skyfall, 
bedöms medföra en måttlig till stor konsekvens för de östra delarna av 
Mölndalsåns dalgång samt liten till måttlig konsekvens vid Benareby 
och liten konsekvens vid stationsläge L7. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en måttlig till stor negativ  
konsekvens. Bedömningen grundar sig på att anläggningen förstärker 
översvämningsproblematiken i Mölndalsån dalgång framför allt vid 
skyfallshändelser. 
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Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns främst i den västra och östra delen av korridor Tulebo. I 
västra delen, som utgörs av Mölndalsåns dalgång, förekommer flertalet 
potentiellt förorenade områden med måttlig känslighet. Längs Mölndalsåns 
dalgång kan föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till 
exempel klorerade lösningsmedel. Inom området kan även föroreningar 
med låg spridningsbenägenhet påträffas, till exempel metaller och PAH. I 
öst ligger Landvetter flygplats med stor känslighet. Vid Landvetter flygplats 
kan föroreningar (främst PFAS-ämnen) påträffas i mark- och grundvatten i 
ytliga jordlager, sprängstensmagasin och i berg. PFAS-föroreningar bedöms 
kunna påträffas inom hela flygplatsens verksamhetsområde samt nedströms 
flygplatsen i grundvattnets strömningsriktning. Mest påtaglig bedöms PFAS-
förekomst vara i anslutning till flygplatsens brandövningsplats. Station L7 
är delvis belägen utanför flygplatsens verksamhetsområde vilket innebär att 
PFAS-förekomst kan förväntas vara lägre vid det stationsläget.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet bedöms ha samma påverkan, effekter och konsekvenser som 
alternativ Mölnlycke vid Mölndalsåns dalgång och Landvetter flygplats i 
driftskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder i 
driftskedet som alternativ Mölnlycke vid Landvetter flygplats.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i byggskedet som 
alternativ Mölnlycke vid Mölndalsåns dalgång och Landvetter flygplats.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
i byggskedet som alternativ Mölnlycke vid Mölndalsåns dalgång och 
Landvetter flygplats.

Om tidigare förorenade områden kräver sanering, bidrar järnvägs- 
utbyggnaden med positiva effekter i driftskedet. Dock kan utbyggnaden 
medföra måttliga effekter och långvariga negativa konsekvenser längs 
Mölndalsåns dalgång och vid Landvetter flygplats. Minst negativ 
konsekvens erhålls vid stationsläget L7 eftersom detta delvis är beläget 
utanför flygplatsens verksamhetsområde.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Tulebo bedöms bli 
liten till måttligt negativ, på grund av föroreningar i det historiska  
industrilandskapet.

Masshantering
Korridor Tulebo, som i högre utsträckning än övriga korridorer går i 
markplan, ger något mindre mängder bergmassor än övriga korridorer men 
där korridoren går i markplan uppkommer istället jord- och torvmassor. 
Korridor Tulebo ger därför den minsta mängden bergmassor, men sett till 
den totala mängden massor så blir denna mängd marginellt större än för 
korridor Mölnlycke. Bergmassorna uppkommer främst väster och öster om 
Tulebo och under Landvetter flygplats där tre långa tunnlar är lokaliserade. 
Endast en mindre andel av de uppkomna berg- och jordmassorna bedöms 
behövas direkt i järnvägsanläggningen. I Tulebo korridoren uppkommer 
också en stor mängd torvmassor, som dock är mindre än för Raka vägen Öst 
och Landvetter Öst. Torvmassorna uppkommer främst mellan Tulebo och 
väster om Landvetter flygplats.

I korridor Tulebo med station L7 uppkommer något mindre mängder av både 
berg- och jordmassor samt torv än vid stationsläge L1.

För korridor Tulebo uppkommer mindre mängder bergmassor som blir 
över jämfört med Raka vägen Öst och Landvetter Öst (detta gäller även 
för korridor Raka vägen och Mölnlycke). Mängden uppkomna jordmassor 
som inte direkt behövs i järnvägsanläggningen är relativt likvärdig mellan 
korridorerna Tulebo, Mölnlycke och Raka vägen. Dessa jordmassor bedöms 
dock till stor del kunna användas till åtgärder för anläggningens anpassning 
till det omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i 
närområdet eller till andra externa projekt.

Klimat
För korridor Tulebo är klimatpåverkan från lastbilstransporter bland de 
lägsta jämfört med övriga alternativ väster om Landvetter flygplats. Främst är 
det mindre transporter av bergschakt som ger en lägre klimatpåverkan.

Västerut i korridoren, vid Sandbäck, är klimatkalkylen baserad på en lösning 
som går i betongtunnel längs en sträcka på cirka en kilometer. Eventuellt kan 
den lösningen komma att ändras till järnvägsbro, vilket skulle ha en positiv 
inverkan på den totala klimatpåverkan i byggskedet. Anledningen är att 
betongtunnel är en av de mest klimatbelastande anläggningstyperna. 

Söder om Hårssjön är klimatkalkylen baserad på en lösning som i södra 
delen av korridoren går i markplan med växlande sträckor på bank och i 
skärning. Om sträckningen istället skulle komma att gå i norra delen av 
korridoren krävs bergtunnel längs ovannämnda sträcka för att undvika 
ett planerat naturreservat i det området. Detta skulle då ha en negativ 
inverkan på den totala klimatpåverkan i byggskedet, då bergtunnlar är en 
mer klimatbelastande anläggningstyp än bank och skärning i markplan. 
Anledningen till det är främst de stora mängder betong och stål som läggs på 
väggar och tak i tunnlarna samt en större klimatpåverkan från hantering av 
bergmassorna som sprängs och transporteras bort.

Korridor Tulebo som ansluter i station L1 har större klimatpåverkan i 
byggskedet, jämfört med en anslutning i station L7. Station L7 ligger i 
skärning något längre österut, jämfört med L1 som ligger i bergtunnel under 
flygplatsen. Detta gör att det för station L1 bland annat krävs större och mer 
klimatbelastande konstruktioner i betong och stål.
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Ekosystemtjänster
Korridoren innebär järnväg och station i markplan i Mölndal, i ett område 
med i hög grad ianspråktagen mark. Inledningsvis, där korridoren följer 
befintlig infrastruktur, bedöms effekten bli liten avseende ekosystemtjänster. 
Därefter går korridoren delvis i tunnel, men mynnar ut i markplan vid 
Tulebo respektive väster om Finnsjön, vilket ger en stor påverkan på 
natur- och rekreationsvärden i anslutning till Hårssjön-Rambo mosse. De 
kommunala vattentäkterna Rådasjön och Finnsjön påverkas av passagen. 
Risken för påverkan på den försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande 
av dricksvatten, bedöms generellt som försumbar eller liten, förutsatt att 
skyddsåtgärder vidtas under bygg- och driftskede.

Benareby passeras också i markplan, vilket ger en negativ påverkan på 
försörjande och kulturella ekosystemtjänster. Anledningen är att småskaligt 
jordbruk påverkas av markanspråk samt att boende påverkas av försämrade 
rekreationsvärden och buller. Öster om Bolås, går anläggningen i markplan 
fram till Landvetter flygplats. Detta innebär en stor negativ påverkan på 
rekreationsvärden samt reglerande och försörjande ekosystemtjänster, 
eftersom anläggningen går i anslutning till ett planerat naturreservat söder 
om Yxsjöns naturreservat och ny mark i form av produktionsskog, mossar 
och våtmarker tas i anspråk.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en stor förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del samt på småskaligt 
jordbruk kring Benareby. Viss risk för påverkan på vattentäkterna 
Finnsjön och Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på våtmarker väster om Landvetter flygplats samt stor 
påverkan på känsliga habitat i planerat naturreservat Hårssjön- 
Rambo mosse och planerat naturreservat söder om Yxsjön.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på två planerade naturreservat, två samhällen och ett 
område med riksintresse för friluftsliv. Barriäreffekter i Benareby.

Sammanfattning Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ påverkan på 
samtliga kategorier av ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms 
förlusten av ekosystemtjänster som stor.
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9.4.3 Korridor Landvetter Öst
Korridor Landvetter Öst kan kombineras med station M1 i Mölndal samt 
L3 vid Landvetter flygplats. Konsekvensbedömning för stationerna ingår i 
bedömningen för korridoren. Korridorens sträckning ses i Figur 9.9.
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Figur 9.9  Korridor Landvetter Öst.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Genom Mölndalsåns dalgång har detta alternativ samma sträckning som 
alternativ Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om korridor 
Mölnlycke. Korridoren viker av efter Rambo mosse och går genom ett 
tätortsnära skogsområde med många vandringsstråk norr om Hårssjön och 
Finnsjön. Benareby karaktäriseras av kuperad terräng, småskalig bebyggelse 
och kulturmiljöer. Den norra delen av korridoren mellan Rambo mosse 
och öster om Benareby omfattar anläggningstyp tunnel och den södra 
delen av korridoren järnväg i markplan. Öster om Benareby går korridoren 
i markplan genom ett glest befolkat skogsområde med inslag av mindre 
sprickdalar, sjöar och mossar. Landvetter flygplats är en nationell målpunkt. 
Området har en storskalig verksamhetskaraktär med små visuella kvaliteter. 
Alternativ Landvetter Öst ansluter till station L3 inom flygplatsens nuvarande 
parkerings- och angöringsområde. 

 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång och Mölndal C blir bedömningen densamma för 
denna sträcka, vilket innebär liten konsekvens för Mölndalsåns dalgång och 
positiv konsekvens för stadsutvecklingen lokalt och i regionen av en station 
för den nya järnvägen vid Mölndal C. 

När korridoren passerat Rambo mosse ger den södra delen av korridoren 
möjlighet att gå i markplan i ett tätortsnära skogsområde med viktiga 
kopplingar mellan Mölnlycke tätort och sjöarna Hårssjön och Finnsjön. 
Området norr om Hårssjön och Finnsjön är ett regionalt friluftsområde med 
en mycket värdefull landskapskaraktär. Känslighet för förändring är särskilt 
är stor kring Finnsjön. Norra delen av Finnsjön, där den större entrén till 
området ligger, har många sollägen på klippor vid stranden. Korridoren för 
alternativ Landvetter Öst har anläggningstyp tunnel för den norra delen av 
korridoren och markplan för den södra delen av korridoren, vilket är den del 
av korridoren som omfattar de norra delarna av sjön. Om järnvägen läggs i 
tunnel blir det ingen påverkan och konsekvensen blir försumbar. En järnväg 

i markplan förbi Hårssjön och Finnsjön blir däremot en barriär mellan 
Mölnlycke tätort och sjöområdena. En järnväg i markplan där får stor negativ 
effekt på områdets värde som friluftsområde för såväl barn som vuxna och 
påverkar utvecklingen av Mölnlycke tätort. Eftersom landskapets karaktär 
har ett högt värde och effekten bedöms bli stor blir konsekvensens av en 
järnväg i markplan norr om Hårssjön och Finnsjön stor. 

Benareby har en mycket värdefull småskalig landskapskaraktär med kuperat 
jordbrukspräglad miljö med stort inslag av sjöar. Området har en stor 
känslighet för förändring. Det gäller särskilt området med äldre by-karaktär 
kring den gamla skolan som ligger inom korridoren. Närheten till Mölnlycke 
tätort kombinerat med närhet till sjöar och natur gör det till en attraktiv 
boendemiljö. Korridoren för alternativ Landvetter Öst är har anläggningstyp 
tunnel i norra delen av korridoren, där området med by-karaktär kring den 
gamla skolan ligger, och markplan för den södra delen av korridoren. Den 
kuperade terrängen innebär korta siktlinjer med möjlighet att undvika att en 
järnväg i markplan syns på långt avstånd, men medför höga skärningar där 
järnvägen går genom höjdryggar. Om järnvägen läggs i tunnel blir det ingen 
påverkan och konsekvensen blir försumbar. En järnväg i markplan bedöms 
ge en måttlig effekt genom Benareby då karaktär, funktion, visuella kvaliteter 
och totalintrycket som landskapet och dess bebyggelse tillsammans utgör 
till viss del försvinner eller försämras. Tunnelmynningar kommer att bli 
synliga lokalt. En järnväg i markplan kommer att förändra markanvändning 
och landskapets skala lokalt samt skapa barriärer inom orten, vilket särskilt 
kan påverka barn och ungdom. Attraktivitet som boendeområde kommer 
att minska. Konsekvensen för en järnväg i markplan inom korridoren för 
alternativ Landvetter Öst bedöms bli måttlig till stor.

Skogsområdet öster om Benareby har en värdefull landskapskaraktär med 
måttlig känslighet för förändring. Området närmast Landvetter flygplats har 
störningar av buller från in- och utflygningar. Skogsområdets storlek och 
de topografiska förutsättningarna innebär att en järnväg i markplan endast 
ger en viss lokal förändring av områdets karaktär och totalintryck. En kort 
sträcka öster om Benareby går korridoren i tunnel på grund av topografin. 
Tunnelmynningarna kommer att påverka landskapet lokalt. En nordlig 
sträckning i korridoren vid passagen av Buarås kan påverka bebyggelse. 
Effekten bedöms sammantaget bli liten för sträckan från Benareby till 
Landvetter flygplats och konsekvensen bedöms därmed bli liten till måttlig.

Landvetter flygplats station L3 ligger i skärning genom hela flygplatsområdet 
öster om terminalbyggnaden och parallellt med rullbanan. Anpassningar 
eller skyddsåtgärder kan behöva göras för att inte påverka flygplatsens 
verksamhet som är av riksintresse. Flygplatsen har utbyggnadsplaner 
söder och sydöst om terminalbyggnaden som kan komma att påverkas. 
Rörelsemönster i området kommer att påverkas och viss bebyggelse kan 
behöva omlokaliseras. Stationsläget ligger mellan 40 och 400 meter från 
terminalbyggnaden. Läget för tågstationen stärker Landvetter flygplats 
karaktär och funktion som nationell och regional målpunkt för resande, 
men avståndet mellan terminalen och stationen kan bli förhållandevis 
långt, vilket kan minska stationens attraktivitet och funktion. Detta kan 
leda till att resande med tåg blir begränsat och fortsatt gynna bil- och 
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bussresor till flygplatsen. Barriärverkan och minskad attraktivitet för det 
utvecklingsområde som planeras i norra delen av flygplatsområdet kan 
uppkomma, då järnvägen passerar området i markplan. Kumulativa effekter 
kan uppkomma av de kommunala expansionsplaner som finns för området 
nordöst om terminalbyggnaden. Sammantaget bedöms effekten på landskap 
och bebyggelse som försumbara. Konsekvensen bedöms blir försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet 
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
för bostäder i främst Mölndalsåns dalgång, Rävekärr, Benareby och Buarås. 
Utformningen av dessa kräver anpassning till landskapsbild, bebyggelsens 
arkitektur och terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning norr om 
Finnsjön och Hårssjön samt Benareby kan påverka vistelseytor och invanda 
stråk i landskapet. Effekten bedöms bli lokal men stor eftersom det berör 
områden nära bebyggelse och långvarig då det kommer ta lång tid innan 
landskapet återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan inte 
längre behövs. Konsekvensen blir måttlig eftersom det ligger nära bebyggelse.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Korridor Landvetter Öst bedöms få en liten konsekvens för  
Mölndalsåns dalgång, positiv konsekvens för stadsutveckling lokalt och 
regionalt samt liten till måttlig konsekvens för sträckan från Benareby 
till Landvetter flygplats. 

I den sammantagna bedömningen för korridor Landvetter Öst bedöms 
den negativa konsekvensen bli stor. Det baseras på att den negativa 
konsekvensen för passagen norr om Finnsjön och genom Benareby 
bedöms bli stor respektive måttlig till stor för den södra del av  
korridoren där järnvägen går i markplan.

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Landvetter Öst finns höga naturvärden knutna till främst 
våtmarker och barr- och blandskogsmiljöer. Mellan Kållered och Pixbo har 
detta alternativ samma sträckning som alternativ Mölnlycke, se beskrivning 
av förhållanden i avsnittet om korridor Mölnlycke. 

Söder om Pixbo passerar korridoren ett område med höga naturvärden 
knutna till ek- och tallskog samt lövsumpskog. Dessa områden har höga samt 
påtagliga naturvärden och sammantaget bedöms naturmiljövärdet vara stort.

Väster och öster om Finnsjön återfinns skogsområden med höga till 
måttliga värden. Värdena är kopplade till lövskog och sumpskog där delar av 
områdena utgörs av skogliga nyckelbiotoper. 

Öster om Mölnlycke berörs det planerade naturreservatet Södra Yxsjön med 
ovanligt artrika äldre slutna granskogar. Området innefattar även skogliga 
nyckelbiotoper, våtmark och lövskogar med höga och påtagliga naturvärden. 
Södra Yxsjön bedöms ha stort naturmiljövärde. 

Öster om Benareby passerar korridoren en skoglig värdekärna med flera 
biotopskyddsområden, naturvärden samt nyckelbiotoper. Sammantaget 
bedöms värdet vara stort. 

De större vattendragen Mölndalsån, Kålleredsbäcken och bäck från Yxsjön 
berörs av korridoren. I Mölndalsån och Kålleredsbäcken förekommer lax 
och havsöring. I Mölndalsån finns lek- och uppväxtområdet vid Forsåker och 
i Kålleredsbäcken vid Brännås i Mölndal. Mölndalsån och Kålleredsbäcken 
är kraftigt påverkade av bland annat bebyggelse, infrastruktur och fysiska 
ingrepp. Naturmiljövärdet bedöms som litet för de tre vattendragen.

Sydöst om Landvetter flygplats passerar korridoren södra delen av Skärsjön, 
en näringsfattig sjö med ställvis långgrunda sedimentstränder. Sjön bedöms 
ha stort naturmiljövärde. 

Vid Tulebo och öster om Benareby där korridoren är rik på sumpskog, öppen 
myr och sjöar. Våtmarker och sumpskogar har en hög artrikedom av insekter, 
kärlväxter, mossor och fåglar och är viktiga komponenter för den totala 
artrikedomen i ett landskapsperspektiv. Väster om Benareby och söder om 
Landvetter flygplats berörs flera områden med sumpskog. De bedöms ha ett 
måttligt naturmiljövärde. 

Utöver ovan nämnda vatten berörs en liten del av Nordsjöns norra kant av 
korridoren strax öster om Benareby. Nordsjön är en stor men relativt grund 
sjö som bedöms ha mpttligt naturmiljövärde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För korridoren som helhet innebär stor andel tunnel i väst att 
barriäreffekterna blir små. Fragmentering och förlust av livsmiljöer, liksom 
bullerstörningar, kan förväntas uppkomma endast längs den östra delen av 
korridoren.

För området Hårssjön – Rambo mosse bedöms påverkan av anläggningen 
i driftskedet bli stor. Områdets östra delar, cirka 10 hektar, påverkas av 
markanspråk då järnvägen passerar i markplan. Området kommer att 

påverkas av bullerstörning från järnvägen vilket bedöms ge stora negativa 
konsekvenser för häckande känsliga fågelarter. Den sammantagna 
konsekvensen bedöms bli stor.

För de skogliga värdena söder om Pixbo bedöms konsekvensen bli försumbar 
då anläggningen går i tunnel. Bedömningen förutsätter att markytor för 
anläggande och drift kan förläggas utanför områden med höga naturvärden.

Vid Finnsjön bedöms de skogliga värdena påverkas av markanspråk. Här 
finns stor risk för fragmentering och kanteffekter på våtmarker och 
skogsmark med påtagliga till höga värden. De områden som inte påverkas 
av markanspråk riskerar att påverkas av förändrad hydrologi. Konsekvensen 
bedöms bli måttlig. 

Det planerade naturreservatet Södra Yxsjön bedöms påverkas av permanenta 
barriäreffekter där anläggningen går i markplan vilket riskerar skära av 
viktiga ekologiska samband för skogslevande arter. Konsekvensen bedöms bli 
måttlig till stor då lokalisering utanför naturreservatet är möjlig. 

Stora delar av den skogliga värdekärnan öster om Benareby påverkas 
av markanspråk. Intrång i höga naturvärden lindras av potential till rätt 
placering av järnvägen inom korridoren, varför konsekvensen bedöms bli 
måttlig till stor. 

För Mölndalsån, Kålleredsbäcken, och bäck från Yxsjön kan anläggningen 
ge upphov till permanenta effekter på flöden, bottnar och stränder vilket 
kan medföra negativa konsekvenser för akvatiska livsmiljöer. Vid passage i 
markplan kan även vandringshinder för vattenlevande organismer uppstå. 
Delar av Mölndalsån och Kålleredsbäcken, tas i anspråk där järnvägen 
går på bank, bro eller i skärning. I Kålleredsbäcken riskerar lek- och 
uppväxtområdet för lax och havsöring och möjligheterna till reproduktion 
att påverkas negativt. 

För Mölndalsån och Kålleredsbäcken kan effekterna bli stora vilket medför 
att konsekvenserna bedöms som måttliga. För bäck från Yxsjön blir såväl 
effekten som konsekvensen liten. Bedömningarna förutsätter att passagerna 
miljöanpassas.

Planerade uppställningsspår vid Pilekrogen samt Mölndal Stads planerade 
åtgärder mot översvämning kan innebära kumulativa effekter med avseende 
på fysisk påverkan i Kålleredsbäcken. 

En bank genom Skärsjön eller Nordsjön kan ge upphov till viss biotopförlust, 
försämrad vattenomsättning i den avskurna delen av sjön och försämrad 
rörlighet för fisk och andra organismer. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridoren blir effekterna små och därmed blir konsekvensen måttlig för 
Skärsjön och liten till måttlig för Nordsjön.

Påverkan på våtmarker, sumpskogar och grundvattenberoende torvområden 
är ofrånkomlig på de sträckor där anläggningen går i markplan, dels väster 
om Finnsjön, dels öster om Benareby. De effekter som bedöms uppkomma är 
förändringar av grundvattennivåer och flödesregim till följd av dämning eller 
dränering. För områdena kring Finnsjön samt söder om Landvetter flygplats 
bedöms markanspråk i kombination med den förändrade hydrologin ge 
upphov till måttliga effekter och konsekvenser. 
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen har stor betydelse för konsekvenser i områden 
norr om Hårssjön, där effekter på känsliga områden för häckande fåglar 
minskar ju längre åt nordöst anläggningen placeras. Lokalisering blir också 
särskilt viktigt vid Benareby och Skärsjön för att undvika skada på känsliga 
livsmiljöer. Bullerskydd kommer att motverka negativa konsekvenser för 
dessa områden.

Val av anläggningstyp vid passage av Kålleredsbäcken har stor betydelse för 
graden av fysiskt intrång i vattenmiljön och intrångets konsekvenser för lax- 
och öring. Passage på bro bedöms resultera i mindre grad av fysiskt intrång 
jämfört med betongtunnel, under förutsättning att brostöd inte placeras i 
vattenmiljön. 

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. I Mölndalsån, Kålleredsbäcken, bäck från Yxsjön, Nordsjön 
och Skärsjön finns risk för grumling och utsläpp av föroreningar från 
byggdagvatten. I Kålleredsbäcken riskeras även igensättning av lekbottnar 
samt påverkan från länshållningsvatten från tunnel, vilket kan ge negativa 
effekter på lax och örings reproduktion. Konsekvenserna bedöms bli små till 
måttliga om skyddsåtgärder vidtas. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden.

Påverkan på ytvatten kan motverkas genom att etableringsytor placeras med 
skyddsavstånd till vattendrag samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Undvik grumlande 
anläggningsarbeten uppströms reproduktionsområdena för lax och 
havsöring i Mölndalsån och Kålleredsbäcken. I Mölndalsån nedströms 
reproduktionsområdena bör arbete i vatten undvikas under laxens och 
havsöringens lekvandring och smoltutvandring. I sjöar och vattendrag kan 
arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att 
begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att 
minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under 

byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan kommer ske på måttliga ytor av värdefulla skogs- och 
våtmarksområden samt ekologiska samband. Det blivande natur- 
reservatet vid Hårssjön, sannolikt även det blivande naturreservatet 
nära Yxsjön, kommer att påverkas. Lokaliseringen inom korridoren får 
betydelse för konsekvenserna. Korridoren ger stor effekt och måttlig 
konsekvens för Mölndalsån-Kålleredsbäcken samt måttlig konsekvens 
för Skärsjön med stort naturmiljövärde. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Landvetter Öst 
bedöms bli måttligt till stor negativ, på grund av påverkan på värdefulla 
vatten- och skogsmiljöer. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Genom Mölndalsåns dalgång har detta alternativ samma sträckning som 
alternativ Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om korridor 
Mölnlycke. Korridoren passerar genom de agrart präglade områdena kring 
Benareby. Längs sträckan Rambo mosse fram till Landvetter flygplats finns 
några registrerade fornlämningar och fyndplatser som kan dateras till 
stenåldern och som primärt ligger nära vattendragen och i sprickdalarna. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång och Mölndal C blir bedömningen densamma för 
denna sträcka, vilket innebär försumbar konsekvens för Krokslätts fabriker, 
måttlig konsekvens för Forsåkers bruksområde samt liten konsekvens för 
fornlämningar i form av ett vägmärke och Hejderidarens grav. 

Den småskaliga kulturmiljön Västra Hyltan är belägen mellan Finnsjön och 
Gravsjön. Den utgörs av en ensamgård med mycket lång historisk kontinuitet, 
då platsen varit bebodd och brukad sedan åtminstone 1600-talet. Området 
består av två äldre mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader samt 
kringliggande småskaligt odlingslandskap med många agrara lämningar 
i form av terrasserade åkrar, rågator och odlingsrösen. Området har ett 
måttligt kulturhistoriskt värde. Korridoren passerar i markplan i områdets 
norra del. Områdets småskaliga karaktär är känsligt för storskaliga ingrepp 
och effekterna för området bedöms som måttliga då dess värden till viss 
del skadas eller fragmenteras i områdets utkant. Konsekvenserna bedöms 
som måttliga, men om järnvägen förläggs längre norrut kan de negativa 
konsekvenserna minska.

Den äldre bymiljön i Benareby är placerad utmed vägen mellan Mölnlycke 
och Hällesåker invid Yxsjön, i ett bergigt och småskuret odlingslandskap. 
Benareby har anor sedan 1500-talet, men platsen har troligtvis var bebodd 
längre då fynd från såväl medeltid som järnålder gjorts i området. Fynd 
som dateras till stenåldern har också gjorts i områdets nordvästra delar. 
Kulturmiljön har ett måttligt värde. Korridoren passerar i tunnel under 
större delen av kulturmiljön, men i markplan strax söder om det utpekade 
området. Om järnvägen läggs i markplan i den södra delen så bedöms 
effekterna som måttligt negativa och konsekvensen för området som måttlig 
då kulturmiljöns värden riskerar att fragmenteras eller skadas.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de 
kända fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen 
måste undersökas arkeologiskt och grävas bort. Längs korridoren finns 
några övriga kulturhistoriska lämningar som inte är registrerade som 
fornlämningar, en stenvalvsbro samt några fyndplatser med flintredskap. 
Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan 
bedöms som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningarna längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som 
försumbar. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.
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Längs hela sträckan mellan Rambo mosse och Landvetter flygplats finns en 
stor potential att påträffa fler lämningar, främst skogsbukslämningar och 
stenåldersboplatser, speciellt längs sträckan Benareby – Landvetter flygplats.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren ger negativa effekter på flera värdefulla kulturmiljöer; 
Forsåkers bruksområde, Västra Hyltan och Benareby. För samtliga 
områden bedöms effekterna som måttliga. De agrart präglade 
miljöerna är relativt småskaliga och effekterna ger upphov till skalbrott 
och fragmentarisering.

Den sammantagna konsekvensen för korridoren bedöms som måttligt 
negativ, då flera kulturmiljöer påverkas.

Om Benareby passeras i tunnel blir konsekvenserna istället små och 
negativa.

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Genom Mölndalsåns dalgång har detta alternativ samma sträckning som 
alternativ Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om korridor 
Mölnlycke ovan. Korridoren går genom ett tätortsnära skogsområde med 
många vandringsstråk norr om Hårssjön och Finnsjön. Nordöst om Hårssjön 
finns en ridskola och öster om sjön finns ett nät av ridstigar. Finnsjön med 
badplats och omgivningar är ett tätortsnära rekreationsområde. Runt 
sjön samt i omgivningarna finns flera vandringsleder, stigar, vindskydd 
och grillplatser med mera. Området används också för orientering och 
mountainbike-cykling. Många av målpunkterna och aktiviteterna är viktiga 
för barn och unga och även skolidrott är förlagt till området.

Benareby karaktäriseras av småskalig bebyggelse och ett stort lokalt 
engagemang för bygden och kulturmiljöer. Från Benareby finns rekreativa 
samband väster ut till Finnsjön och söderut mot Gravsjön och Nordsjön 
samt norrut till Yxsjön. Öster om Benareby går korridoren i markplan genom 
ett glest befolkat skogsområde som inte kategoriseras som tätortsnära och 
som inte heller har några särskilt utpekade och skyddade miljöer med 
rekreationsvärden. Områdena som omger Landvetter flygplats är starkt 
påverkade av flygbuller och flygplatsverksamheten och nyttjas i begränsad 
omfattning för rekreation och friluftsliv. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång blir bedömningen densamma i passagen av 
Rävekärr och Sandbäck. Det vill säga den barriäreffekt som infrastrukturen 
utgör idag förstärks och påverkar tillgängligheten till rekreationsområdet 
kring Rambo mosse med försumbar konsekvens för Rambo mosse med 
omgivning. 

När korridoren passerat Rambo mosse ger den södra delen av korridoren 
möjlighet att gå i markplan i ett tätortsnära skogsområde med viktiga 
kopplingar mellan Mölnlycke tätort och sjöarna Hårssjön och Finnsjön. 
Barriärverkan uppstår då vägsambandet mellan Mölnlycke tätort och 
Finnsjö-området skärs av. Korridoren för alternativ Landvetter Öst är delad 
i anläggningstyp tunnel för den norra delen av korridoren och markplan 
för den södra delen av korridoren, vilket är den del av korridoren som 
omfattar de norra delarna av sjön. Om järnvägen läggs i tunnel blir det ingen 
påverkan och konsekvensen blir försumbar. En järnväg i markplan förbi 
Hårssjön och Finnsjön blir däremot en barriär mellan Mölnlycke tätort 
och sjöområdena. Området fragmenteras och påverkas både visuellt och av 
buller från järnvägen. Området fragmenteras och påverkas både visuellt och 
bullermässigt. En järnväg i markplan där får stor negativ effekt på områdets 
värde som friluftsområde och konsekvensen bedöms som måttlig till stor.

I Benareby skärs sambanden av mellan den norra och södra delen. Från norr 
bryts sambanden mot såväl Finnsjön, Gravsjön som Nordsjön och från den 
södra delen skärs de rekreativa sambanden av mot Yxsjön. Flera anslutande 
vägar till Benarebyvägen som används för att ta sig till rekreationsområden 
skärs av. Tillgängligheten till rekreationsområdena från Benareby försämras. 
Järnvägsanläggningen kan medföra bullerspridning i rekreationsmiljöerna 
kring sjöarna.

Tillgängligheten för barn unga försämras när vägkopplingen mellan 
Mölnlycke tätort och Finnsjö-området skärs av.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i det aktuella 
rekreationsområdet.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning norr om 
Finnsjön och Hårssjön samt Benareby kan påverka vistelseytor och invanda 
stråk i landskapet. Effekten bedöms bli lokal men stor eftersom det berör 
områden som används för rekreation och långvarig, då det kommer ta lång tid 
innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan 
inte längre behövs. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom flera av 
tunnelmynningarna ligger i områden som används för rekreation och är 
platser där många rör sig.

För rekreationsområdena med koppling till Mölndalsåns dalgång, 
bedöms konsekvenserna bli varierande från försumbar till liten till 
måttlig. Rekreationsområdet vid Finnsjön bedöms få måttlig till stor 
konsekvens till följd av barriärverkan, försämrad attraktivitet och 
fragmentering. Öster och söder om Finnsjön bedöms konsekvensen 
som liten.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Landvetter Öst 
bedöms bli måttligt negativ. Bedömningen baseras på barriärverkan 
och påverkan på tätortsnära områden.

Om Benareby passeras i tunnel blir konsekvenserna istället små och 
negativa.
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Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Mölndalsån och Kålleredsbäcken berör korridoren i huvudsak små 
vattendrag, men även några större vattendrag som avvattnar Yxsjön, Skärsjön 
och delar av Landvetter flygplats. 

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggning är liten till måttlig. Passage av Rambo mosse sker i bergtunnel. 
Våtmarksområden inom korridoren finns framför allt mellan Skärsjön och 
Nordsjön öster om Benareby samt i anslutning till Landvetter flygplats. I 
avsnittet av korridoren som löper parallellt med flygplatsen och ligger sydväst 
om terminalområdet, passeras större sammanhängande våtmarkskomplex 
och avrinningen från delar av flygplatsområdet.

Nordsjön och Skärsjön berörs av delar av korridoren.

Korridoren berör avrinningsområde och vattenskyddsområde för Rådasjön, 
som ligger i Mölndalsåns avrinningsområde. Korridoren berör även 
avrinningsområdet och vattenskyddsområdet för Finnsjön, som ligger i 
Kungsbackaåns avrinningsområde. Båda dessa sjöar utgör kommunala 
ytvattentäkter. 

Korridoren berör även avrinningsområdet till Nordsjön-Östersjön. Sjöarna 
är i den regionala vattenförsörjningsplanen utpekade som möjlig framtida 
ytvattentäkt. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Effekterna på Kålleredsbäcken och Mölndalsån i Mölndalsåns dalgång 
bedöms motsvara effekterna av alternativ Mölnlycke, se avsnitt om korridor 
Mölnlycke, vilken innebär stora effekter. 

Negativ effekt på vattendrag och våtmarkskomplex sydväst om flygplatsens 
terminalområde bedöms som stor. Vid ett nedsänkt stationsläge för station 
L3 bedöms sannolikheten för intrång i våtmarker och ytvattendrag genom 
anläggning i skärning i anslutning till Landvetter flygplats som stor. Passage 
i skärning får stor negativ effekt på våtmarker och ytvattendrag i området 
genom fragmentering och behov av omledning av ytvattendrag och 
avrinningsstråk.

Vid omledning av vattendrag som avvattnar större sjöar och 
avrinningsområden som berörs av korridoren kan effekten på hydrologin bli 
stor. 

Påverkan på våtmarker och vattendrag kan ske i de delar av korridoren där 
anläggningen förläggs i markplan. Effekter på våtmarker och vattendrag 
beskrivs under korridor Mölnlycke.

Nordsjön och Skärsjön kan komma att passeras av anläggningen. Passage 
medför stor negativ effekt vid passage på bank genom fragmentering och 
förändrade strömningsförutsättningar. Påverkan bedöms även bli grumling 
och undervattensbuller. Vid passage på bro med brostöd i vatten bedöms 
anläggningen medföra liten negativ effekt på sjöns hydrologi.

Naturmiljövärde och konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Det finns tre ytvattenförekomster i korridor Landvetter Öst där det bedöms 
kunna bli en försämring vilka är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

• Kålleredsbäcken (WA88967654)

Konsekvensbedömningen för dessa ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
alla ytvattenförekomster inom korridoren, utom Mölndalsån – Stensjön 
till Kålleredsbäckens inflöde, är bedömningen att det inte råder en risk för 
otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet att 
uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Finnsjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Den södra delen av korridoren passerar 
nära vattentäkten i markplan och berör tillrinningen till sjön från en 
betydande del av sjöns avrinningsområde som avvattnas av Örtjärnsbäck. 
Passagen i markplan i korridorens södra del kan få betydande påverkan på 
avrinningsförhållande inom primär skyddszon vilket kan leda till kortare 
rinntider för ytvattenavrinning mot vattentäkten. Effekten av detta blir ökad 
sårbarhet för vattentäkten. Den negativa konsekvensen bedöms bli måttlig 
till stor. Passeras området istället i korridorens norra del i bergtunnel bedöms 
det inte medföra någon negativ effekt på vattentäkten under driftskedet. 

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Rådasjöns avrinningsområde berörs 
perifert i markplan i södra delarna av Mölnlycke samt i området runt 
Landvetter flygplats. Vid passagen i södra delarna av Mölnlycke är det inom 
korridoren möjligt att helt undvika passage av Rådasjöns avrinningsområde. 
Försumbar effekt avseende ytavrinning mot Rådasjön som kan påverka 
vattenkvalitet eller -kvantitet bedöms ske under driftskede.

Vattentäkt Nordsjön-Östersjön 
Sjöarna har måttligt skyddsvärde som potentiell framtida vattentäkt. Ingen 
eller försumbar effekt på vattenkvalitet eller -kvantitet i sjöarna bedöms ske 
under driftskedet. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se avsnitt om generella miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
samt avsnitt om korridor Mölnlycke.

Det är viktigt att större torvmarkskomplex inom korridoren som finns 
i anslutning till Landvetter flygplats och som passeras av anläggningen 
blir föremål för en helhetsanalys avseende de hydrologiska förhållandena. 
Detta gäller även för delar av våtmarker och våtmarkskomplex som är 
lokaliserade utanför korridoren samt vid passage av våtmarksområdenas 
avrinningsområde, så skyddsåtgärder optimeras och säkerställer 
skyddsobjektets värden, utan att andra följdeffekter uppstår.

Skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan på våtmarker beskrivs vidare 
i avsnitt om Grundvatten i avsnitt om korridor Mölnlycke. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
Effekterna på Kålleredsbäcken och Mölndalsån i Mölndalsåns dalgång 
bedöms motsvara effekterna av alternativ Mölnlycke, se avsnitt om korridor 
Mölnlycke, vilken innebär stora effekter. 

Sannolikheten för negativ effekt på vattendrag och våtmarkskomplex sydväst 
om flygplatsens terminalområde under byggskedet bedöms som särskilt stor. 

Påverkan på våtmarker och vattendrag kan ske i de delar av korridoren där 
anläggningen förläggs i markplan. Effekterna motsvarar de av alternativ 
Mölnlycke, se avsnitt om korridor Mölnlycke, och bedöms bli små. 

Nordsjön och Skärsjön kan komma att passeras av anläggningen, men går 
även att undvika helt. Passage medför negativ effekt under byggskedet vid 
etablering av brostöd eller bank i sjön. Påverkan bedöms bli grumling och 
undervattensbuller. Den negativa effekten vid passage av sjö bedöms bli stor 
under byggskedet. 

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för de tre ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Vattentäkt Finnsjön 
Effekten bedöms som stor under byggskedet där byggdagvatten från 
både bergtunnel och markplan kan påverka vattenkvalitet i vatten 
som avrinner mot vattentäkten samtidigt som vattentäktens tekniska 
anläggningar kan påverkas av markplanspassage. Graden av påverkan på 
vattenkvalitet är beroende av effektiviteten av skydds- och reningsåtgärder. 
Markplanspassagerna kan ske på en längre sträcka genom centrala delar 
av primär skyddszon nära sjön vilket medför dåliga förutsättningar till 
saneringsåtgärder innan eventuellt förorenat vatten når vattentäkten. Även 
tunnelpassage sker genom de centrala delarna av vattenskyddsområdet. 
Recipient för avledning av processvatten från tunneldrivning blir för södra 
delen av korridoren sannolikt Finnsjön vilket kan medföra negativ påverkan 
på vattenkvalitet under byggskedet. Konsekvens av passage i korridorens 
södra del bedöms som stor under byggskedet.

Även vid passage i norra delen av korridoren kan Finnsjön bli recipient för 
processvatten från tunneldrivning. Vid passage i norra delen av korridoren 
bedöms effekt bli liten med sammantagit liten till måttlig konsekvens för 
vattentäkten. Effekt och konsekvens är dock beroende av om avledning av 
processvatten sker till Finnsjön eller till annan recipient.

Vattentäkt Nordsjön-Östersjön 
Effekten bedöms som störst under byggskedet där processvatten från 
tunneldrivning samt byggdagvatten från passage i markplan kan påverka 
vattenkvalitet i ytvatten som avrinner mot sjöarna. Eventuell påverkan 
bedöms huvudsak vara begränsat till byggskedet varför effekten på sjön 
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och konsekvens för möjlig nyttjande som framtida vattentäkt bedöms som 
försumbar till liten. 

Vattentäkt Rådasjön 
Del av korridoren där anläggningen passerar i markplan berör sjöns 
avrinningsområde perifert nära vattendelaren söder om sjön. Detta medför 
att vattenmängderna som berörs blir relativt små och skyddsåtgärder mot 
kvalitetsförsämring effektiva. Avledning av processvatten från tunneldrivning 
kan komma att ske inom Rådasjöns avrinningsområde, vilket kan få negativ 
effekt på vattenkvalitet i ytvatten som avrinner mot sjön. 

Rinntiden från området som berörs av korridoren i området vid Landvetter 
flygplats till råvattenintaget är relativt lång och negativ effekt av eventuella 
föroreningar minskar genom utspädning, fastläggning och goda möjligheter 
till saneringsåtgärder innan eventuell förorening når vattentäkten. 
Passagerna i de perifera delarna av skyddsområdet vid Landvetter flygplats 
bedöms därför ha försumbar effekt och konsekvens för vattentäkten.

Sammantaget bedöms konsekvens för vattentäkten bli försumbar till liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Mölndalsåns och Kålleredsbäckens åfåror eller i några av 
de större vattendragen som avvattnar, Yxsjön, Skärssjön och Landvetter 
flygplats behövs lokal breddning av åfåran som kompensation för det 
fysiska intrånget för att bibehålla vattendragets kapacitet och minska risken 
för flödesförändring. Flödesförändringar kan medföra behov av lokala 
erosionsskydd. 

Vid passage av Finnsjöns avrinningsområde i korridorens södra del, 
bedöms konsekvensen för vattentäkten under byggskedet som stor och 
under driftskedet som måttlig till stor. Passagen i markplan nära sjön 
kan ge negativ effekt på både vattenkvalitet och tekniska anläggningar, 
där konsekvens kan bli längre stopp i dricksvattenproduktionen. Vid 
passage av Finnsjöns avrinningsområde i korridorens norra del bedöms 
konsekvensen som liten. 

Konsekvensen för Rådasjön som vattentäkt och Nordsjön-Östersjön 
som potentiell framtida vattentäkt bedöms som försumbar till liten 
under byggskedet.

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor negativ 
konsekvens för vattentäkter, då påverkan sker på Finnsjöns avrinnings-
område i både bygg- och driftskede.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Landvetter Öst är jorddjupen små, utom i Mölndalsåns 
dalgång. Grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små 
magasin i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. 
I Mölndalsåns dalgång, kring Åbromotet och i korridorens norra del kring 
Almedal-Kallebäck, återfinns dock större grundvattenmagasin i jordlager 
under relativt mäktiga lager av lera. Magasinen har dock av SGU bedömts ha 
relativt låg kapacitet (1–5 l/s) och utnyttjas inte för vattenförsörjning (SGU, 
2021). 

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren på flera platser, vanligen i nordväst-sydöstlig riktning. 
Mellan dessa sprickzoner kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i 
berg i anslutning till mindre sprickzoner.

Inom korridoren finns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men i Benareby-området finns ett betydande antal 
enskilda dricksvattentäkter i berg registrerade i SGU:s brunnsarkiv. Vidare 
finns sannolikt ett antal grävda brunnar i jordlager i anslutning till områden 
med tätare bebyggelse utanför det kommunala dricksvattennätet. Enskilda 
vattentäkter bedöms ha ett måttligt värde. Inom korridoren finns även ett 
större antal energibrunnar i berg i området kring Benareby.

Ett stort antal våtmarker återfinns inom korridoren längs hela sträckan 
mellan Sandbäck och Landvetter flygplats. Dessa består till stor del 
av grundvattenberoende torvområden där det i väster finns stora 
sammanhängande ytor, som Rambo mosse, och i öster ett stort antal 
långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna. Flera av torvområdena återfinns i anslutning till större 
sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvattennivåer i jordlager under tätare lerlager i 
Mölndalsåns dalgång kan uppstå, vilket kan leda till portryckssänkningar i 
leran och sättningsproblematik. Effekter och konsekvenser bedöms dock som 
små.

Sträckan från Mölndalsåns dalgång fram till passage norr om Hårsjön går i 
bergtunnel och påverkan på grundvatten är därför i huvudsak kopplad till 
energibrunnar och dricksvattenbrunnar anlagda i berg vid Sandbäck, samt 
den påverkan sänkta grundvattennivåer i berg kan få på jordlager som står i 
hydraulisk kontakt med berget. Det senare kan till exempel vara sjunkande 
grundvattennivåer i torvområden vid inläckage i underliggande berggrund 
till tunnelområden. Längs resterande delar av sträckan beror påverkan på 
vilken anläggningstyp som blir aktuell. Vid markplan kan påverkan vara 
betydande för enskilda grundvattentäkter i jordlager vid passage genom 
området vid Benareby.

Konsekvenser för brunnar i berg längs hela sträckan mellan Sandbäck och 
Landvetter flygplats är starkt kopplade till avståndet till järnvägen och vilken 
anläggningstyp som är aktuell på sträckan där brunnar passeras. Tunnlar 
eller djupa bergskärningar ger störst konsekvenser. Sammantaget bedöms 
dock effekten för enskilda vattentäkter bli liten och konsekvensen liten till 
måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är påverkan på grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. 
Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåerna 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet i denna korridor 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är samma 
som för korridor Mölnlycke.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet i denna korridor 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke.

Korridoren berör i huvudsak enskilda grundvattentäkter och 
energibrunnar. De större grundvattenförekomster som kan beröras 
inom korridoren är belägna inom Mölndalsåns dalgång under lerlager 
och används inte för dricksvattenförsörjning. Konsekvensen för dessa 
grundvattenförekomster bedöms som liten. Vidare berörs inga  
kommunala grundvattentäkter av korridoralternativet. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Landvetter Öst 
bedöms bli liten till måttligt negativ, på grund av påverkan på enskilda 
grundvattentäkter och energibrunnar.
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Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Vid Sandbäck söder om Mölndal finns ett sammanhängande område med 
odlingsbar mark. Vid Håle dal norr om Hårssjön finns ett litet område med 
jordbruksmark som berörs. Detta område ingår i ett sammanhang av flera 
skiften längs Hårssjöns östra sida. Vid Benareby finns mindre områden med 
jordbruksmark.

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken bli aktuellt, alternativt kan nya överfarter 
över diken behöva anläggas. Öppna diken omfattas av de generella 
biotopskyddsbestämmelserna. Möjlig kompensation för förlorade arealer 
småvatten kan behöva utredas.

Mindre areal jordbruksmark tas i anspråk än i alternativen Mölnlycke och 
Tulebo. Kumulativa effekter uppstår då Projekt Pilekrogen genomförs på 
angränsande marker. För området vid Håle dal försvåras jordbruk på den 
aktuella platsen, men effekten för jordbruket i närområdet är begränsad då 
området vid Håle dal ligger i utkanten av det sammanhang det ingår i. Vid 
Benareby finns risk för fragmentering.

Tillfälliga brukningsvägar kan behöva anläggas för att nå kvarvarande marker.

Skogsbruk
Korridoren präglas i den östra delen av stora fastigheter, över 25 hektar. I 
den västra delen av korridoren dominerar de små fastigheterna. Någon 
fragmenteringseffekt är inte aktuell då järnvägen endast planeras 
markförläggas i den östliga delen av korridoren. 

Påverkan på skogsbruket bedöms vara liten inom korridoren. Även om 
enskilda skogsägare kan komma att påverkas påtagligt bedöms påverkan på 
brukandet av skog vara liten. Däremot kan tillgängligheten för skogsbruket 
komma att påverkas om körvägar för skogsbruket skärs av. Konsekvensen 
bedöms vara försumbar.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Korridoren medför en mindre konsekvens vid Sandbäck än vad 
alternativet Tulebo gör. Vid Håle dal och Benareby blir konsekvensen 
liten då värdet av jordbruksmarken är mindre och intrånget är  
marginellt.

Sammantaget blir konsekvensen för jord- och skogsbruk liten negativ 
då jordbruksmark tas i anspråk. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Inom Mölndalsåns dalgång fram till Sandbäck bedöms korridoren placeras i 
ett område med redan idag stor bullerpåverkan på grund av trafiken på E6/
E20, Västkustbanan och övrig trafik i området. Området söder om Mölndals 
station till Sandbäck är idag delvis bullerutsatt. Huvuddelen av korridoren 
från söder om Mölnlycke till Landvetter flygplats är idag opåverkat av buller. 
Nära Landvetter flygplats påverkas området av buller från flygtrafiken.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en stor konsekvens 
med avseende på buller då flera områden där korridoren passerar har en stor 
känslighet för tillkommande buller.

Inom Mölndalsåns dalgång fram till Sandbäck bedöms korridoren ge en ökad 
bullerpåverkan. Området är dock redan påverkat av trafikbuller från övrig 
infrastruktur och tillkommande buller bidrar till en mindre negativ effekt sett 
till den nuvarande situationen. Störst möjlig påverkan förväntas vid Sandbäck 
i den södra delen av dalgången där en ny järnväg på bro kommer bidra till en 
stor bullerspridning till närområdet. Bullerskyddsåtgärder längs bron medför 
att riktvärden ej överskrids vid Sandbäck. Med tunnel för järnvägen vid 
Sandbäck blir det ingen tillkommande påverkan av buller. 

Området söder om Mölnlycke från Hårsjön och genom Benareby är relativt 
opåverkat av trafikbuller i dagsläget med huvudsakligen lokalt vägbuller. 
Tillkommande buller från järnväg i markplan bidrar till stora negativa 
effekter med större antal bostadshus påverkade av ljudnivåer över riktvärden 
innan åtgärder. Med vidtagna bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för 
buller ej överskridas vid bostadshusen. Järnvägen kan även gå i tunnel på 
sträckan vilket inte medför en ökad påverkan av luftburet buller jämfört med 
nuläget.

Även på sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats kommer den 
nya järnvägen bidra till ökad bullerpåverkan då området i dagsläget är 
måttligt känsligt med flygbuller som främsta bullerkälla. Negativa effekter 
för bostäder fås vid Buarås där ett fåtal bostäder påverkas av ljudnivåer över 
riktvärdena innan åtgärder. Bullerskyddsåtgärder vid passage av Buarås 
medför att riktvärden ej överskrids vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås för att skydda 
utsatta områden söder om Mölndal, söder om Mölnlycke, vid Benareby och 
vid Buarås. Vid alternativ med bro vid Sandbäck föreslås bullerskyddsskärm 
på bro. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och de omfattande tunnelarbetena under 
byggtiden orsakar arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 
Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 
till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk.

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Mölnlycke.

Korridoren bedöms ge liten påverkan till redan bullerutsatt område i 
Mölndal.  Med huvudalternativet ny järnväg på bro vid Sandbäck 
bedöms det bli stor negativ konsekvens  lokalt i Rävekärr. Om ny 
järnväg förläggs i tunnel vid Sandbäck bedöms det bli liten negativ 
konsekvens lokalt i Rävekärr.

Söder om Mölnlycke bedöms det bli stor negativ konsekvens och söder 
om Björröd bedöms det bli måttlig negativ konsekvens då området 
påverkas av flygbuller från Landvetter flygplats.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Sandbäck och 
söder om Mölnlycke. Byggskedet pågår under flera år, men med arbete 
dagtid bör konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete 
andra tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.
Sammantaget bedöms konsekvensen som stor negativ. 
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Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Utmed Mölndalsåns dalgång och söderut finns det mäktiga lerlager och 
finare jordarter där vibrationer lättare sprids till närliggande byggnader. 
Bostadshus som ligger nära järnvägen i Mölndalsåns dalgång har 
vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet, bland annat i Forsåker, Brännås 
och norr om Mölndals centrum. Längs Västkustbanan beräknas ett flertal 
bostadshus ha vibrationer som överskrider riktvärdet. Området har liten 
känslighet för tillkommande vibrationsstörningar. 

Inom den östra delen av korridoren, söder om Mölnlycke fram till Landvetter 
flygplats, finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, främst 
morän och berg. Här förekommer i nuläget inte vibrationsstörningar från 
järnväg, vilket innebär att området har stor känslighet för tillkommande 
vibrationsstörning.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där korridoren går genom Mölndalsåns dalgång beräknas ett större antal 
bostadshus ha vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet. Med ny järnväg 
kan förhöjda vibrationsnivåer förekomma bland annat i Forsåker, Brännås 
och norr om Mölndals centrum. 

Där järnvägen går i betong- eller bergtunnel kommer sannolikt inte några 
kännbara vibrationer till omgivningen skapas. 

Inom korridoren, från Sandbäck och söder om Mölnlycke och Benareby, 
beräknas ett fåtal bostadshus ha vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet. 
Enstaka bostadshus på mer vibrationskänslig mark kan påverkas beroende på 
hur framtida järnväg placeras inom korridoren. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid Forsåker och norr om Mölndals centrum kan vibrationsreducerande 
åtgärder behöva utföras. För ett fåtal bostadshus kan lokala 
förstärkningsåtgärder krävas under järnvägen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Där korridoren passerar Mölndalsåns dalgång beräknas ett större antal 
bostäder få förhöjda vibrationsnivåer. I Sandbäck samt i området söder 
om Mölnlycke och Benareby, kan ett mindre antal bostäder påverkas. 
Effekten i korridoren bedöms som måttlig.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ. 

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Sträckan längs E6/E20 och Västra stambanan är utsatt för omfattande 
bakgrundsljudnivåer från den befintliga infrastrukturen. Känslighet för 
tillkommande stomljud är därför liten. Korridorens sträckning österut och 
söder om Mölnlycke förbi Åbydalen, Benareby och Bolås befinner sig på 
landsbygd med begränsade störningar från infrastruktur. Känsligheten för 
tillkommande störningar är alltså stor i dessa områden. I korridorens östra 
delar ökar flygets påverkan från Landvetter flygplats flygstråk. Det finns idag 
inga stomljudsnivåer från järnvägstunnlar i området. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har långa sträckor med bergtunnlar 
fast inte så mycket bostadsområden i närheten av dessa. I Mölndalsåns 
dalgång är det mäktiga leror och i korridorens östra delar går järnvägen 
mestadels ovan mark på morän eller berg. Enbart enstaka hus kan får 
förhöjda stomljudnivåer i detta område som redan är starkt påverkat 
av befintlig infrastruktur. Anläggningen medför därför en försumbar 
konsekvens genom Mölndalsåns dalgång.

Vid Sandbäck kan ett fåtal bostäder påverkas av förhöjda stomljudsnivåer 
dessa bostäder ligger i ett område som idag redan är påverkat och områdets 
känslighet är därför måttligt. Då effekten av tillkommande stomljud bedöms 
som försumbart blir konsekvensen försumbar i området runt Sandbäck. På 
sträckningen mellan Åbydalen och Bolås strax söder om Mölnlycke kommer 
ett mindre antal bostäder få förhöjda stomljudsnivåer vilket leder till en 
liten effekt. Detta sker i ett område som idag är opåverkat av stomljud och 
buller varför området bedöms ha en stor känslighet för tillkommande 
störning. Anläggningen bedöms därför medföra en måttlig konsekvens 
mellan Åbydalen och Bolås. För ingen del av korridoren bedöms riktvärde för 
stomljud att överskridas om skyddsåtgärder vidtas. 

Den sammanlagda konsekvensen av korridoren bedöms som liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 800 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett tiotal bostadshus kan påverkas av stomljud från tunnlar inom korridoren 
i byggskedet som överskrider riktvärde i Naturvårdsverkets allmänna råd 
om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15. Området på landsbygden 
kring Åbydalen och eventuellt påverkansområde norr om Benarby bedöms 
ha stor känslighet då bakgrundsljudnivån är låg och störningen tillkommer. 
Då byggskedet pågår under en relativt lång men ändå begränsad tidsperiod 
så accepteras enligt riktvärde i NFS 2004:15 högre ljudnivåer än i driftskedet. 
Då bullrande arbeten ska utföras framför allt dagtid och påverkar ett fåtal 
bostadshus så bedöms konsekvensen som liten.
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Enbart enstaka hus beräknas få förhöjda stomljudnivåer i området kring 
Mölndals dalgång och Sandbäck. Då dessa områden redan är starkt 
påverkade av befintlig infrastruktur bedöms konsekvensen som 
försumbar. Mellan Åbydalen och Bolås kommer ett mindre antal 
bostäder få förhöjda stomljudnivåer. Området är i nuläget opåverkat av 
stomljud och konsekvensen bedöms som måttlig.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och bullrande arbeten framförallt planeras under dagtid, 
bedöms konsekvensen som liten.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ. 

Luft 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen går genom Mölndalsåns dalgång där luftmiljön är starkt 
påverkad av trafiken från E6/E20 samt genom den topografi som råder i 
dalgången vilket innebär att miljökvalitetsnormerna tidvis riskerar att 
överskridas. Korridoren går i markplan genom Tulebo och Benareby som är 
glest befolkade och dessa områden är inte är påverkat av andra närliggande 
vägar eller verksamheter som försämrar luftmiljön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Mölnlycke.

Anläggningens effekter på luftmiljön när den går i markplan genom 
Tulebo och Benareby är försumbara då förhöjda halter runt anläggningen 
i markplan är mycket låga. En tunnel kommer krävas mellan Sandbäck och 
fram till området norr om Hårssjön. Partiklar som bildas i tunneln kommer 
ventileras ut genom tunnelmynning dels i Rävekärr dels i den östra änden 
av tunneln. Vid tunnelmynning norr om Hårssjön där tunneln kommer 
upp till markplan finns få bostäder och få människor vistas stadigvarande 
här varför konsekvensen i detta område bli försumbar. Effekterna av 
partikelutsläpp vid Rävekärr kommer bli lokala och bedöms bli små. I detta 
område är befolkningstätheten relativt låg och få verksamheter som hur 
luftmiljösynpunkt bedöms som extra känsliga, såsom vårdinrättningar, skolor 
och förskolor är få varför områdets känslighet bedöms som liten. Effekten av 
partikelutsläpp från tunnelmynningen är lokal och bedöms som liten. Detta 
leder fram till en liten negativ konsekvens lokalt runt en tunnelmynning. 
Denna konsekvens kommer dock inte påverka den sammanvägda 
bedömningen som järnvägens positiva konsekvenser innebär.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett byggskede medföra tunga transporter av bergmassor från drivningen av 
tunnel mellan Rävekärr och Tulebo. Konsekvenserna av ett byggskede liknar 
de för korridor Mölnlycke men då tunnellängden blir kortare medför detta 
kortare byggtid och färre transporter och konsekvensen i byggskedet bedöms 
därför vara försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa påverkan 
på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av kvävedioxid. 
Exempel på åtgärder kan vara dammreducerande åtgärder med 
vattenridåer vid sprängning, hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Landvetter Öst 
bedöms bli positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer 
medföra ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen av korridoren utgörs av Mölndals tätort där befintlig 
järnväg i form av Västkustbanan är placerad. Denna ger upphov till 
magnetfältsexponering i järnvägens närområde. Mellan Mölndal 
och Landvetter flygplats genomkorsas korridoren av ett fåtal 
högspänningsledningar. Dessa ger upphov till viss magnetfältsexponering i 
sitt närområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Längs Mölndalsåns dalgång kommer den nya järnvägen att integreras 
med den befintliga Västkustbanan. Det innebär att både järnvägens fysiska 
utbredning och magnetfältsexponeringen från densamma kommer att öka. 
Magnetfältsexponering kan förväntas i områden där det finns bostäder, dock 
med ett förväntat värde under 0,2 µT. Därmed uppstår en försumbar effekt 
för en liten del av de bostadsområden som finns placerade nära järnvägen 
både norr och söder om station Mölndal. Sammantaget innebär den nya 
järnvägen därför försumbar konsekvens för sträckningen vid Mölndalsåns 
dalgång.

Efter passering av Sandbäck övergår järnvägen i tunnel mot Mölnlycke 
tätort, men viker av i en bana norr om Finnsjön mot Benareby. Passagerna 
väster och öster om Finnsjön är möjligt med järnväg i både markplan och 
tunnel. För området väster om Finnsjön passerar korridoren bostäder i 
första hand genom tunnelläge. Med järnväg i bergtunnel kommer bostäderna 
på marknivå att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en 
försumbar effekt. Det antal bostäder som sannolikt exponeras för detta 
magnetfält är också litet. Sammantaget innebär detta att den nya järnvägen 
medför en försumbar konsekvens för passage väster om Finnsjön.

För området öster om Finnsjön passerar korridoren Benareby, antingen i 
tunnel eller markplan. För passage av Benareby i tunnel kommer bostäderna 
på marknivå, med järnväg i bergtunnel, exponeras för magnetfält under 
0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt. Då antalet bostäder som sannolikt 
exponeras för detta magnetfält är litet, blir det även en försumbar konsekvens. 
När järnvägen går i markplan innebär det att bostäderna kommer att finnas 
på ett avstånd som ger försumbar effekt. I det östligaste området passerar 
dock en högspänningsledning genom korridoren. Denna ger upphov till viss 
magnetfältsexponering i dess närområde, och för bostäder som hamnar nära 
både den nya järnvägen och högspänningsledningen uppstår en kumulativ 
effekt som kan medföra att det totalt sett ändå blir en något högre negativ 
effekt. Eftersom det antal bostäder som sannolikt berörs av denna kumulativa 
effekt är litet, bedöms därför det sammantaget bli en försumbar konsekvens 
vid passage förbi Benareby i markplan. Sammantaget innebär detta att den 
nya järnvägen medför en försumbar konsekvens vid passage av Benareby, 
oavsett om passagen sker i markplan eller tunnel.

Efter Benareby passeras endast ett fåtal bostäder, som på grund av att 
passagerna sker i markplan kommer att ge endast försumbar effekt. 
Stationsläget vid Landvetter flygplats innebär att den nya järnvägen 
inte medför exponering av magnetfält på någon plats där människor 
stadigvarande vistas. Således bedöms sträckningen från Benareby till 
Landvetter flygplats, inklusive stationsläget, innebära att den nya järnvägen 
ger en försumbar konsekvens.
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Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens då ett 
mindre antal bostäder kan beröras.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Vid Mölndalsåns dalgång, Benareby samt passage väster om Finnsjön i 
tunnel, kommer sannolikt ett fåtal bostäder utsättas för magnetfälts-
exponering, dock av så låg nivå att effekten bedöms som försumbar. 
Sammantaget bedöms korridoren därför medföra en försumbar  
konsekvens. 

Risk och säkerhet
Detta alternativ har samma sträckning som korridorerna Mölnlycke och 
Tulebo genom Mölndalsåns dalgång vilket leder till att samma risker gällande 
farligt gods och tågurspårning ska beaktas samt att samma fastigheter 
påverkas. Samma riskreducerande åtgärder vidtas som anges för Mölndalsåns 
dalgång i korridor Mölnlycke. 

I Rävekärr lämnar nya järnvägen Västkustbanans spårområde och den går 
vidare in i en lång tunnel. Station L3 vid Landvetter flygplats utgörs av en 
överdäckad station vilket ur säkerhetshänseende behandlas som en station 
under mark, vilket innebär att mer omfattande åtgärder krävs i jämförelse 
med stationsläge i markplan såsom exempelvis L7. 

Eftersom detta alternativ har samma sträckning som korridor Mölnlycke 
genom Mölndalsåns dalgång, en överdäckad station som bedöms likt station 
L1 och samma skred- och rasrisker under byggskedet i Mölndalsåns dalgång, 
blir bedömningen av känslighet och effekt för de fem utvärderingsområdena 
desamma som för Mölnlycke med stationsalternativ L1.

Sammantaget innebär alternativet en måttlig negativ konsekvens ur risk- 
och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk samt skyddsåtgärder längs närliggande bebyggelse bedöms 
risknivån bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Landvetter 
Öst M1+L3 Måttlig Liten-

Måttlig
Liten-

Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Måttlig negativ konsekvens.
I korridoren finns lång tunnel. En lång sträcka går i tätbebyggt område i samma spårområde som 
Västkustbanan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. I alternativet ingår station i 
Mölndal och överdäckad station i nedsänkt läge på Landvetter flygplats vilket ur säkerhetshänseende 
behandlas som station under mark. Skred- och rasrisker förekommer under byggskede i Mölndalsåns 
dalgång och för bank i Tulebo vilket bedöms kunna hanteras med tekniska åtgärder. Måttlig negativ 
konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

Översvämning
Nuvarande förhållanden
För nuvarande förhållanden gällande översvämning vid höga vattennivåer 
eller skyfall i Mölndalsåns dalgång, se korridor Mölnlycke. För förhållanden 
gällande översvämning vid skyfall i stationsläget vid Landvetter flygplats 
(station L7 likställs med L3), se korridor Mölnlycke.

Översvämningssituationer i mindre skala kan även förekomma i övriga 
ytvattendrag inom korridoren, framför allt för de vattendrag som avvattnar 
relativt stora avrinningsområden i anslutning Yxsjön och söder om 
Landvetter flygplats. Detta gäller i huvudsak längs partier av vattendragen 
där terrängen är flack. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För Mölndalsåns dalgång samt stationsläget vid Landvetter flygplats (station 
L7 likställs med L3) blir bedömningen samma som för korridor Mölnlycke. 
Detta innebär liten till måttlig konsekvens i Mölndalsåns dalgång samt liten 
konsekvens vid Landvetter flygplats. Effekt och konsekvens av anläggningens 
och tillhörande översvämningsskydds påverkan på översvämningssituationen 
i Mölndalsåns dalgång har bedömts mot bakgrund av preliminära 
resultat från pågående arbeten, därav finns viss osäkerhet i effekt- och 
konsekvensbedömningen.

För övriga delar av korridoren har områdena i anslutning till vattendrag 
generellt liten känslighet för översvämning vid höga vattennivåer. 
Anläggningen kan, beroende på utförandet, utgöra en barriär för strömmande 
vatten, vilket lokalt kan bidra till ökad översvämningsrisk. Med korrekt 
dimensionering av genomledning ska dämmande effekter på vattendrag inte 
uppstå och den negativa konsekvensen bedöms därmed bli liten.

För delar av korridoren där anläggning i markplan går genom naturmark och 
korsar avrinningsstråk och vattendrag, som fyller funktion för avledning av 
skyfallet, bedöms översvämningsrisken liten när dessa leds genom eller förbi 
anläggningen. Eventuell omledning av vattendrag till följd av anläggningen 
kan medföra en förändrad översvämningssituation i omgivningen. Då 
naturområdena generellt har liten känslighet för översvämning med 
avseende på skyfall samtidigt som goda förutsättningar för att rymma 
tillräckliga skyddsåtgärder finns inom korridoren bedöms konsekvensen som 
liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För Mölndalsåns dalgång samt för stationsläget vid Landvetter flygplats 
(station L7 likställs med L3), se korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För Mölndalsåns dalgång blir bedömningen samma som för korridor 
Mölnlycke. Detta innebär måttlig till stor konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För Mölndalsåns dalgång se korridor Mölnlycke.
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Konsekvensen av en översvämningssäkring mot höga vattennivåer i 
Mölndalsån bedöms som liten till måttlig även vid ett framtida föränd-
rat klimat. Detta gäller vid högvattennivåer med upp till 200 års 
återkomsttid efter implementering av prognosjusterad reglering av 
Mölndalsån och kapacitetshöjande åtgärder. Skyddsåtgärder för att 
säkerställa anläggningens funktion vid skyfall, bedöms medföra en 
måttlig till stor konsekvens för de östra delarna av Mölndalsåns 
dalgång samt liten konsekvens vid stationsläge L3. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en måttlig till stor negativ
konsekvens. Bedömningen grundar sig på att anläggningen förstärker 
översvämningsproblematiken i Mölndalsån dalgång framför allt vid 
skyfallshändelser.

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns främst i den västra och östra delen av korridoren. I västra 
delen, som utgörs av Mölndalsåns dalgång, förekommer flertalet potentiellt 
förorenade områden med måttlig känslighet. Längs Mölndalsåns dalgång 
kan föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till exempel 
klorerade lösningsmedel. Inom området kan även föroreningar med låg 
spridningsbenägenhet påträffas, till exempel metaller och PAH. I öst ligger 
Landvetter flygplats med stor känslighet. Vid Landvetter flygplats kan 
föroreningar (främst PFAS-ämnen) påträffas i mark- och grundvatten i 
ytliga jordlager, sprängstensmagasin och i berg. PFAS-föroreningar bedöms 
kunna påträffas inom hela flygplatsens verksamhetsområde samt nedströms 
flygplatsen i grundvattnets strömningsriktning. Alternativet passerar 
brandövningsplatsen i skärning på flygplatsområdet som är ett område där 
PFAS-föroreningar kan påträffas i hög grad.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i driftskedet som 
alternativ Mölnlycke vid Mölndalsåns dalgång.

Lokalt vid Landvetter flygplats kan en effekt från järnvägsutbyggnad medföra 
att PFAS-förorenade områden saneras delvis eller helt, vilket ger en positiv 
permanent effekt i driftskedet eftersom mängden förorenad jord minskar. 
Under driftskedet kan en långvarig negativ effekt vara att PFAS-förorenat 
grundvatten läcker in vid skärning genom sprickzoner i berg, vilket kan 
medföra ökad spridning till omgivningen. Konstruktioner i den mättande 
grundvattenzonen kan även förändra grundvattnets strömningsriktning 
lokalt då de fungerar som en barriär, vilket kan innebära att grundvattnet 
hittar nya strömningsriktningar. Nya strömningsriktningar kan i sin tur 
innebära att förorenat grundvatten når tidigare opåverkade områden. 
Om anläggningen förläggs ovanpå ett förorenat område vid Landvetter 
flygplats utan att sanering utförs kan en negativ effekt vara att framtida 
saneringsåtgärder försvåras. Sammantaget bedöms alternativets passage 
vid Landvetter flygplats medföra måttlig till stor negativ konsekvens. För att 
fullständigt förstå effekter och konsekvenser som kan uppstå i driftskedet 
från järnvägsutbyggnad vid Landvetter flygplats bör kunskapen om 
föroreningssituationen och spridningsförutsättningarna i jord och vatten 
stärkas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid Landvetter flygplats för att 
motverka ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper i 
skärning under hela konstruktionens livslängd. För att minimera inläckage av 
förorenat vatten till anläggningen kan anläggningen tätas. Förorenat vatten 
som tar sig in i anläggningen behöver kontrolleras i ett miljökontrollprogram 
och kan behöva renas innan det leds till recipient eller dagvatten.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i byggskedet som 
alternativ Mölnlycke vid Mölndalsåns dalgång.

Vid Landvetter flygplats kan schaktarbeten orsaka att föroreningar 
mobiliseras och sprids till områden som tidigare inte varit förorenade. 
Spridning från jord kan ske genom att förorenade massor flyttas till en annan 

plats där negativa effekter kan uppstå. Spridning från jord kan även ske på 
grund av damning under byggskedet. Arbeten som kräver länshållning eller 
sänkning av grundvattenytan kan medföra att förorenat grundvatten från 
omgivningen transporteras in till schakt. Förorenat länshållningsvatten som 
uppstår i byggskedet kan riskera att spridas till följd av olyckor eller andra 
avvikelser. Effekterna som kan uppstå vid Landvetter flygplats i byggskedet 
bedöms kunna bidra med måttliga till stora negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. Konsekvenserna bedöms bli mindre med 
inarbetade skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
i byggskedet som alternativ Mölnlycke vid Mölndalsåns dalgång och 
Landvetter flygplats.

Om tidigare förorenade områden saneras, bidrar järnvägsutbyggnaden 
med positiva effekter. Om anläggningen istället förläggs ovanpå ett 
förorenat område utan att sanering utförs, kan framtida sanerings- 
åtgärder försvåras. Konsekvensen för korridorens passage vid Mölndal-
såns dalgång bedöms som måttlig och vid Landvetter flygplats som 
måttlig till stor. Vid flygplatsen erhålls minst negativ konsekvens i ett så 
östligt läge av järnvägen inom korridoren som möjligt, eftersom 
brandövningsplatsen då undviks.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Landvetter Öst 
bedöms som måttlig till stor negativ, på grund av föroreningar i det 
historiska industrilandskapet samt kraftigt förorenat område vid 
Landvetter flygplats. 
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Masshantering
I korridor Landvetter Öst uppkommer en mycket stor mängd bergmassor, 
vilket medför att del av bergmassorna kommer att bli över efter användning 
av de anläggningsmassor som krävs för att bygga järnvägsanläggningen. 
Bergmassorna uppkommer främst öster om Sandbäck där en lång tunnel är 
lokaliserad och för station L3. I Landvetter Öst korridoren uppkommer också 
en mycket stor mängd jordmassor men endast en mindre andel av dessa 
bedöms behövas i järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av 
övriga andelar användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet 
eller till andra externa projekt. Den stora mängden jordmassor kan delvis 
förklaras genom stora schakter för station L3. I korridor Landvetter Öst 
uppkommer även en mycket stor mängd torvmassor. Torvmassorna 
uppkommer främst mellan Benareby och söder om Landvetter flygplats, samt 
för station L3.

Korridor Landvetter Öst kommer enligt ovan att medföra stora 
mängder av berg, torv och jordmassor som inte kommer att behövas 
i järnvägsanläggningen, då denna korridor har en lång djupt liggande 
sträckning runt flygplatsen för att ansluta till station L3. För att rent 
tekniskt kunna ansluta till stationsläget krävs långa och djupa skärningar 
som inte bara genererar torv och jordmassor utan på grund av sitt djup 
även kommer att ge stora mängder av bergmassor som inte direkt behövs 
i järnvägsanläggningen. Bergmassorna som frigörs för att göra station 
L3 möjligt är större än de bergmassor som frigörs för station L1 och L7. 
Korridoren bedöms generera mindre mängder berg- och jordmassor som inte 
direkt behövs i järnvägsanläggningen än Raka vägen Öst, men medför den 
största mängden torv jämfört med övriga korridorer.

 

Klimat
Landvetter Öst är den korridor tillsammans med korridor Mölnlycke som 
ger upphov till lägst klimatpåverkan under byggskedet. Detta då korridoren 
har relativt korta sträckor i bergtunnel, vilket kräver mindre mängder 
klimatbelastande material i tunnlarna. Detta alternativ är även en av de 
korridorer med lägst påverkan från betongtunnel, vilket är en mycket 
klimatbelastande anläggningstyp på grund av mängden betong och stål som 
konstruktionen kräver.

Vid Sandbäck i västra delen av korridoren är klimatkalkylen baserad på 
en lösning som går i betongtunnel längs en sträcka på cirka en kilometer. 
Eventuellt kan den lösningen komma att ändras till en järnvägsbro, vilket 
skulle ha en positiv inverkan på den totala klimatpåverkan i byggskedet. 

Nordväst om Finnsjön samt förbi Benareby är klimatkalkylen längs cirka två 
kilometer till största del baserad på en växlande lösning i skärning och på 
bank i södra delen av korridoren. Skulle sträckningen justeras och istället gå i 
norra delen av korridoren krävs det bergtunnel på hela sträckan, vilket skulle 
ha en negativ inverkan på den totala klimatpåverkan då bergtunnel är en mer 
klimatbelastande anläggningstyp. 

In mot Landvetter flygplats utgår klimatkalkylen idag från en relativt kort 
överdäckning av spåren. Om den framöver skulle komma att förlängas skulle 
det ha ett negativt bidrag till den totala klimatpåverkan.

Ekosystemtjänster
Korridoren innebär järnväg och station i markplan i Mölndal, i ett område 
med i hög grad ianspråktagen mark. Inledningsvis, där korridoren följer 
befintlig infrastruktur, bedöms effekten bli liten avseende ekosystemtjänster. 
Därefter går korridoren delvis i tunnel, men mynnar ut i markplan vid Tulebo 
respektive väster om Finnsjön, vilket ger en stor påverkan på natur- och 
rekreationsvärden i anslutning till Hårssjön-Rambo mosse. De kommunala 
vattentäkterna Rådasjön och Finnsjön påverkas av passagen. Passagen förbi 
Finnsjön sker genom centrala delar av vattenskyddsområdet och medför 
en stor risk för negativ påverkan. Risken för påverkan på den försörjande 
ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten, bedöms generellt som 
försumbar eller liten, förutsatt att skyddsåtgärder vidtas under bygg- och 
driftskede.

Benareby passeras också i markplan, vilket ger en negativ påverkan på 
försörjande och kulturella ekosystemtjänster. Anledningen är att småskaligt 
jordbruk påverkas av markanspråk samt att boende påverkas av försämrade 
rekreationsvärden och buller. Öster om Bolås, går anläggningen i markplan 
fram till Landvetter flygplats. Detta innebär en stor negativ påverkan på 
rekreationsvärden samt reglerande och försörjande ekosystemtjänster, 
eftersom anläggningen går i anslutning till ett planerat naturreservat söder 
om Yxsjön och ny mark i form av produktionsskog, mossar och våtmarker tas 
i anspråk.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en stor förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del samt på småskaligt 
jordbruk kring Benareby. Stor risk för påverkan på vattentäkten 
Finnsjön, liten risk för Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på våtmarker väster om Landvetter flygplats samt stor 
påverkan på känsliga habitat i planerat naturreservat Hårssjön- 
Rambo mosse och planerat naturreservat söder om Yxsjön.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på två planerade naturreservat samt två samhällen. 
Barriäreffekter i Benareby.

Välbefinnande Stor lokal negativ påverkan på människor i Benareby samt på 
rekreationsvärden vid passagen av Hårssjön-Rambo mosse och 
Yxsjön.

Sammanfattning Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ påverkan på 
samtliga kategorier av ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms 
förlusten av ekosystemtjänster som stor.
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9.4.4 Korridor Raka vägen
Korridor Raka vägen kan kombineras med station L1 eller L7 vid Landvetter 
flygplats. Konsekvensbedömning för stationerna ingår i bedömningen för 
korridoren. Korridorens sträckning ses i Figur 9.10.
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Figur 9.10  Korridor Raka vägen.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Den del av Mölndalsåns dalgång som berörs av alternativ Raka vägen går i 
ett kraftigt infrastrukturpräglat stråk med verksamheter utmed befintlig väg- 
och järnvägsstråk. Där anläggningen viker av och går in i tunnel strax efter 
Flöjelbergsgatan är berget på östra sidan en hög bergsbrant som dominerar 
rumsligheten i dalgången. Gunnebo slott med omgivningarna vid Rådasjön 
har parkkaraktär och är ett viktigt besöksmål. Mölnlycke tätort, skogen öster 
om Mölnlycke tätort och Landvetter flygplats beskrivs i alternativ Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Känsligheten i den del av Mölndalsåns dalgång som berörs av alternativ Raka 
vägen ligger dels i förändrad stadsbild dels i förändrad funktion, användning 
och rörelsemönster. Dalgången har ett högt värde som entré till Göteborg, 
men dagens visuella kvaliteter kring väg och järnväg är låga. Ett visst 
fastighetsintrång kommer att krävas i Lackarebäcks industriområde och nya 
broar över E6/E20 för järnväg och väg som kan förändra stadsbilden kan 

komma att behövas. Den negativa effekten av det bedöms som liten eftersom 
dalgången skala är storslagen och dagens situation på den berörda sträckan 
präglas av infrastruktur och verksamheter utan stora stadsbildsmässiga 
värden. Det skulle kunna uppkomma positiva effekter av nya broar och 
byggnader med annan arkitektur än dagens. Konsekvensen bedöms därför bli 
liten.

Alternativ Raka vägen innebär att den nya järnvägen inte får ett stopp vid 
station Mölndal C som därmed inte får en utökad funktion som regional 
målpunkt och fördelningspunkt för resande. Effekten av det bedöms bli 
sämre förutsättningar för en omställning till ett mer hållbart transportsystem 
med överflyttning från fossilberoende resor. Vid en överbelastning i 
transportsystemet i Göteborg skapas ingen möjlighet till avlastning vid 
Mölndal C och den regionala samhällsplaneringen blir mindre långsiktigt 
hållbar. Den negativa konsekvensen för den regionala och lokala utvecklingen 
bedöms utifrån de antagandena som negativ. 

Eftersom den föreslagna anläggningstypen är tunnel för hela passagen förbi 
Gunnebo slott med omgivning bedöms inga negativa effekter uppkomma. 
Konsekvensen av tunnel under Gunnebo bedöms därmed bli försumbar.

Alternativ Raka vägen har samma sträckning som alternativ Mölnlycke från 
Mölnlycke tätort till och med Landvetter flygplats och konsekvenserna blir 
därmed desamma. Konsekvenserna för sträckan under Mölnlycke tätort i 
tunnel bedöms bli försumbar, för sträckan genom skogsområdet öster om 
Mölnlycke liten till måttlig, för passagen förbi Björröd måttlig till stor, för 
station L1 på Landvetter flygplats L1 positiv samt för station L7 liten till 
måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
för bostäder i främst Björröd. Utformningen av dessa kräver anpassning till 
landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning öster om 
Mölnlycke och brofästen i Björröd kan påverka vistelseytor och invanda 
stråk i landskapet. Effekten bedöms bli liten och lokal men långvarig då det 
kommer ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir liten eftersom det 
endast berör lite bebyggelse och ligger relativt avskilt. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Konsekvensen av påverkan på Mölndalsåns dalgång på den sträcka 
som berörs direkt bedöms som liten. Däremot är bedömningen för 
Mölndal som tätort och för den regionala och lokala utvecklingen, att 
konsekvenserna blir negativa av att alternativ Raka vägen viker av i 
tunnel i Lackarebäck och därmed inte har ett stopp vid station Mölndal 
C. För sträckan genom skogsområdet öster om Mölnlycke bedöms 
konsekvensen bli liten till måttlig och för den korta passagen förbi 
Björröd måttlig till stor. 

För stationsläge L1 under Landvetter flygplats, bedöms konsekvensen 
bli positiv och för stationsläge L7 liten till måttlig eftersom alternativ L7 
ligger på avstånd från flygplatsens terminal. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för alternativ Raka vägen bli liten 
negativ. Skälet till den låga bedömningen är att de platser som har 
högst värde, Gunnebo slott med omgivningar och Mölnlycke tätort, inte 
påverkas. 
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Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Raka vägen finns naturvärden knutna till lövskogs- och 
parkmiljöer kring Gunnebo samt till skog och våtmarker öster om Mölnlycke. 

Söder om Rådasjön passerar korridoren flera områden kring Lackarebäck, 
Gunnebo, Grevedämmet och Pixbo med höga naturvärden knutna till lövskog, 
ädellövskog, ängs- och betesmark samt lövsumpskog. Dessa områden 
har inventerats och konstaterats ha höga samt påtagliga naturvärden. 
Sammantaget bedöms värdet vara stort.

Södra delen av Rådasjöns naturreservat passeras av korridoren. Reservatet 
består av ädellövskogar med rik flora, strandskogar, betesmarker och sjön 
Rådasjön som har en artrik fiskfauna. Naturmiljövärdet bedöms även här vara 
stort. 

Öster om Mölnlycke har detta alternativ samma sträckning som alternativ 
Mölnlycke, se beskrivning av förhållanden i avsnitt om korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
En bergtunnel från Almedal till Mölnlycke innebär att barriäreffekterna 
blir relativt små. Stor andel bank och skärning längs den östra delen av 
korridoren kan emellertid ge upphov till påtaglig fragmentering och förlust 
av myrmarker och skyddsvärd skog.

För de lövskogs- och parkmiljöer kring Lackarebäck, Gunnebo, Grevedämmet 
och Pixbo i korridorens västra del bedöms konsekvensen av anläggningen 
bli försumbar då järnvägen går i tunnel. Bedömningen förutsätter att 
markytor för anläggande och drift kan förläggas utanför områden med höga 
naturvärden.

Även för Rådasjöns naturreservat blir konsekvensen försumbar på grund av 
anläggning i tunnel, med samma förutsättning kring markanspråk som för 
områdena ovan. 

Anläggningen passerar Stensjön i bergtunnel, varför den permanenta 
påverkan bedöms bli försumbar. Mölndalsån kan påverkas av fysiska 
förändringar i Mölndalsåns dalgång innan tunnelmynning vid Lackarebäck, 
vilket kan påverka åns vattenmiljö. Konsekvensen bedöms bli liten till måttlig. 

De mindre sjöar som finns inom korridoren riskerar att påverkas av 
biotopförlust, försämrad vattenomsättning och fragmentering om järnvägen 
passerar på bank. En lokalisering som undviker sjöarna kan lindra 
konsekvenserna.

Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Mölnlycke 
öster om Mölnlycke blir bedömningen densamma för denna sträcka, 
vilket innebär måttlig till stor konsekvens för Yxsjöns naturreservat, stor 
konsekvens för den skogliga värdekärnan söder om Landvetter tätort, måttlig 
konsekvens för Östra Paradistjärnen, liten konsekvens för Björrödsbäcken 
och Skällsjöbäcken samt liten till måttlig konsekvens för våtmarker, 
sumpskogar och grundvattenberoende torvområden väster om Landvetter 
flygplats.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen har stor betydelse för konsekvenser i 
områden söder om Landvettersjön, där effekter på värdefulla skogs- och 
våtmarksområden får mindre betydelse ju längre norrut anläggningen 
placeras. Bullerskydd kommer att få betydelse för känsliga fågelarter.

Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och 
våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För området norr och öster om Yxsjön kan känsliga arter av fåglar störas 
under häckningstid. Det finns även risk för grumling och störning på och 
kring vattenområden med höga värden för groddjur. I byggskede tillkommer 
markanspråk för etableringsytor, upplag med mera.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Vid anläggande av bro förbi Björrödsbäcken och Skällsjöbäcken 
finns risk för påverkan genom grumling och utsläpp av byggdagvatten. I 
Mölndalsån finns risk för utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten. I 
Östra Paradistjärn finns risk för grumling och negativa effekter i vattenmiljön. 
Konsekvenserna bedöms bli små om skyddsåtgärder vidtas. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband mellan Yxsjöns naturreservat och Björröd.

Påverkan kan på ytvatten kan motverkas genom att etableringsytor 
placeras med skyddsavstånd till vattendrag samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. 
Arbete i vatten i Mölndalsån bör undvikas under laxens lekvandring och 
smoltutvandring. Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan 
arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att 
begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att 
minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under 
byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren påverkar flera vattenmiljöer och bedöms ge måttliga 
konsekvenser för Östra Paradistjärn med ett måttligt naturmiljövärde. 
Vidare kan korridoren innebära stor påverkan på skyddade arter, flera 
värdefulla skogs- och myrområden samt ekologiska samband. 
Lokaliseringen inom korridoren får betydelse för konsekvenserna. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Raka vägen bedöms 
bli stor och negativ. Bedömningen grundar sig på den påverkan korrido-
ren har på arter, värdefulla vattenmiljöer samt skogs- och myrområden. 
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Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Den del av Mölndalsåns dalgång som berörs av alternativ Raka vägen går i 
ett kraftigt infrastrukturpräglat stråk med en rad värdefulla kulturmiljöer 
utmed befintligt väg- och järnvägsstråk. Korridoren berör såväl kommunala 
kulturmiljöer som riksintressen för kulturmiljövård i både Mölndals tätort 
och strax utanför. Det gäller äldre gårdar, park- och rekreationsområden, 
bostadsområden, industribebyggelse med koppling till Mölndalsån och 
herrgårdsmiljöer med höga kulturhistoriska och rekreativa värden. Enstaka 
fornlämningar i form av en förhistorisk boplats och ett av få gravfält inom 
utredningsområdet är belägna inom korridoren. Mölnlycke tätort, skogen 
öster om Mölnlycke tätort och Landvetter flygplats beskrivs i alternativ 
Mölnlycke ovan.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Kulturmiljön Lackarebäcks gård – Svejserdalen – Ekekullen ligger i 
Mölndals norra delar och utgörs av park- och rekreationsområden från 
förra sekelskiftet kring före detta Lackarebäcks gård. Området är utpekat 
i Mölndals stads kulturmiljöprogram och har måttliga kulturhistoriska 
värden. Korridoren passerar genom området i markplan. Kulturmiljöns 
värden påverkas om järnvägen passerar genom området och effekterna 
blir stora då områdets värden riskerar att gå förlorade och den historiska 
läsbarheten försvåras eller upphör helt om järnvägen anläggs genom området. 
Konsekvensen bedöms som måttlig till stor.

Området Västra Enerbacken, ett bostadsområde uppfört på 1960-talet med 
lamellhus byggda efter småskalig tradition och anpassat efter de topografiska 
förutsättningarna är beläget strax söder om där korridoren övergår till 
tunnel. Området har ett måttligt värde och är utpekat i Mölndals stads 
kulturmiljöprogram. Västra Enerbacken passeras i tunnel. Förutsatt att inga 
större ingrepp sker i området bedöms konsekvensen som försumbar. 

Precis vid tunnelmynningen vid Enerbacken finns ett av utredningsområdets 
få gravfält och en förhistorisk boplats samt något längre norrut en 
minnessten, som alla riskerar att tas bort. 

Mölndals kvarnby ligger vid Mölndalsåns fors och Mölndalsfallet som omges 
av äldre industribyggnader och bostadsbebyggelse på berget. Kvarnbyn 
har funnits på platsen sedan medeltiden och är ursprunget till det som 
sedan blev Mölndals stad. Under 1800-talet utvecklades kvarnbyn till ett 
industrisamhälle där det tillverkades papper, textil och linolja. Området 
utgör riksintresse för kulturmiljövården och är utpekat i Mölndals stads 
kulturmiljöprogram. Korridoren passerar området i tunnel, förutsatt att inga 
större ingrepp sker i området bedöms konsekvensen som försumbar.

I Mölndals nordöstra del vid Rådasjön ligger Gunnebo slott. Gunnebo 
med omgivningar är riksintresse för kulturmiljövården och skyddat som 
kulturreservat och byggnadsminne, det är även utpekat i kommunens 
kulturmiljöprogram. Slottet är uppfört under 1700-talet och var under 
denna tid en påkostad sommarvilla. Slottet omges av trädgård och park 
utformade efter 1700-talets ideal och utgör sammantaget en välbevarad 
högreståndsmiljö med omgivande skogs- och jordbruksmark. Området är 
av stort värde och passeras i tunnel. Förutsatt att inga större ingrepp sker i 
området bedöms konsekvensen som försumbar. 

Pixbo herrgård, med anor från medeltid, består av en mindre herrgårdsmiljö 
med huvudbyggnad från 1700-talet och dammanläggning för den stora 
fruktodling som hörde till gården under 1800-talets andra hälft och 
1900-talets början. Området passeras i tunnel. Förutsatt att inga större 
ingrepp sker i området bedöms konsekvensen som försumbar.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort. Effekten på Hejderidarenss grav 
som också är fornlämning bedöms som liten eftersom den sannolikt kan 
flyttas och bevaras på annan plats. Hejderidarens grav är tidigare flyttad.

Längs korridoren finns ett antal övriga kulturhistoriska lämningar som inte 
är registrerade som fornlämningar, hägnader och en väg öster om Mölnlycke. 
Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan 
bedöms som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningarna längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som 
försumbar. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs delar av sträckan öster om Mölnlycke har en arkeologisk utredning 
gjorts, men det finns ändå potential för fynd av ytterligare lämningar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren ger negativa effekter på en värdefull kulturmiljö;  
Lackarebäcks gård - Svejserdalen – Ekekullen. Effekterna bedöms bli 
stora eftersom korridoren passerar i markplan genom områdets mitt. 

Ett av utredningsområdets få gravfält berörs också av korridoren i 
markplan, vilket bedöms ge stora effekter. Vissa berörda fornlämningar 
bedöms som möjliga att flytta för att begränsa skadan.

Sammantaget bedöms korridoren Raka vägen ge en liten till måttlig 
negativ konsekvens då en värdefull kulturmiljö påverkas. 

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Uppe på höjden, Lackarebäcksfjället, finns ett mindre kommunalt utpekat 
grönområde med en utsiktsplats över Mölndalsåns dalgång samt Göteborg. 
Området är idag bullerutsatt dels av infrastrukturanläggningarna i dalgången 
dels av väg 40. 

Gunnebo slott med omgivningarna vid Rådasjön har parkkaraktär och är 
ett viktigt besöksmål. Järnvägsanläggningen passerar detta område i tunnel. 
Skogsområdet öster om Mölnlycke tätort fram till Landvetter flygplats 
beskrivs i alternativ Mölnlycke ovan.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Det kommunalt utpekade grönområdet på Lackarebäcksfjället är idag 
bullerutsatt och ligger inte i direkt anslutning till bostäder. Från Kallebäck 
är tillgängligheten till grönområdet begränsad, inte minst på grund av 
topografin. Ytterligare tillkommande infrastruktur och buller innebär en 
försumbar konsekvens. 

I skogsområdet öster om Mölnlycke tätort och söder om Landvetter 
tätort, där järnvägen kommer ut ur tunnel, bedöms områdets storlek och 
de topografiska förutsättningarna möjliggöra anläggande av järnväg i 
markplan på ett sådant sätt att intrånget endast ger en lokal förändring i nära 
anslutning till järnvägen. Järnvägen kan bli en barriär och vissa invanda stråk 
riskerar att påverkas och behöva ledas om. Effekten av en järnväg i markplan 
bedöms ge ökad bullerspridning och risk för viss fragmentering av området 
med minskad attraktivitet som följd. Den negativa konsekvensen bedöms bli 
liten till måttlig. 

En längre bro över Björrödsdalen innebär en lokal påverkan på skala, 
upplevelse av dalgången och invanda stråk i naturen kring vägen. Beroende 
på var i korridoren järnvägen förläggs kan det bli viss påverkan på 
rekreationsområden bland annat ökad bullerspridning, men relativt få 
människor påverkas. Skogsområdet öster om Björrödsdalen är redan idag 
starkt bullerpåverkat av flygtrafik och konsekvensen i rekreationsområdet 
bedöms som liten. 

Skogsområdet öster om Mölnlycke där korridoren kommer ut ur tunnel kan 
tillgängligheten till målpunkter för barn och unga påverkas. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i det aktuella 
rekreationsområdet. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning öster 
om Mölnlycke kan påverka vistelseytor och invanda stråk i landskapet. 
Effekten bedöms bli lokal men stor då den berör områden som används för 
rekreation. Effekten bedöms även bli långvarig då det kommer ta lång tid 
innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan 
inte längre behövs. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom 
tunnelmynningen ligger i områden som används för rekreation och är platser 
där många rör sig.
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Korridoren berör enstaka tätortsnära rekreationsområden öster om 
Mölnlycke och i Björrödsdalen, vilka kommer påverkas av  
fragmentering, tillkommande buller samt försämrad attraktivitet. 
Denna påverkan är lokal och områdets värde bedöms som litet. Yxsjöns 
naturreservat berörs i ett begränsat område i den norra delen av 
reservatet. 

Den sammanvägda bedömningen för korridoren bedöms som liten till 
måttligt negativ, på grund av barriärverkan samt viss påverkan på
rekreationsområden. 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren berör Mölndalsån i norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Korridoren sammanfaller med korridor Mölnlycke från Mölnlycke och vidare 
österut, se avsnitt om korridor Mölnlycke. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Påverkan på flödesförutsättningarna i Mölndalsån kan ske om anläggningen 
gör intrång i åfåran och effekten på hydrologin kan då bli stor. Korridoren 
berör i Mölndalsåns dalgång Mölndalsån vid Åkröken söder om 
Flöjelbergsgatan. I detta avsnitt av korridoren ligger Mölndalsån nära 
befintlig järnväg och E6/E20 och det finns därför begränsat utrymme 
för ytterligare järnvägsspår utan att påverka befintlig infrastruktur eller 
Mölndalsån. Risken för permanent intrång i Mölndalsåns åfåra bedöms 
därför vara betydande.

För övriga delar i korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
och därmed kan ge negativa effekter för våtmarker och ytvattendrag 
sammanfaller korridoren med korridor Mölnlycke, se avsnitt om korridor 
Mölnlycke.

Naturmiljövärde och konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Det finns två vattenförekomster i korridor Raka vägen där det bedöms kunna 
bli en försämring vilka är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

Konsekvensbedömningen för dessa ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Rådasjöns avrinningsområde och vattenskyddsområde passeras i markplan 
på samma sätt som för korridor Mölnlycke. Passage i bergtunnel sker dock 
under större del av avrinnings- och vattenskyddsområdet. Under driftskedet 
medför detta ingen förändring av effekt och konsekvens för vattentäkten, 
jämfört med korridor Mölnlycke. 

Vattentäkt Finnsjön 
Finnsjöns avrinningsområde och vattenskyddsområde passeras båda i tunnel- 
och markplan på samma sätt som för korridor Mölnlycke, se avsnitt om 
korridor Mölnlycke.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se avsnitt om korridor Mölnlycke samt avsnitt om generella 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
För Mölndalsån kan arbeten i anslutning till vattendraget i Mölndalsåns 
dalgång söder om Almedal under byggskedet påverka flödesförhållande 
och vattenkvalitet i vattendraget. Effekten kan bli stor om intrång görs i 
åfåran och om byggande av anläggningen kräver temporär eller permanent 
omledning av vattendraget. Sannolikheten för att det under byggskede blir 
intrång i Mölndalsåns åfåra bedöms som betydande vid Åkröken söder om 
Flöjelbergsgatan. Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt 10.1.7 om 
miljökvalitetsnormer. 

För övriga delar i korridoren där anläggningen förläggs i markplan och 
därmed kan ge negativa effekter för våtmarker och ytvattendrag under 
byggskedet sammanfaller korridoren med korridor Mölnlycke, se avsnitt om 
korridor Mölnlycke.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för de två ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Vattentäkt Rådasjön 
För påverkan på Rådasjön under byggskedet se korridor Mölnlycke. 
Passage i bergtunnel sker dock under en längre sträcka inom avrinnings- 
och vattenskyddsområdet vilket ökar sannolikheten att avledning av 
processvatten, från drivning av bergtunnel, sker till Rådasjön. 

Baserat på möjlighet till avledning till annan recipient, möjlighet till lämpliga 
skyddsåtgärder, risk för olyckstillbud och varaktighet vid eventuell negativ 
effekt bedöms den sammantagna konsekvensen för vattentäkten under 
byggskedet som måttlig.

Vattentäkt Finnsjön 
Finnsjöns avrinningsområde och vattenskyddsområde passeras båda i tunnel- 
och markplan på samma sätt som för korridor Mölnlycke, se avsnitt om 
korridor Mölnlycke.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Mölndalsåns åfåra eller i några av de större vattendragen 
som avvattnar, Yxsjön, Skärssjön och Landvetter flygplats behövs lokal 
breddning av åfåran som kompensation för det fysiska intrånget för att 
bibehålla vattendragets kapacitet och minska risken för flödesförändring. 
Flödesförändringar kan medföra behov av lokala erosionsskydd. 

Korridoren Raka vägen, ger under byggskedet måttlig konsekvens för 
ytvattentäkten Rådasjön och liten konsekvens för ytvattentäkten 
Finnsjön. 

Den sammantagna konsekvensen bedöms som liten negativ  
konsekvens, då det finns viss risk för påverkan på ytvattentäkterna 
under byggskedet. 
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Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Raka vägen är jorddjupen i allmänhet små och grundvatten 
i jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till 
lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. I Mölndalsåns dalgång, 
kring Almedal-Kallebäck återfinns dock ett större grundvattenmagasin i 
jordlager under relativt mäktiga lager av lera. Även väster om Stensjön finns 
ett större grundvattenmagasin tillhörande den så kallade Göteborgsmoränen 
och lokalt ett betydligt större jorddjup. Båda grundvattenmagasinen har 
dock av SGU bedömts ha relativt låg kapacitet (1–5 l/s) och utnyttjas inte för 
vattenförsörjning (SGU, 2021). 

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren på flera platser, vanligen i nordväst-sydöstlig riktning. I 
området mellan Stensjön och Mölnlycke återfinns också ett antal sprickzoner 
som löper parallellt med korridoren. Mellan de större sprickzonerna kan 
lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i anslutning till mindre 
sprickzoner.

Inom korridoren återfinns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men vid Björröd finns ett antal enskilda dricksvattentäkter 
i berg registrerade i SGU:s brunnsarkiv. Vidare finns sannolikt ett antal 
grävda brunnar i jordlager i anslutning till områden med tätare bebyggelse 
utanför det kommunala dricksvattennätet. Enskilda vattentäkter bedöms ha 
ett måttligt värde. Inom korridoren finns även ett stort antal energibrunnar i 
berg längs hela sträckan mellan Pixbo och Mölnlycke Skogen.

Ett stort antal våtmarker återfinns inom korridoren mellan Mölnlycke och 
Landvetter flygplats. Dessa består av ett stort antal långsmala torvområden 
som korsas av korridoren i de topografiska lågpunkterna. Flera av 
torvområdena återfinns i anslutning till större sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvattennivåer i jordlager under tätare lerlager i 
Mölndalsåns dalgång kan uppstå, vilket kan leda till portryckssänkningar i 
leran och sättningsproblematik. Effekter och konsekvenser bedöms dock som 
små.

Hela sträckan mellan Almedal och Mölnlyckes östra delar vid Skogen går i 
bergtunnel och påverkan på grundvatten är därför i huvudsak kopplad till 
energibrunnar och dricksvattenbrunnar anlagda i berg, samt den påverkan 
sänkta grundvattennivåer i berg kan få på jordlager som står i hydraulisk 
kontakt med berget. Effekter och konsekvenser för jordlager bedöms dock 
i detta avsnitt av korridoren vara små. Konsekvenser för brunnar i berg är 
starkt kopplade till avståndet till järnvägen och vilken anläggningstyp som är 
aktuell på sträckan där brunnar passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar 
ger störst konsekvenser. Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda 
vattentäkter bli liten och konsekvensen liten till måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan mellan 
Mölnlycke och Landvetter flygplats, särskilt vid skärning, är påverkan 
på grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. Effekterna kan 
bli permanenta förändringar i grundvattennivåer och förändringar 
i flödesregimen inom torvområden, till exempel dämningseffekter 
eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för naturvärden. 

Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser för 
torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet i denna korridor 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är 
densamma som för korridor Mölnlycke.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet i denna korridor 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke.

Korridoren berör i huvudsak enskilda grundvattentäkter och energi- 
brunnar. De större grundvattenförekomster som kan beröras inom 
korridoren är belägna inom Mölndalsåns dalgång under lerlager samt 
vid Stensjön. Dessa används inte för dricksvattenförsörjning och 
konsekvensen bedöms som liten. Vidare berörs inga kommunala 
grundvattentäkter av korridoralternativet.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Raka vägen bedöms 
bli liten till måttligt negativ, på grund av påverkan på enskilda grund-
vattentäkter och energibrunnar.

Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Större arealer jordbruksmark finns vid Kulturreservatet Gunnebo Slott där 
betesdrift är en del av reservatsskötseln. Dessutom finns det jordbruksmark 
öster om Vällsjön.

Järnvägen passerar jordbruksmark i tunnel och ger därmed ingen påverkan.

Skogsbruk
Här är fastigheterna inom utredningsområdet generellt mindre än i de andra 
områdena. Lite mer än en fjärdedel av fastigheterna i området är under två 
hektar. Detta beror till stor del på att den västra delen av området är beläget 
nära tätorten Göteborg och korridoren rymmer flera mindre samhällen. 
Det största flertalet av de mindre fastigheterna återfinns i den västra delen 
av området, där det planeras för tunnel. I den östra delen av korridoren är 
fastigheterna större och många är över 25 hektar. 

Påverkan på fastigheternas grad av fragmentering bedöms vara liten. I 
närheten av Björröd finns flertalet fastigheter mellan 5 och 15 hektar som kan 
komma att skäras av vid förläggning av en järnväg. Många av dessa kommer 
även efter delning kunna ha en rimlig storlek, varför påverkan på dem 
bedöms vara lägre. Även om enskilda skogsägare kan komma att påverkas 
påtagligt bedöms påverkan på brukandet av skog vara liten. Konsekvensen 
bedöms vara försumbar.

Med åtgärder som tas i genomförandeskedet såsom arrondering vid 
lantmäteriförrättning och planering av åtkomstvägar kommer påverkan 
mildras. Genom att vägar som är viktiga för brukandet av fastigheter 
säkerställs, och tillgängligheten därmed inte försämras kommer påverkan på 
skogsbruket i området vara liten.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Korridoren medför ingen konsekvens för jordbruket och försumbar 
konsekvens för skogsbruket. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som 
försumbar.
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Buller 
Nuvarande förhållanden
Inom Mölndalsåns dalgång fram till tunnel söder om Kallebäck passerar 
korridoren i ett område med redan idag stor bullerpåverkan på grund av 
trafiken på E6/E20, Västkustbanan och övrig trafik i området. Huvuddelen 
av korridoren från öster om Mölnlycke till Landvetter flygplats är idag 
opåverkat av buller. Nära Landvetter flygplats påverkas området av buller 
från flygtrafiken.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Mellan Almedal och Kallebäck kommer järnvägen gå parallellt med befintlig 
järnväg och ge en ökad påverkan av buller. Området är dock idag kraftigt 
påverkat av befintligt trafikbuller från bland annat E6/E20, riksväg 40 och 
befintlig järnväg. Det blir en förstärkning av höga bullernivåer men effekten i 
området blir relativt liten. 

På sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats kommer den nya 
järnvägen bidra till ökad bullerpåverkan då området i dagsläget är måttligt 
känsligt med flygbuller som främsta bullerkälla. Negativa effekter för 
bostäder fås vid Björröd där större antal bostäder påverkas av ljudnivåer över 
riktvärdena innan åtgärder. Bullerskyddsåtgärder vid passage av Björröd 
medför att riktvärden ej överskrids vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att 
utföras enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås som 
bullerskyddsskärm på bro vid Björröd där ljudnivåer över riktvärdena 
förväntas.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och de omfattande tunnelarbetena under 
byggtiden orsakar arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 
Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 
till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 

minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Mölnlycke.

Korridoren bedöms ge liten påverkan till redan bullerutsatt område i 
Mölndalsåns dalgång. Väster om Landvetter flygplats beräknas måttlig 
konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan i Mölnlycke och 
Björröd. Byggskedet pågår under flera år, men med arbete dagtid bör 
konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra tids-
perioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ. 

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom Mölndalsåns dalgång finns mäktiga lerlager och finare jordarter där 
vibrationer lättare sprids till närliggande byggnader. 

Inom den östra delen av korridoren, från Mölnlycke fram till Landvetter 
flygplats, finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, främst 
morän och berg. Här förekommer i nuläget inte vibrationsstörningar från 
järnväg, vilket innebär att området har stor känslighet för tillkommande 
vibrationsstörning. Utmed korridoren finns i nuläget inga bostadshus som 
ligger nära järnvägen och där riktvärde för vibrationer överskrids.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där järnvägen går i bergtunnel kommer sannolikt inte några kännbara 
vibrationer till omgivningen skapas. 

Inom korridoren och öster om Mölnlycke beräknas inga bostadshus få 
vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet. Enstaka bostadshus på mer 
vibrationskänslig mark kan påverkas beroende på hur framtida järnväg 
placeras inom korridoren. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Det finns en risk för att enstaka bostadshus på mer vibrationskänslig 
mark kan påverkas beroende på järnvägens lokalisering inom 
korridoren. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen bli försumbar.
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Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Sträckan längs E6/E20 och Västra stambanan är utsatt för omfattande 
bakgrundsljudnivåer från den befintliga infrastrukturen. Känslighet för 
tillkommande stomljud är liten. Korridorens sträckning österut under 
Mölndal och Mölnlycke befinner sig i tätort med blandad bostadsbebyggelse 
med främst villabebyggelse. Här är bakgrundsljudnivåerna för det mesta 
låga och styrs av det lokala gatusystemet. Känsligheten för tillkommande 
störningar är måttlig. Öster om Mölnlycke är det landsbygdsområden med 
stor känslighet för tillkommande störningar. Känsligheten minskar beroende 
på flygets påverkan närmare Landvetter flygplats med dess flygstråk. Det 
finns idag inga stomljudsnivåer från järnvägstunnlar i området.Kust till 
kustbanan har inga järnvägstunnlar förrän efter Mölnlycke centrum. Det 
finns korta tunnelsträckor söder om Landvettersjön med bostadshus över 
tunnlar. BefintligKust till kustbanan ligger på långt avstånd från korridoren 
och påverkar inte några av korridorens bostadshus.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Från Almedal till Hulebäck går järnvägen i bergtunnel. Då bergtunnel går 
i närheten av bostäder så påverkas de av stomljud från järnvägstrafiken 
om inga åtgärder utförs. Ett fåtal bostadshus i Mölndal vid Stensjön kan få 
stomljudsnivåer över riktvärde före åtgärd då avståndet till bergtunneln är 
begränsat. Bostadsområdet över tunneln i närheten kan enligt beräkningar 
få uppfattbart stomljud även om inte riktvärde uppnås. Området är 
villabebyggelse inom tätort med måttlig känslighet för tillkommande 
ljud. Från Pixbo till Hulebäck kommer järnvägstunneln ge uppfattbara 
stomljudsnivåer som överskrider riktvärde inom cirka 270 bostadshus före 
åtgärd. Öster om detta går järnvägen mestadels över mark på berg och morän. 
Järnvägen går i tunnel under Landvetter flygplats. Området är tätort som 
mestadels bara påverkas av ljud från lokala gator och vägar. Det innebär en 
måttlig känslighet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 3 500 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper, samt ballastmatta monterad cirka 40 centimeter ned i 
ballasten, åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ett stort antal bostadshus kan påverkas av stomljud från tunneln under 
Mölnlycke i byggskedet. Området bedöms som måttligt känsligt då 
bakgrundsljudnivån är låg och störningen tillkommer. Då byggskedet pågår 
under en relativt lång men ändå begränsad tidsperiod så accepteras enligt 
riktvärde i NFS 2004:15 högre ljudnivåer än i driftskedet. Då bullrande 
arbeten ska utföras framför allt dagtid så bedöms konsekvensen som måttlig. 
Behöver arbetet utföras under andra tidsperioder som kväll och natt med 
hårdare krav bedöms effekten som stor. För stomljud i byggskedet bedöms 
effekten vara måttlig till stor.

Den effekt och konsekvens som bedöms för driftskedet motsvarar det som 
bedöms i byggskedet. Då tunneln går i närheten av bebyggelse i Mölndal fram 
till Stensjön och inom Mölnlycke mellan Pixbo och Hulebäck kommer det 
under byggskedet förekomma ljudnivåer från verksamheten i tunneln. Ett 
tiotal bostadshus kan överskrida riktvärde i Naturvårdsverkets allmänna 
råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15 vardag dagtid (LpA 

högst 45 dBA) och ett hundratal för andra tidsperioder som kväll och natt 
där kravet är hårdare. Det kommer innebära behov att begränsa arbetet 
tidsmässigt och anpassa arbetet till närliggande bostäder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för 
att utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en 
tystare metod men kan sällan användas på längre sträckor. Den vanligaste 
miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I bostadsområden är 
dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom områden för kontor, 
skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara mindre känslig för 
störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Eftersom bergtunneln går under flera villaområden beräknas ett stort 
antal bostadshus påverkas av stomljud före insatta åtgärder. Alla 
riktvärden beräknas klaras för samtliga bostäder efter insatta åtgärder, 
konsekvensen bedöms som måttlig. 

I byggskedet kan det förekomma förhöjda ljudnivåer från verksamheten 
i tunneln. Då bullrande arbeten planeras utföras framförallt under 
dagtid, bedöms konsekvensen som måttlig. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ.

Luft 
I västra delen av korridoren kommer anläggningen gå in i tunnel i 
Almedal. I området är luftmiljön starkt påverkad av trafiken från E6/
E20 samt genom den topografi som råder i dalgången vilket innebär att 
miljökvalitetsnormerna tidvis riskerar att överskridas. I området där en 
tunnelmynning är aktuellt bor få människor och området är präglat av 
verksamheter. I östra delen av området kommer en tunnelmynning bli 
aktuellt i området väster om Mölnlycke och därefter gå i markplan i ett 
område där få människor bor och där luftmiljön inte är påverkad av vägar 
eller andra verksamheter i större omfattning.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Raka vägen.

Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Mölnlycke.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Raka vägen bedöms 
bli positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer  
medföra ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.
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Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen av korridoren utgörs av Mölndals tätort där befintlig 
järnväg i form av Kust till kustbanan är placerad. Denna ger upphov till 
magnetfältsexponering i järnvägens närområde. Den mellersta delen av 
korridoren utgörs av Pixbo och Mölnlycke tätorter där Kust till kustbanan 
befinner sig utanför korridorens utbredning. Mellan Mölnlycke tätort och 
Landvetter flygplats genomkorsas korridoren av en högspänningsledning. 
Denna ger upphov till viss magnetfältsexponering i dess närområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Relativt kort efter Almedal viker korridoren av och passerar i tunnel under 
Mölndal tätort, Pixbo och Mölnlycke tätort. Här passeras ett stort antal 
bostäder, skolor och förskolor. Med järnväg i bergtunnel kommer bostäderna 
på marknivå att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en 
försumbar effekt. Vid passage under Mölndals tätort är det ett måttligt antal 
bostäder som sannolikt exponeras för detta magnetfält och vid passage under 
Pixbo och Mölnlycke tätort är det ett stort antal bostäder som sannolikt 
exponeras för detta magnetfält. Dock är effekten försumbar, vilket innebär att 
den nya järnvägen totalt medför en försumbar konsekvens.

Efter att Mölnlycke tätort passerats finns ett fåtal bostäder, främst vid 
passering av Björröd. Passagen av Björröd kommer att ske på bro, vilket 
innebär att bostäder, skolor och förskolor kommer att finnas på ett avstånd 
som ger försumbar effekt. Ingen av stationslägena vid Landvetter flygplats 
innebär att den nya järnvägen medför exponering av magnetfält på platser 
där människor stadigvarande vistas. Således bedöms sträckningen från 
Mölnlycke till Landvetter flygplats, inklusive stationsläge, innebära att den 
nya järnvägen ger en försumbar konsekvens.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens, då 
effekten i hela korridoren bedöms som försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Vid passage under Mölndals tätort är det ett måttligt antal bostäder 
som sannolikt exponeras för ett magnetfält, dock med försumbar effekt, 
vilket medför en försumbar konsekvens. Vid passage under Pixbo och 
Mölnlycke tätort är det ett stort antal bostäder som sannolikt 
exponeras för magnetfält, dock med försumbar effekt, vilket även här 
medför en försumbar konsekvens. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Raka vägen bedöms 
bli försumbar.  

Risk och säkerhet
Detta alternativ har delvis samma sträckning som korridor Mölnlycke, 
Tulebo och Landvetter Öst genom Mölndalsåns dalgång, dock är det bara 
en kort del av sträckan där den nya järnvägen går i samma spårområde 
som Västkustbanan. Trots en mindre omfattning innebär detta att samma 
risker gällande farligt gods och tågurspårning ska beaktas och samma 
riskreducerande åtgärder vidtas som anges för Mölndalsåns dalgång i 
korridor Mölnlycke. I föreslagen sträckning genom Mölndalsåns dalgång 
berörs ett tiotal fastigheter med kontors- och verksamhetslokaler direkt av 
järnvägen.

Från Almedal lämnar den nya järnvägen Västkustbanans spårområde och går 
vidare in i en lång tunnel som sträcker sig förbi Mölnlycke. Det finns även 
en lång tunnel som går under Landvetter flygplats. Station L1 vid Landvetter 
flygplats utgörs av en station under mark i tunneln under flygplatsen, vilket 
innebär att mer omfattande åtgärder krävs i jämförelse med stationsläge i 
markplan som exempelvis L7. Korridoren kan även kombineras med station 
L7 i markplan vid Landvetter flygplats. 

Skred- och rasrisker förekommer under byggskedet i Mölndalsåns dalgång 
vilket bedöms kunna hanteras med tekniska åtgärder. 

Eftersom detta alternativ delvis har samma sträckning som korridor 
Mölnlycke genom Mölndalsåns dalgång samt samma tunnlar och stationer 
vid Landvetter så blir bedömningen av känslighet och effekt för de fem 
utvärderingsområdena nästan densamma. Skillnaden är att konsekvensen 
för tredje man blir liten till måttlig istället för måttlig, då det bara är en kort 
sträcka som går genom tätbebyggt område. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk samt skyddsåtgärder längs närliggande bebyggelse bedöms 
risknivån för korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Raka vägen 
L1/L7

Liten-
Måttlig

Liten-
Måttlig

Liten-
Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-måttlig negativ konsekvens.
I korridoren finns lång tunnel. En kort sträcka i tätbebyggt område i samma spårområde som Västkust-
banan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. I alternativet ingår undermarkstation 
L1 på Landvetter Flygplats.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel. 

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta delarna av Mölndalsåns dalgång finns 
översvämningsproblematik vid höga vattennivåer i Mölndalsån. 

För nuvarande förhållande i delarna av korridoren Almedal-Lackarebäcks 
industriområde samt Mölnlycke-Landvetter flygplats, se korridor Mölnlycke. 

Översvämningssituationer i mindre skala kan även förekomma i vissa avsnitt 
för övriga ytvattendrag inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Översvämningsskydd mot höga vattennivåer (högvattenskydd) i Mölndalsån 
behöver anläggas på västra sidan om den nya järnvägsanläggningen för att 
skydda mot översvämning från Mölndalsån. 

Trots att korridoren viker av från Mölndalsåns dalgång kan det krävas ett 
längsgående skydd mot översvämning av anläggningen vid Mölndalsån 
även längre söderut i Mölndalsåns dalgång, med en total sträcka på cirka 
2 kilometer jämfört med cirka 3 kilometer för korridorer med station i 
Mölndal. Ett längsgående skydd mot översvämning från höga vattennivåer 
i Mölndalsån kan potentiellt få negativ effekt på översvämningssituationen 
i de delar av Mölndalsåns dalgång, som inte skyddas av ett sådant 
översvämningsskydd.

Mölndalsåns dalgång har stor känslighet för översvämning med avseende 
på påverkan på bostäder, handel, industri och infrastruktur. Omfattning av 
översvämningsskydd styrs av vald skyddsnivå mot höga vattenstånd. Hög 
skyddsnivå medför störst effekt på översvämningssituationen i övriga delar 
av dalgången eftersom det då krävs översvämningsskydd för anläggningen 
i en större del av Mölndalsåns dalgång. Oberoende av vald skyddsnivå ryms 
översvämningsskyddet inom korridoren. 

Ett pågående arbete med åtgärder för att förbättra Mölndalsåns kapacitet 
samt optimera regleringen av vattennivåer i å- och sjösystemet uppströms 
Mölndalsåns dalgång visar enligt modelleringar av översvämningshändelser 
med upp till 200 års återkomsttid på att översvämningsproblematiken 
i Mölndalsåns dalgång i framtiden kommer minska avsevärt för 
översvämningshändelser på grund av höga vattennivåer i Mölndalsån. 
Detta gäller även då ett förändrat klimat beaktas och avser således 
klimatkompenserade högvattentillfällen. Vid sådana översvämningshändelser 
bedöms anläggningen och översvämningssäkring av denna medföra liten 
till måttlig negativ effekt på översvämningssituationen i övriga delar av 
dalgången, varför även konsekvensen av översvämningssäkring bedöms som 
liten till måttlig. 

Effekt och konsekvens av anläggningens och tillhörande 
översvämningsskydds påverkan på översvämningssituationen i Mölndalsåns 
dalgång har bedömts mot bakgrund av preliminära resultat från pågående 
arbeten. Omfattning av översvämningsskydd samt utvärdering av effekt och 
konsekvens behöver utredas närmare i kommande skeden när resultat från 
pågående arbete med reglering och prognostisering av höga vattennivåer i 
Mölndalsån blir tillgängliga. 
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Vid ett längsgående översvämningsskydd fås vid extrema vattennivåer 
positiva konsekvenser för områden öster om anläggningen som då skyddas 
mot översvämning från Mölndalsån men däremot kan medföra ökad 
skyfallsproblematik.

Konsekvensbedömning gällande skyfall avseende de delar av korridoren 
som berör Almedal till Lackarebäcks industriområde samt från Mölnlycke 
till Landvetter flygplats blir samma för korridor Mölnlycke. Detta innebär 
måttlig till stor konsekvens för Almedal-Lackarebäcks industriområde samt 
liten konsekvens vid Landvetter flygplats. 

Del av korridor som omfattar sträckan Lackarebäck-Mölnlycke går 
anläggningen i huvudsak i tunnel varför effekt-konsekvens av anläggningen 
på översvämningsrisker i samband med höga vattennivåer och skyfall 
bedöms försumbar.

Att bedömningen sammantaget blir densamma för Raka vägen som för 
korridor Mölnlycke beror på att konsekvenserna avseende både skyfall 
och höga flöden är av samma storleksordning för de två alternativen. 
Detta eftersom konsekvenserna vid skyfall blir störst i norra delarna 
av Mölndalsåns dalgång, som berörs av alternativ Raka vägen, samt att 
översvämningsskydd mot höga flöden berör betydande sträcka i dalgången 
även för alternativ Raka vägen. Konsekvenserna avseende skyfall blir i 
Mölndalsåns dalgång större än konsekvenserna avseende översvämning till 
följd av höga flöden varför skyfallsproblematiken blir utslagsgivande för 
bedömningen.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skydd mot översvämning utgörs av fysisk barriär som hindrar ytvatten att 
nå anläggningen. Negativ effekt på översvämningssituationen kan minskas 
genom att optimera skyddsnivå så att omfattningen av översvämningsskyddet 
hålls nere vilket medför ett så litet intrång som möjligt i Mölndalsåns 
översvämningsplan. Översvämningsskydd dimensioneras för ett framtida 
förändrat klimat med ökade översvämningsnivåer som följd. Högvattenskydd 
i form av tät spont är ett platsbesparande alternativ. Ett nytt högvattenskydd 
längs Mölndalsån skulle innebära att svämplanets utbredning förändras vid 
högvattenhändelser, om inga andra åtgärder vidtas. Högvattenskyddet utgör 
även en barriär för ytliga avrinningsvägar till Mölndalsån. Skyddsåtgärder 
behöver därför vidtas dels för att skydda den nya järnvägsanläggningen 
mot översvämning vid skyfall, dels för att de skyddsåtgärder och 
markhöjningar som följer med anläggningen inte ska medföra ökad 
översvämningsproblematik för markområden öster om Mölndalsån.

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med 
avskärande stråk/diken eller fysiska barriärer för att skydda anläggningen 
mot översvämning vid skyfall kommer att krävas. Likaså behövs kopplingar 
mellan Mölndalsån och området öster om anläggningen för att leda 
skyfallsvatten till vattendraget. Lågpunktsområden som angränsar till 
anläggningen kan behöva avsättas som översvämningsbara ytor.

Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd av markhöjningar 
och skyddsåtgärder behöver kompenseras. Utan kompensationsåtgärder kan 
skyddsåtgärder för anläggningen medföra ökad översvämningsproblematik.

Åtgärder behöver, i samverkan med andra aktörer, anpassas för att säkerställa 
icke-försämring för befintlig bebyggelse och infrastruktur.

För delen av korridoren öster om Mölnlycke, se korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Sannolikheten för påverkan på Mölndalsån, som under byggtid kan leda 
till minskad kapacitet och därmed ökad risk för översvämning, bedöms 
som stor. Sannolikheten att en översvämningshändelse ska inträffa under 
byggskedet är dock lägre varför konsekvens av anläggningen med avseende 
på översvämningspåverkan i övriga delar av dalgången sammantagit bedöms 
till måttlig till stor.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kan fysiska intrång i åfåran, som potentiellt kan påverka 
åns kapacitet, kompenseras genom att motsvarande öka åfårans storlek i det 
avsnitt av ån där intrång sker.

Konsekvensen av en översvämningssäkring mot höga vattennivåer i 
Mölndalsån bedöms som liten till måttlig även vid ett framtida föränd-
rat klimat. Detta gäller vid högvattennivåer med upp till 200 års 
återkomsttid efter implementering av prognosjusterad reglering av 
Mölndalsån och kapacitetshöjande åtgärder. Anläggningen medför liten 
konsekvens vid stationsläge L7 vid Landvetter flygplats. 

Skyddsåtgärder för att säkerställa anläggningens funktion vid skyfall, 
medför en liten konsekvens avseende stationsläge L7 och måttlig till 
stor konsekvens för östra delarna av Mölndalsåns dalgång. En  
fördjupad utredning av skyfallshanteringen i Mölndalsåns dalgång 
pågår och har som mål att identifiera de åtgärder som krävs för över-
svämningsproblematiken i omgivningen inte ska förvärras.  
Implementering av dessa åtgärder leder till minskad konsekvens av de 
skyddsåtgärder för skyfall som krävs för att skydda anläggningen.

Sammantaget bedöms anläggningen att medföra en måttlig till stor 
negativ konsekvens med avseende på översvämningsproblematik.  
Bedömningen grundar sig på att anläggningen förstärker  
översvämningsproblematiken i Mölndalsåns dalgång framför allt vid 
skyfallshändelser.

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors 
hälsa och miljön finns främst i den västra och östra delen av korridoren. 
I västra delen av korridoren mellan Almedal och Stensjön förekommer 
flertalet potentiellt förorenade områden med måttlig känslighet. Inom 
området kan föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till 
exempel klorerade lösningsmedel. I öst ligger Landvetter flygplats med stor 
känslighet. Vid Landvetter flygplats kan föroreningar (främst PFAS-ämnen) 
påträffas i mark- och grundvatten i ytliga jordlager, sprängstensmagasin 
och i berg. PFAS-föroreningar bedöms kunna påträffas inom hela 
flygplatsens verksamhetsområde samt nedströms flygplatsen i grundvattnets 
strömningsriktning. Mest påtaglig bedöms PFAS-förekomsten vara i 
anslutning till flygplatsens brandövningsplats. Station L7 är delvis beläget 
utanför flygplatsens verksamhetsområde vilket innebär att PFAS-förekomst 
kan förväntas vara lägre vid det stationsläget.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
I delar som är förlagda i tunnel mellan Almedal och Stensjön bedöms 
effekter mestadels vara försumbara eftersom potentiellt förorenade områden 
inte berörs av järnvägsutbyggnaden. Under driftskedet kan en långvarig 
effekt vara att grundvatten förorenat av klorerade lösningsmedel läcker 
in i tunnelkonstruktionen genom sprickzoner i berg, vilket kan medföra 
en ökad spridning till omgivningen. Sammantaget bedöms korridorens 
passage mellan Almedal och Stensjön medföra liten till måttligt negativ 
konsekvens. För att fullständigt förstå effekter och konsekvenser i driftskedet 
från järnvägsutbyggnad mellan Almedal och Stensjön bör kunskapen om 
föroreningssituationen och spridningsförutsättningarna i jord och vatten 
stärkas.

Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser som alternativ 
Mölnlycke vid Landvetter flygplats.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga mellan Almedal och Stensjön för att 
motverka ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper i 
tunnel under hela konstruktionens livslängd. För att minimera inläckage av 
förorenat vatten till anläggningen kan anläggningen tätas. Förorenat vatten 
som tar sig in i anläggningen behöver kontrolleras i ett kontrollprogram och 
kan behöva renas innan det leds till recipient eller dagvatten. 

Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
som alternativ Mölnlycke vid Landvetter flygplats.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan tunneldrivning mellan Almedal och Stensjön innebära 
att föroreningar mobiliseras och sprids till områden som tidigare inte varit 
förorenade. Arbeten som kräver länshållning kan medföra att förorenat 
grundvatten från omgivningen transporteras in till tunnel. Förorenat 
länshållningsvatten som uppstår i byggskedet kan riskera att spridas till följd 
av olyckor eller andra avvikelser. Effekterna som kan uppstå i byggskedet 
mellan Almedal och Stensjön bedöms kunna bidra med måttliga negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Konsekvenserna bedöms bli 
mindre med inarbetade skyddsåtgärder.
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Vid Landvetter flygplats bedöms konsekvenser i byggskedet vara samma som 
för alternativ Mölnlycke. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För att motverka spridning i byggskedet mellan Almedal och Stensjön 
behöver entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i förorenade 
områden och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan 
på omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel vara att begränsa uppkomst 
av förorenat länshållningsvatten samt att länshållningsvatten renas innan det 
släpps ut till omgivningen.

Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder i 
byggskedet vid Landvetter flygplats som alternativ Mölnlycke.

Om tidigare förorenade områden saneras, bidrar järnvägsutbyggnaden 
med positiva effekter. Om anläggningen istället förläggs ovanpå ett 
förorenat område utan att sanering utförs, kan framtida sanerings-
åtgärder försvåras. Konsekvensen för korridorens passage vid  
Landvetter flygplats samt mellan Almedal och Stensjön bedöms som 
liten till måttlig. Minst negativ konsekvens erhålls vid stationsläget L7, 
eftersom detta delvis är beläget utanför flygplatsens verksamhets-
område. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra liten till måttlig negativ 
konsekvens, på grund av förekomst av föroreningar mellan Almedal och 
Stensjön samt vid Landvetter flygplats.

Masshantering
I korridor Raka vägen med station L1 uppkommer en stor mängd bergmassor 
men endast en mindre andel av bergmassorna bedöms direkt behövas i 
järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer främst mellan Mölndal 
och Mölnlycke och under Landvetter flygplats där två långa tunnlar är 
lokaliserade. I korridoren uppkommer en stor mängd jordmassor främst vid 
anslutningspunkten till Västkustbanan i Almedal. Här kan jorden (lera) delvis 
återfyllas. På övriga delar bedöms endast en mindre andel av jordmassorna 
behövas till järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av övriga 
andelar användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet 
eller till andra externa projekt. I korridor Raka vägen uppkommer en mindre 
mängd torvmassor än i övriga korridorer. Torvmassorna uppkommer främst 
mellan Mölnlycke och väster om Landvetter flygplats.

I korridor Raka vägen med station L7 korridoren uppkommer något mindre 
mängder av både berg- och jordmassor samt torv än vid station L1.

Korridor Raka vägen bedöms generera mindre mängder bergmassor som 
inte direkt behövs i järnvägsanläggningen än korridorerna Raka vägen Öst 
och Landvetter Öst (detta gäller även för korridor Tulebo och Mölnlycke). 
Mängden uppkomna jordmassor som ej direkt behövs i järnvägsanläggningen 
är relativt likvärdig med korridoren Mölnlycke, något mindre än för 
korridoren Tulebo men väsentligt mindre än för korridorerna Raka vägen Öst 
och Landvetter Öst.

Klimat
Korridor Raka vägen är det alternativ som har absolut störst klimatpåverkan 
av korridorerna väster om Landvetter flygplats. En stor anledning till 
den höga klimatpåverkan är sträckningen i Almedal där omfattande 
konstruktioner, såsom betongtunnel och betongtråg, krävs för att hantera de 
spår som ska gå där. Alternativet har även längre sträckor med bergtunnel 
jämfört med andra korridorer, vilka kräver större schakter med tillhörande 
lastbilstransporter av massorna samt mer klimatbelastande material. som 
betong och stål som ska täcka väggar och tak i bergtunnel. 

Korridor Raka vägen som ansluter i station L1 har större klimatpåverkan 
i byggskedet, jämfört med en anslutning i station L7. Station L7 ligger i 
skärning något längre österut, jämfört med L1 som ligger i bergtunnel under 
flygplatsen. Detta gör att det för station L1 bland annat krävs större och mer 
klimatbelastande konstruktioner.
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Ekosystemtjänster
Korridoren går i tunnel genom de tätbebyggda områdena Mölndal 
och Mölnlycke, vilket bedöms innebära en liten förlust av urbana 
ekosystemtjänster samt en liten påverkan på människors välbefinnande. 
Öster om Mölnlycke mynnar korridoren i markplan och denna 
anläggningstyp gäller fram till Landvetter flygplats, där det återigen blir 
tunnel samt stationsläge i tunnel under flygplatsen. Att korridoren går i 
markplan öster om Mölnlycke, bedöms innebära en stor negativ påverkan på 
rekreationsvärden samt reglerande och försörjande ekosystemtjänster i det 
skogsdominerande landskapet. Anledningen till detta är dels då anläggningen 
går genom norra delen av Yxsjöns naturreservat, dels på grund av att ny mark 
i form av produktionsskogar, mossar och våtmarker tas i anspråk i ett relativt 
tätbebyggt område. Korridoren passerar vattenskyddsområdena Finnsjön 
och Rådasjön, vilket är två kommunala ytvattentäkter. Risk för påverkan på 
den försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms 
som liten, förutsatt att skyddsåtgärder vidtas under bygg- och driftskede. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del. Viss risk för påverkan 
på vattentäkterna Finnsjön och Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på skog och våtmarker väster om Landvetter flygplats.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på ett naturreservat samt skogsområden med rekreations-
värden i korridorens östra del.

Välbefinnande Påverkan på skogliga rekreationsområden öster om Mölnlycke samt 
på Yxsjöns naturreservat.

Sammanfattning Endast östra delen av korridoren bedöms medföra negativ påverkan 
på ekosystemtjänster Sammantaget bedöms förlusten av ekosystem-
tjänster som måttlig.
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Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning norr om 
Finnsjön och i Benareby kan påverka vistelseytor och invanda stråk i 
landskapet Effekten bedöms bli lokal men stor eftersom det berör områden 
nära bebyggelse och långvarig då det kommer ta lång tid innan landskapet 
återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan inte längre behövs. 
Konsekvensen blir måttlig. Konsekvensen blir måttlig eftersom det ligger 
nära bebyggelse.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Korridoren medför en liten konsekvens för Mölndalsåns dalgång samt 
en liten till måttlig konsekvens för skogsområdet öster om Benareby.

Den sammantagna bedömningen för korridor Raka vägen Öst bedöms 
bli måttlig till stor negativ. Det baseras på att den negativa  
konsekvensen för passagen genom Benareby bedöms bli stor för den 
södra del av korridoren där järnvägen går i markplan, samt på att 
konsekvens för stadsutvecklingen lokalt och i regionen bedöms bli 
negativ av att alternativet inte omfattar en station för den nya järnvä-
gen i Mölndal C.

tunnel medan korridoren för alternativ Landvetter Öst även omfattar 
möjlighet att gå i markplan i den södra delen av korridoren närmast Finnsjön. 
Konsekvensen för Raka vägen Öst för den delen av sträckan som går i tunnel 
blir försumbar. 

I övrigt blir effekt och konsekvenser desamma som för alternativ Landvetter 
Öst, vilket innebär stor konsekvens för sträckan väster om och genom 
Benareby, liten till måttlig för skogsområdet öster om Benareby och 
försumbar för Landvetter flygplats. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
för bostäder i främst Benareby och Buarås. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen.

9.4.5 Korridor Raka vägen Öst
Korridor Raka vägen Öst kan kombineras med station L3 vid Landvetter 
flygplats. Konsekvensbedömning för stationen ingår i bedömningen för 
korridoren. Korridorens sträckning ses i Figur 9.11.
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Figur 9.11  Korridor Raka vägen Öst.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Alternativ Raka vägen Öst sammanfaller med alternativ Raka vägen fram 
till Mölnlycke och med alternativ Landvetter Öst på resterande sträcka. Se 
beskrivning av nuvarande förhållande i respektive avsnitt för alternativ Raka 
vägen och alternativ Landvetter Öst. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Alternativ Raka vägen Öst har samma sträckning som alternativ Raka 
vägen i Mölndalsåns dalgång och förbi Gunnebo slott med omgivningar. 
Konsekvensen bedöms bli liten för Mölndalsåns dalgång, måttlig för 
utveckling i Mölndal tätort och i regionen på grund av att ett stopp vid 
Mölndal C inte ingår, samt försumbar för Gunnebo slott med omgivningar.

Söder om Mölnlycke sammanfaller korridoren för alternativ Raka vägen Öst 
med korridoren för Landvetter Öst med undantag av en kort sträcka norr om 
Finnsjön där korridoren för Raka vägen Öst endast omfattar anläggningstyp 
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Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Väster om Mölnlycke har detta alternativ samma sträckning som alternativ 
Raka vägen, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om korridor Raka 
vägen. 

Sydöst om Mölnlycke har detta alternativ samma sträckning som alternativ 
Landvetter Öst, se beskrivning av förhållanden i avsnittet om korridor 
Landvetter Öst. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Raka vägen 
väster om Mölnlycke blir bedömningen densamma för denna sträcka, 
vilket innebär försumbar konsekvens för lövskogs- och parkmiljöer kring 
Lackarebäck, Gunnebo, Grevedämmet och Pixbo.

Sydöst om Mölnlycke har detta alternativ samma sträckning som alternativ 
Landvetter Öst. Bedömningen blir därmed densamma, vilket innebär måttlig 
konsekvens för skogliga värden vid Finnsjön, måttlig till stor konsekvens 
för det planerade naturreservatet Södra Yxsjön, måttlig till stor konsekvens 
för värdekärnan öster om Benareby, måttlig konsekvens för bank genom 
Skärsjön och Nordsjön samt måttlig konsekvens för våtmarker, sumpskogar 
och grundvattenberoende torvområden öster om Finnsjön och söder om 
Landvetter flygplats. 

Anläggningen passerar Stensjön och Vällsjön i bergtunnel, varför påverkan 
på sjöarnas akvatiska livsmiljöer bedöms bli försumbar. Mölndalsån 
kan påverkas av fysiska förändringar i Mölndalsåns dalgång innan 
tunnelmynning vid Lackarebäck. För bäck från Yxsjön kan anläggningen 
ge upphov till effekter på flöden, bottnar och stränder vilket kan påverka 
akvatiska livsmiljöer negativt. Vid passage i markplan finns även risk för att 
vandringshinder för vattenlevande organismer uppstår om vattendraget leds 
genom trumma. Konsekvensen bedöms bli liten till måttlig. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering blir särskilt viktigt vid Benareby och Skärsjön för att undvika 
skada på känsliga livsmiljöer. Bullerskydd kommer att få betydelse för dessa 
områden. 

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Vid byggskedet tillkommer markanspråk för upplag, etableringsytor med 
mera. 

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 

dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. I Mölndalsån, Skärsjön, Nordsjön och bäck från Yxsjön finns 
risk för grumling och tillförsel av föroreningar från byggdagvatten. I 
Mölndalsån finns risk för utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten. 
Konsekvenserna bedöms bli små om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden.

Påverkan på ytvatten kan motverkas genom att etableringsytor placeras med 
skyddsavstånd till vattendrag samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Arbete i vatten i 
Mölndalsån bör undvikas under laxens lekvandring och smoltutvandring. 
Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas 
av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i 
vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på 
vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under byggskedet. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren påverkar få vattenmiljöer, men med måttligt eller stort 
naturmiljövärde. För Skärsjön, med stort naturmiljövärde, bedöms 
korridoren medföra måttlig konsekvens. Vidare påverkas värdefulla 
skogs- och våtmarksområden samt ekologiska samband. Eventuellt 
påverkas även det blivande naturreservatet nära Yxsjön. Lokaliseringen 
inom korridoren får betydelse för konsekvenserna.

Den sammantagna bedömningen för alternativet Raka vägen Öst 
bedöms bli måttlig till stor negativ konsekvens. Bedömningen grundar 
sig på den påverkan korridoren har på värdefulla vatten- och  
skogsmiljöer.

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Alternativ Raka vägen Öst sammanfaller med alternativ Raka vägen fram 
till Mölnlycke och med alternativ Landvetter Öst på resterande sträcka. Se 
beskrivning av nuvarande förhållande på respektive avsnitt. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativ Raka vägen Öst har samma sträckning som alternativ Raka 
vägen i Mölndalsåns dalgång och förbi Gunnebo slott med omgivningar. 
Konsekvensen bedöms bli måttlig till stor för Kulturmiljön Lackarebäcks 
gård - Svejserdalen – Ekekullen. Försumbar för området Västra Enerbacken, 
Mölndals Kvarnby, Gunnebo slott och Pixbo herrgård. 

Söder om Mölnlycke sammanfaller korridoren för alternativ Raka vägen Öst 
med korridoren för Landvetter Öst med undantag av en kort sträcka norr om 
Finnsjön där korridoren för Raka vägen Öst endast omfattar anläggningstyp 
tunnel medan korridoren för alternativ Landvetter Öst även omfattar 
möjlighet att gå i markplan i den södra delen av korridoren närmast Finnsjön. 
Konsekvensen för Raka vägen Öst för den delen av sträckan som går i tunnel 
blir försumbar. I övrigt blir effekt och konsekvenser desamma som för 
alternativ Landvetter Öst, vilket innebär måttlig konsekvens för kulturmiljön 
Västra Hyltan och måttlig konsekvens för den äldre bymiljön i Benareby.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de 
kända fornlämningarna bli stor eftersom de måste undersökas arkeologiskt 
och grävas bort. Precis där tunneln startar vid Enerbacken finns ett av 
utredningsområdets få gravfält och en förhistorisk boplats samt något 
längre norrut en minnessten, som alla riskerar att tas bort. Effekten på 
Hejderidarens grav som också är fornlämning bedöms som liten eftersom den 
sannolikt kan flyttas och bevaras på annan plats. 

Längs korridoren finns enstaka övriga kulturhistoriska lämningar som inte 
är registrerade som fornlämningar, primärt fyndplatser för stenyxor och 
flintredskap. Det är oklart var yxorna påträffats, men indikerar att det kan 
finnas boplatser från stenåldern inom området. Effekten på dessa lämningar 
längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms som måttlig. 
Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig kulturhistorisk 
lämning är av sådant värde att den behöver undersökas arkeologiskt. I vissa 
fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. Effekten för den 
enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningarna 
längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som försumbar. Detta 
förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs hela sträckan Benareby – Landvetter flygplats finns en stor 
potential att påträffa fler lämningar, främst skogsbrukslämningar och 
stenåldersboplatser.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.
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Korridoren ger negativa effekter på flera värdefulla kulturmiljöer; 
Lackarebäcks gård - Svejserdalen – Ekekullen, Västra Hyltan och 
Benareby. För Benareby och Västra Hyltan bedöms effekterna som 
måttliga och för Lackarebäcks gård - Svejserdalen – Ekekullen som 
stora. De agrart präglade miljöerna är relativt småskaliga och 
effekterna ger upphov till skalbrott och fragmentarisering. 

Ett av utredningsområdets få gravfält berörs också av korridoren i 
markplan, vilket bedöms ge stora effekter. Vissa berörda fornlämningar 
bedöms som möjliga att flytta för att begränsa skadan.

Den sammantagna bedömningen för korridor Raka vägen Öst ger en 
måttlig negativ konsekvens för kulturmiljön, då flera olika kulturmiljöer 
påverkas. Om anläggningen läggs i tunnel vid Benareby blir 
konsekvenserna istället små till måttliga.

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Alternativ Raka vägen Öst sammanfaller med alternativ Raka vägen fram 
till Mölnlycke och med alternativ Landvetter Öst på resterande sträcka. Se 
beskrivning av nuvarande förhållande på respektive avsnitt. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativ Raka vägen Öst har samma sträckning som alternativ Raka 
vägen i Mölndalsåns dalgång och förbi Gunnebo slott med omgivningar. 
Konsekvensen bedöms bli försumbar för det kommunalt utpekade 
grönområdet på Lackarebäcksfjället. Även för rekreationsmiljön vid 
Gunnebo slott med omgivningar bedöms konsekvensen som försumbar då 
järnvägsanläggningen passerar i tunnel.

Söder om Mölnlycke sammanfaller korridoren för alternativ Raka vägen Öst 
med korridoren för Landvetter Öst med undantag av en kort sträcka norr om 
Finnsjön där korridoren för Raka vägen Öst endast omfattar anläggningstyp 
tunnel medan korridoren för alternativ Landvetter Öst även omfattar 
möjlighet att gå i markplan, i den södra delen av korridoren närmast Finnsjön. 
Konsekvensen för Raka vägen Öst för den delen av sträckan som går i tunnel 
blir försumbar. 

I övrigt blir effekt och konsekvenser desamma som för alternativ Landvetter 
Öst, vilket innebär att sambanden mellan Benareby och sjöområdena 
både såväl väster, söder som norr om skärs av. Likaså skärs flera vägar 
av som ansluter till Benarebyvägen, vilken används för att ta sig till 
rekreationsområden från Benareby. Järnvägsanläggningen kan medföra 
bullerspridning i rekreationsmiljöerna kring sjöarna. Konsekvensen bedöms 
som måttlig. För skogsområdet öster om Benareby bedöms konsekvensen 
som försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Etableringsytor och arbetsvägar i närheten av tunnelmynning väster och 
öster om Benareby kan påverka vistelseytor och invanda stråk i landskapet. 
Effekten bedöms bli lokal och liten eftersom det berör områden som utgör 
stråk till rekreationsområden och långvarig, då det kommer ta lång tid 
innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan 
inte längre behövs. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom flera av 
tunnelmynningarna ligger i anslutning till platser där människor rör sig för 
att nå rekreationsområden.

Korridoren medför en försämrad tillgänglighet från Benareby till 
rekreationsområden, på grund av barriärverkan. 

Den sammantagna bedömningen för korridor Raka vägen Öst ger en 
liten till måttlig negativ konsekvens. Bedömningen grundar sig på 
barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreationsområden.

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren berör Mölndalsån i norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Korridoren berör avrinnings- och vattenskyddsområdena för de kommunala 
ytvattentäkterna Rådasjön och Finnsjö, samt för Nordsjön-Östersjön som är 
utpekad som potentiell framtida ytvattentäkt. 

Korridoren sammanfaller med korridor Raka vägen fram till Mölnlycke, se 
avsnitt om korridor Raka vägen. Öster om Finnsjön sammanfaller korridoren 
med korridor Landvetter Öst, se avsnitt korridor Landvetter Öst. 

Passagen genom Finnsjöns avrinnings- och vattenskyddsområde sker i 
huvudsak i bergtunnel.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
För påverkan på Mölndalsån i Mölndalsåns dalgång se avsnitt om korridor 
Raka vägen. 

För övriga delar i korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
och därmed kan ge negativa effekter för våtmarker och ytvattendrag 
sammanfaller korridoren med korridoren Landvetter Öst, se effekter i avsnitt 
korridor Landvetter Öst. 

Naturmiljövärde och konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Det finns två vattenförekomster i korridor Tulebo där det bedöms kunna bli 
en försämring vilka är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

Konsekvensbedömningen för dessa ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. För påverkan och effekt av passage 
av Rådasjöns avrinnings- och vattenskyddsområde se delarna som berör 
bergtunneldelarna under korridor Raka vägen. Passagen i bergtunnel 
bedöms inte ge någon negativ effekt och konsekvens på vattentäkten under 
driftskedet.

Vattentäkt Finnsjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Korridoren passerar de centrala delarna 
av Finnsjöns avrinnings- och vattenskyddsområde i bergtunnel. Endast 
en liten del i korridorens södra del ligger i markplan och berör Finnsjöns 
vattenskyddsområde perifert. Eventuell effekt på avvattningen mot Finnsjön 
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under driftskedet kan ske i korridorens sydliga del i det korta avsnittet 
där anläggningen förläggs i markplan. Effekten på vattentäkten bedöms 
bli försumbar både avseende effekt på vattentäktens vattenkvalitet och 

-kvantitet. 

Vattentäkt Nordsjön-Östersjön 
Sjöarna har måttlig stort skyddsvärde ur ett framtida 
vattenförsörjningsperspektiv. Ingen eller försumbar effekt på vattenkvalitet 
eller -kvantitet i sjöarna bedöms ske under driftskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se avsnitt korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
För påverkan på Mölndalsån i Mölndalsåns dalgång se avsnitt korridor Raka 
vägen. 

För övriga delar i korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
och därmed kan ge negativa effekter för våtmarker och ytvattendrag 
sammanfaller korridoren med korridoren Landvetter Öst, se avsnitt om 
korridor Landvetter Öst. 

Naturmiljövärde och konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för de två ytvattenförekomsterna redovisas i 
avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. För påverkan och effekt av passage 
av Rådasjöns avrinnings- och vattenskyddsområde se delarna som berör 
bergtunneldelarna i avsnitt om korridor Raka vägen. Passagen i bergtunnel 
bedöms ge liten negativ effekt och konsekvens på vattentäkten under 
driftskedet.

Vattentäkt Finnsjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Korridoren passerar de centrala 
delarna av Finnsjöns avrinnings- och vattenskyddsområde i bergtunnel. 
Störst negativ effekt för vattentäkten bedöms ske om processvatten från 
tunneldrivning avvattnas mot Finnsjön. Processvatten är troligen möjlig att 
leda till annan recipient. Endast en liten del av korridorens södra del ligger i 
markplan och berör Finnsjöns vattenskyddsområde perifert. Sammantaget 
bedöms den negativa effekten på vattentäkten som liten under byggskedet 
och avser påverkan på vattenkvalitet. Baserat på risk för föroreningspåverkan 
och effektens varaktighet bedöms den sammantagna konsekvensen för 
vattentäkten som liten under byggskedet. 

Vattentäkt Nordsjön-Östersjön 
Vid passage av Nordsjön-Östersjön sammanfaller korridoren med korridor 
Landvetter Öst, vilket innebär försumbar konsekvens. Se avsnitt om korridor 
Landvetter Öst.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Mölndalsåns åfåra eller i några av de större vattendragen 
som avvattnar Yxsjön, Skärssjön och Landvetter flygplats behövs lokal 
breddning av åfåran som kompensation för det fysiska intrånget för att 
bibehålla vattendragets kapacitet och minska risken för flödesförändring. 
Flödesförändringar kan medföra behov av lokala erosionsskydd. 

Den negativa konsekvensen för ytvattentäkterna Rådasjön och Finnsjön 
bedöms som liten under byggskedet. Vidare bedöms den negativa 
konsekvensen för Nordsjön-Östersjön ur ett framtida vatten- 
försörjningsperspektiv som försumbar till liten.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten negativ konsekvens, 
då det finns en viss risk för påverkan på ytvattentäkter under  
byggskedet.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Inom korridor Raka vägen Öst är jorddjupen i allmänhet små och 
grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin 
i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. I 
Mölndalsåns dalgång, kring Almedal-Kallebäck återfinns dock ett större 
grundvattenmagasin i jordlager under relativt mäktiga lager av lera. Även 
väster om Stensjön finns ett större grundvattenmagasin tillhörande den så 
kallade Göteborgsmoränen och lokalt ett betydligt större jorddjup. Båda 
grundvattenmagasinen har dock av SGU bedömts ha relativt låg kapacitet 
(1–5 l/s) och utnyttjas inte för vattenförsörjning (SGU, 2021). 

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som både skär korridoren på flera platser, vanligen i nordväst-sydöstlig 
riktning. I området mellan Stensjön och Mölnlycke återfinns också ett 
antal sprickzoner som löper parallellt med korridoren. Mellan de större 
sprickzonerna kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i 
anslutning till mindre sprickzoner.

Inom korridoren finns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men i Benareby-området finns ett betydande antal 
enskilda dricksvattentäkter i berg registrerade i SGU:s brunnsarkiv. Vidare 
finns sannolikt ett antal grävda brunnar i jordlager i anslutning till områden 
med tätare bebyggelse utanför det kommunala dricksvattennätet. Enskilda 
vattentäkter bedöms ha ett måttligt värde. Inom korridoren finns även ett 
större antal energibrunnar i berg vid Pixbo, Djupedalsäng och i området 
kring Benareby.

Ett stort antal våtmarker återfinns inom korridoren mellan Mölnlycke och 
Landvetter flygplats. Dessa består av ett stort antal långsmala torvområden 
som korsas av korridoren i de topografiska lågpunkterna. Flera av 
torvområdena återfinns i anslutning till större sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvattennivåer i jordlager under tätare lerlager i 
Mölndalsåns dalgång kan uppstå, vilket kan leda till portryckssänkningar i 
leran och sättningsproblematik. Effekter och konsekvenser bedöms dock som 
små.

Hela sträckan mellan Almedal till strax öster om Finnsjön går i bergtunnel 
och påverkan på grundvatten är därför i huvudsak kopplad till energibrunnar 
och dricksvattenbrunnar anlagda i berg, samt den påverkan sänkta 
grundvattennivåer i berg kan få på jordlager som står i hydraulisk kontakt 
med berget. Effekter och konsekvenser för jordlager bedöms dock i detta 
avsnitt av korridoren vara små. Längs resterande delar av sträckan beror 
påverkan på vilken anläggningstyp som blir aktuell. Vid markplan kan 
påverkan vara betydande för enskilda grundvattentäkter i jordlager vid 
passage genom området vid Benareby. 

Konsekvenser för brunnar i berg är starkt kopplade till avståndet till 
järnvägen och vilken anläggningstyp som är aktuell på sträckan där brunnar 
passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar ger störst konsekvenser. 
Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda vattentäkter bli liten och 
konsekvensen liten till måttlig.
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På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan mellan 
Finnsjön och Landvetter flygplats, särskilt vid skärning, är påverkan 
på grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. Effekterna kan 
bli permanenta förändringar i grundvattennivåer och förändringar 
i flödesregimen inom torvområden, till exempel dämningseffekter 
eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för naturvärden. 
Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser för 
torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet i denna korridor 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är samma 
som för korridor Mölnlycke.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet i denna korridor 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke.

Korridoren berör i huvudsak enskilda grundvattentäkter och  
energibrunnar. De större grundvattenförekomster som kan beröras 
inom korridoren är belägna inom Mölndalsåns dalgång under lerlager 
samt vid Stensjön. Dessa används inte för dricksvattenförsörjning och 
konsekvensen bedöms som liten. Vidare berörs inga kommunala 
grundvattentäkter av korridoralternativet.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Raka vägen Öst 
bedöms bli liten till måttligt negativ, på grund av påverkan på enskilda
grundvattentäkter och energibrunnar.

Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Större arealer jordbruksmark finns vid Kulturreservatet Gunnebo Slott där 
betesdrift är en del av reservatsskötseln. Dessutom finns det jordbruksmark 
öster om Vällsjön och vid Benareby.

Vid Gunnebo och Vällsjön passerar järnvägen i tunnel och ger därmed ingen 
påverkan. Vid Benareby är effekterna och konsekvenserna de samma som för 
alternativ Landvetter Öst, det vill säga konsekvenserna är sammantaget små.

Vid Benareby finns risk för fragmentering. För att underlätta fortsatt 
brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt igenläggning av öppna diken 
alternativt nya överfarter över diken behöva anläggas. Öppna diken omfattas 
av de generella biotopskyddsbestämmelserna. Möjlig kompensation för 
förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Tillfälliga brukningsvägar kan behöva anläggas för att nå kvarvarande marker.

Skogsbruk
Korridoren präglas i den östra delen av stora fastigheter, över 25 hektar. I 
den västra delen av korridoren dominerar dock de riktigt små fastigheterna. 
Någon fragmenteringseffekt är inte aktuell då järnvägen endast planeras 
markförläggas i den östliga delen av korridoren. 

Påverkan på skogsbruket bedöms vara liten inom korridoren. Däremot 
kan tillgängligheten för skogsbruket komma att påverkas om körvägar för 
skogsbruket skärs av. Konsekvensen bedöms vara försumbar.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Jordbruksmark påverkas vid Benareby, vilket medför en liten 
konsekvens. Totalt sett för hela sträckan anses denna konsekvens som 
försumbar. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som 
försumbar. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Inom Mölndalsåns dalgång fram till tunnel söder om Kallebäck passerar 
korridoren i ett område med redan idag stor bullerpåverkan på grund av 
trafiken på E6/E20, Västkustbanan och övrig trafik i området. Huvuddelen 
av korridoren från öster om Mölnlycke via Benareby till Landvetter flygplats 
är idag opåverkat av buller. Nära Landvetter flygplats påverkas området av 
buller från flygtrafiken.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Mellan Almedal och Kallebäck kommer järnvägen gå parallellt med befintlig 
järnväg och ge en ökad påverkan av buller. Området är dock idag kraftigt 
påverkat av befintligt trafikbuller från bland annat E6/E20, riksväg 40 och 
befintlig järnväg. Det blir en förstärkning av höga bullernivåer men effekten i 
området blir relativt liten. 

Området på sträckan genom Benareby är relativt opåverkat av trafikbuller 
i dagsläget med huvudsakligen lokalt vägbuller. Tillkommande buller 
från järnväg i markplan bidrar till stora negativa effekter med större 
antal bostadshus påverkade av ljudnivåer över riktvärden. Med vidtagna 
bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för buller ej överskridas vid 
bostadshusen. Järnvägen kan även gå i tunnel på sträckan vilket inte medför 
en ökad påverkan av luftburet buller jämfört med nuläget. 

Även på sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats kommer den 
nya järnvägen bidra till ökad bullerpåverkan då området i dagsläget är 
måttligt känsligt med flygbuller som främsta bullerkälla. Negativa effekter 
för bostäder fås vid Benareby och Buarås där ett fåtal bostäder påverkas av 
ljudnivåer över riktvärdena innan åtgärder. Bullerskyddsåtgärder vid passage 
av Benareby och Buarås medför att riktvärden ej överskrids vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att 
utföras enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås som 
bullerskyddsskärm vid Benareby och Buarås där ljudnivåer över riktvärdena 
förväntas.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och de omfattande tunnelarbetena under 
byggtiden orsakar arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 
Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
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och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 
till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Mölnlycke.

Korridoren bedöms ge liten påverkan till redan bullerutsatt område i 
Mölndalsåns dalgång. Vid Benareby beräknas stor negativ konsekvens 
och söder om Buarås måttlig negativ konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan i Mölnlycke och 
Björröd. Byggskedet pågår under flera år, men med arbete dagtid bör 
konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra 
tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttlig till stor negativ.

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom Mölndalsåns dalgång finns mäktiga lerlager och finare jordarter där 
vibrationer lättare sprids till närliggande byggnader. 

Inom den östra delen av korridoren, från Mölnlycke till Landvetter flygplats, 
finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, främst morän och 
berg. Här förekommer i nuläget inte vibrationsstörningar från järnväg, vilket 
innebär att området har stor känslighet för tillkommande vibrationsstörning. 
Utmed korridoren finns i nuläget inga bostadshus som ligger nära järnvägen 
och där riktvärde för vibrationer överskrids.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där järnvägen går bergtunnel kommer sannolikt inte några kännbara 
vibrationer till omgivningen skapas. 

Inom korridoren och öster om Mölnlycke beräknas inga bostadshus få 
vibrationsnivåer som överskrider riktvärdet. Enstaka bostadshus på mer 
vibrationskänslig mark kan påverkas beroende på hur framtida järnväg 
placeras inom korridoren. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder, med stor känslighet för tillkommande
vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrationsnivåer. 
Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar. 

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Sträckan längs E6/E20 och Västra stambanan är utsatt för omfattande 
bakgrundsljudnivåer från den befintliga infrastrukturen. Känslighet 
för tillkommande stomljud är liten. Korridorens sträckning österut 
under Mölndal och från Pixbo söder om Mölnlycke befinner sig i 
tätort med blandad bostadsbebyggelse med främst villabebyggelse. Här 
är bakgrundsljudnivåerna för det mesta låga och styrs av det lokala 
gatusystemet. Känsligheten för tillkommande störningar är måttlig. Sydöst 
och öster om Mölnlycke är det landsbygdsområden med stor känslighet 
för tillkommande störningar. Känsligheten minskar beroende på flygets 
påverkan närmare Landvetter flygplats med dess flygstråk. Det finns idag 
inga stomljudsnivåer från järnvägstunnlar i området.Kust till kustbanan 
har inga järnvägstunnlar förrän efter Mölnlycke centrum. Det finns korta 
tunnelsträckor söder om Landvettersjön med bostadshus över tunnlar. 
BefintligKust till kustbanan ligger på långt avstånd från korridoren och 
påverkar inte några av korridorens bostadshus.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Ett sextiotal bostadshus längs korridoren påverkas av stomljud från järnvägen 
och riktvärde för stomljud kan överskridas. Den nya järnvägen kommer att gå 
i en lång bergtunnel från Almedal tills den har passerat söder om Mölnlycke 
tätort. Ett fåtal bostadshus i Mölndal vid Stensjön kan få stomljudsnivåer över 
riktvärde före åtgärd. Bostadsområden över tunneln i närheten kan enligt 
beräkningar få uppfattbart stomljud även om inte riktvärde uppnås. Området 
är villabebyggelse inom tätort med måttlig känslighet för tillkommande ljud. 
Från Pixbo till Kullbäckstorp kommer järnvägstunneln ge stomljudsnivåer 
som överskrider riktvärde för cirka 60 bostadshus före åtgärd. Området är 
tätort som mestadels bara påverkas av lokala gator och vägar. Det innebär 
en måttlig känslighet. Efter åtgärder kan riktvärde klaras för samtliga 
bostäder. Anläggningen bedöms därför medföra en måttlig konsekvens för 
detta område. På sträckningen mellan Åbydalen och Bolås strax söder om 
Mölnlycke kommer ett mindre antal bostäder få förhöjda stomljudsnivåer 
vilket leder till en liten effekt. Detta sker i ett område som idag är opåverkat 
av stomljud och buller varför området bedöms ha en stor känslighet för 
tillkommande störning. Anläggningen bedöms därför medföra en måttlig 
konsekvens mellan Åbydalen och Bolås. Öster om Bolås går järnvägen främst 
i markplan och det är mestadels morän och berg.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 1 100 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper, samt ballastmatta monterad cirka 40 centimeter ned i 
ballasten, åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
Den effekt och konsekvens som bedöms för driftskedet motsvarar det 
som bedöms i byggskedet. Då tunneln går i närheten av bebyggelse i 
Mölnlycke kommer det under byggskedet förekomma ljudnivåer från 
verksamheten i tunneln. Ett tiotal bostadshus kommer överskrida riktvärde 
i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 vardag dagtid (LpA högst 45 dBA) och ett femtiotal för andra 
tidsperioder som kväll och natt där kravet är hårdare. Då byggskedet pågår 
under en relativt lång men ändå begränsad tidsperiod så accepteras enligt 
riktvärde i NFS 2004:15 högre ljudnivåer än i driftskedet. Då bullrande 
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arbeten ska utföras framför allt dagtid så bedöms konsekvensen som måttlig. 
Behöver arbetet utföras under andra tidsperioder som kväll och natt med 
hårdare krav bedöms effekten som stor. För stomljud i byggskedet bedöms 
effekten vara måttlig till stor.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för 
att utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en 
tystare metod men kan sällan användas på längre sträckor. Den vanligaste 
miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I bostadsområden är 
dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom områden för kontor, 
skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara mindre känslig för 
störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Då korridoren går under Mölndals och Mölnlyckes tätort bedöms ett 
stort antal bostäder, med måttlig känslighet för tillkommande 
störningar, påverkas av stomljud. Riktvärden beräknas klaras för 
samtliga bostäder efter åtgärder och konsekvensen bedöms som 
måttlig.

Även i byggskedet bedöms ett stort antal bostäder, med måttlig 
känslighet, påverkas av stomljud från tunneln. Effekten bedöms som 
måttlig till stor.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ.

Luft 
I västra delen av korridoren kommer anläggningen gå in i tunnel i 
Almedal. I området är luftmiljön starkt påverkad av trafiken från E6/
E20 samt genom den topografi som råder i dalgången vilket innebär att 
miljökvalitetsnormerna tidvis riskerar att överskridas. I området där ett 
tunnelmynning är aktuellt bor få människor och området är präglat av 
verksamheter.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Raka vägen Öst. Vid tunnelmynning i Almedal finns begränsat 
med bostäder och känsligheten i detta område för luftmiljön bedöms som 
liten.

Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Mölnlycke.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Raka vägen Öst 
bedöms bli positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer 
medföra ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Den västra delen av korridoren utgörs av Mölndals tätort där befintlig 
järnväg i form av Kust till kustbanan är placerad. Denna ger upphov till 
magnetfältsexponering i järnvägens närområde. Den mellersta delen av 
korridoren utgörs av Pixbo och Mölnlycke tätorter där Kust till kustbanan 
befinner sig utanför korridorens utbredning. Mellan Mölnlycke tätort och 
Landvetter flygplats genomkorsas korridoren av en högspänningsledning. 
Denna ger upphov till viss magnetfältsexponering i dess närområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Relativt kort efter Almedal viker korridoren av och passerar i tunnel under 
Mölndal tätort, Pixbo och Mölnlycke tätort. Här passeras ett stort antal 
bostäder, skolor och förskolor. Med järnväg i bergtunnel kommer bostäderna 
på marknivå att exponeras för magnetfält under 0,2 µT. Det innebär en 
försumbar effekt, vilket i sin tur innebär att den nya järnvägen medför en 
försumbar konsekvens.

Efter Mölnlycke tätort viker korridoren av mot Finnsjön och Benareby. 
Korridoren kommer att passera Benareby antingen i tunnel eller markplan. 
För passage av Benareby i tunnel kommer bostäderna på marknivå, med 
järnväg i bergtunnel, exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär 
en försumbar effekt och en försumbar konsekvens. När järnvägen går i 
markplan innebär det att bostäderna kommer att finnas på ett avstånd 
som ger försumbar effekt. I det östligaste området passerar dock en 
högspänningsledning genom korridoren. Denna ger upphov till viss 
magnetfältsexponering i dess närområde, och för bostäder som hamnar nära 
både den nya järnvägen och högspänningsledningen uppstår en kumulativ 
effekt som kan medföra att det totalt sett blir en något högre negativ effekt. 
Eftersom det antal bostäder som sannolikt berörs av denna kumulativa effekt 
är litet, bedöms därför det sammantaget bli en försumbar konsekvens vid 
passage förbi Benareby i markplan. Sammantaget innebär detta att den nya 
järnvägen medför en försumbar konsekvens vid passage av Benareby, oavsett 
om passagen sker i markplan eller tunnel.

Efter Benareby passeras endast ett fåtal bostäder, som på grund av att 
passagerna sker i markplan kommer att ge endast försumbar effekt. 
Stationsläget vid Landvetter flygplats innebär att den nya järnvägen 
inte medför exponering av magnetfält på någon plats där människor 
stadigvarande vistas. Således bedöms sträckningen från Benareby till 
Landvetter flygplats, inklusive stationsläget, innebära att den nya järnvägen 
ger en försumbar konsekvens.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens då en 
relativt stor andel av korridoren påverkar stora och måttliga värden, dock 
med en försumbar effekt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
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tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Vid passage under Mölndals tätort är det ett måttligt antal bostäder 
som påverkas av försumbar effekt, vilket medför en försumbar 
konsekvens. Avseende passage under Pixbo och Mölnlycke tätort, 
berörs ett stort antal bostäder, dock med försumbar effekt och 
konsekvensen bedöms som försumbar. Där den nya järnvägen passerar 
Benareby, bedöms konsekvensen också som försumbar, oavsett om 
passage sker i markplan eller i tunnel. 

Sammantaget bedöms korridoren ge en försumbar konsekvens.

Risk och säkerhet
Detta alternativ har samma sträckning som korridor Raka vägen genom 
Mölndalsåns dalgång, alltså är det bara en kort del av sträckan där den 
nya järnvägen går i samma spårområde som Västkustbanan. Samma 
risker gällande farligt gods och tågurspårning ska beaktas och samma 
riskreducerande åtgärder vidtas som för korridor Raka vägen. Samma 
fastigheter påverkas.

Från Almedal lämnar den nya järnvägen Västkustbanans spårområde 
och går vidare in i en lång tunnel som sträcker sig förbi Finnsjön. Station 
L3 vid Landvetter flygplats utgörs av en överdäckad station vilket ur 
säkerhetshänseende behandlas som en station under mark, vilket innebär 
att mer omfattande åtgärder krävs i jämförelse med stationsläge i markplan 
såsom exempelvis L7. 

Eftersom detta alternativ har samma sträckning som korridor Raka vägen 
genom Mölndalsån, en överdäckad station som bedöms likt station L1 och 
samma skred- och rasrisker under byggskedet i Mölndalsåns dalgång, blir 
bedömningen av känslighet och effekt för de fem utvärderingsområdena 
desamma som för Landvetter Öst med stationsalternativ L3. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk samt skyddsåtgärder längs närliggande bebyggelse bedöms 
risknivån för korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Raka vägen 
Öst L3

Liten-
Måttlig

Liten-
Måttlig

Liten-
Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-måttlig negativ konsekvens.
I korridoren finns lång tunnel. En kort sträcka i tätbebyggt område i samma spårområde som Västkust-
banan där det även trafikeras med godståg inklusive farligt gods. L3 utförs med station överdäckad 
station i nedsänkt läge på Landvetter Flygplats vilket ur säkerhetshänseende behandlas som station 
under mark. Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

Översvämning
Nuvarande förhållanden
För nuvarande förhållanden i Mölndalsåns dalgång se korridor Raka vägen. 
För del av korridoren öster om Mölnlycke se korridor Landvetter Öst. För 
stationsläge vid Landvetter flygplats (station L7 likställs med L3), se korridor 
Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För Mölndalsåns dalgång samt för stationsläge vid Landvetter flygplats 
(station L7 likställs med L3) blir bedömningen samma som för korridor Raka 
vägen. Detta innebär måttlig till stor konsekvens i Mölndalsåns dalgång samt 
liten konsekvens vid Landvetter flygplats.

För del av korridoren öster om Mölnlycke blir bedömningen samma som för 
korridor Landvetter Öst. Detta innebär en liten konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För Mölndalsåns dalgång se korridor Raka vägen. För del av korridoren öster 
om Mölnlycke se korridor Landvetter Öst. För stationsläge vid Landvetter 
flygplats (station L7 likställs med L3), se korridor Mölnlycke.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För Mölndalsåns dalgång blir bedömningen samma som för korridor Raka 
vägen. Detta innebär måttlig till stor konsekvens. För del av korridoren öster 
om Mölnlycke se korridor Landvetter Öst.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För Mölndalsåns dalgång se korridor Raka vägen. För del av korridoren öster 
om Mölnlycke se korridor Landvetter Öst.

Konsekvensen av en översvämningssäkring mot höga vattennivåer i 
Mölndalsån bedöms som liten till måttlig även vid ett framtida föränd-
rat klimat. Detta gäller vid högvattennivåer med upp till 200 års 
återkomsttid efter implementering av prognosjusterad reglering av 
Mölndalsån och kapacitetshöjande åtgärder. Anläggningen medför liten 
konsekvens vid stationsläge L3 vid Landvetter flygplats. 

Skyddsåtgärder för att säkerställa anläggningens funktion vid skyfall, 
medför en liten konsekvens avseende stationsläge L3 och måttlig till 
stor konsekvens för östra delarna av Mölndalsåns dalgång. En  
fördjupad utredning av skyfallshanteringen i Mölndalsåns dalgång 
pågår och har som mål att identifiera de åtgärder som krävs för över-
svämningsproblematiken i omgivningen inte ska förvärras.  
Implementering av dessa åtgärder leder till minskad konsekvens av de 
skyddsåtgärder för skyfall som krävs för att skydda anläggningen.

Sammantaget bedöms anläggningen att medföra en måttlig till stor 
negativ konsekvens med avseende på översvämningsproblematik.  
Bedömningen grundar sig på att anläggningen förstärker  
översvämningsproblematiken i Mölndalsåns dalgång framför allt vid 
skyfallshändelser.
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Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors 
hälsa och miljön finns främst i den västra och östra delen av korridoren. 
I västra delen av korridoren mellan Almedal och Stensjön förekommer 
flertalet potentiellt förorenade områden med måttlig känslighet. Inom 
området kan föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till 
exempel klorerade lösningsmedel. I öst ligger Landvetter flygplats med stor 
känslighet. Vid Landvetter flygplats kan föroreningar (främst PFAS-ämnen) 
påträffas i mark- och grundvatten i ytliga jordlager, sprängstensmagasin 
och i berg. PFAS-föroreningar bedöms kunna påträffas inom hela 
flygplatsens verksamhetsområde samt nedströms flygplatsen i grundvattnets 
strömningsriktning. Alternativet passerar brandövningsplatsen i skärning på 
flygplatsområdet som är ett område där PFAS-föroreningar kan påträffas i 
hög grad.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser som alternativ 
Raka vägen mellan Almedal och Stensjön.

Vid Landvetter flygplats bedöms alternativet ha samma effekter och 
konsekvenser i driftskedet som alternativ Landvetter Öst.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
som alternativ Raka vägen mellan Almedal och Stensjön, samt samma 
miljöanpassningar som alternativ Landvetter Öst vid Landvetter flygplats.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i byggskedet 
mellan Almedal och Stensjön. Vid Landvetter flygplats bedöms effekter och 
konsekvenser i byggskedet vara samma som för alternativ Landvetter Öst.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder i 
byggskedet mellan Almedal och Stensjön som alternativ Raka vägen, samt 
samma miljöanpassningar eller skyddsåtgärder vid Landvetter flygplats som 
alternativ Landvetter Öst.

Om tidigare förorenade områden saneras, bidrar järnvägsutbyggnaden 
med positiva effekter. Om anläggningen istället förläggs ovanpå ett 
förorenat område utan att sanering utförs, kan framtida sanerings- 
åtgärder försvåras. Konsekvensen för korridorens passage vid  
Landvetter flygplats bedöms som måttlig till stor samt mellan Almedal 
och Stensjön som måttlig. Vid flygplatsen erhålls minst negativ  
konsekvens i ett så östligt läge av järnvägen inom korridoren som 
möjligt, eftersom brandövningsplatsen då undviks.

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms som måttlig 
till stor negativ, på grund av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt vid Landvetter flygplats. 

Masshantering
I korridor Raka vägen Öst uppkommer en mycket stor mängd bergmassor 
men endast en mindre andel av bergmassorna bedöms direkt behövas i 
järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer främst mellan Mölndal 
och Benareby där en lång tunnel är lokaliserad och för station L3. I korridor 
Raka vägen Öst uppkommer också en mycket stor mängd jordmassor 
främst vid anslutningspunkten till Västkustbanan i Almedal och för station 
L3. Vid Almedal kan jorden (lera) delvis återfyllas. På övriga delar bedöms 
endast en mindre andel av jordmassorna behövas till järnvägsanläggningen. 
Troligen kan dock merparten av övriga andelar användas till åtgärder 
för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet och till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra externa projekt. 
Den stora mängden jordmassor kan delvis förklaras genom stora schakter 
för station L3. I korridor Raka vägen Öst uppkommer även en stor mängd 
torvmassor, som dock är något mindre än för Landvetter Öst. Torvmassorna 
uppkommer främst mellan Benareby och söder om Landvetter.

Korridor Raka vägen Öst genererar, vid jämförelse med Landvetter Öst, 
något större mängder av berg- och jordmassor som inte direkt behövs 
till järnvägsanläggningen, men något mindre mängder torv. För att rent 
tekniskt kunna ansluta till stationsläget krävs långa och djupa skärningar 
som inte bara genererar torv och jordmassor utan på grund av sitt djup 
även kommer att ge stora mängder bergmassor som inte direkt behövs i 
järnvägsanläggningen.

Klimat
Korridor Raka vägen Öst har lägre klimatpåverkan är korridor Raka vägen, 
men högre än de andra alternativen väster om Landvetter flygplats. En 
stor anledning till den höga klimatpåverkan är sträckningen Almedal där 
omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och betongtråg, krävs för att 
hantera de spår som ska gå där. Alternativet har därför stora mängder betong 
och stål, vilka båda är klimatbelastande anläggningsmaterial. Klimatpåverkan 
från lastbilstransporter är störst i detta alternativ på grund av stora mängder 
bergschakt. 

Förbi Benareby är klimatkalkylen till största del baserad på växlande sträckor 
i skärning och på bank längs cirka 1,6 kilometer i södra delen av korridoren. 
Skulle sträckningen justeras och istället gå i norra delen av korridoren läggs 
den i bergtunnel längs hela sträckan, vilket skulle ha en negativ inverkan på 
den totala klimatpåverkan. 

In mot Landvetter flygplats utgår klimatkalkylen idag från en relativt kort 
överdäckning av spåren. Om den framöver skulle komma att förlängas skulle 
det ha ett negativt bidrag till den totala klimatpåverkan.
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SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖKONSEKVENSER ALMEDAL-LANDVETTER FLYGPLATS

Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimat- 
påverkan på den aktuella sträckan

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på 
den aktuella delsträckan

Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av 
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med 
lägst klimatpåverkan

Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet 
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan

Tabell 9.11  Skala för anläggningens klimatpåverkan.

Ekosystemtjänster
Korridoren mynnar i markplan väster om Benareby och ansluter till 
korridor Landvetter Öst fram till Landvetter flygplats. Järnväg i markplan 
genom Benareby, innebär en negativ påverkan på försörjande och kulturella 
ekosystemtjänster, då småskaligt jordbruk påverkas av markanspråk samt 
då boende påverkas av försämrade rekreationsvärden och buller. Järnväg 
i markplan genom skogslandskapet innebär en stor negativ påverkan på 
rekreationsvärden samt på reglerande och försörjande ekosystemtjänster. 
Detta beror på att anläggningen går genom södra delen av Yxsjöns 
naturreservat och att ny mark i form av produktionsskog, mossar och 
våtmarker tas i anspråk.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del samt på småskaligt 
jordbruk kring Benareby. Viss risk för påverkan på vattentäkterna 
Finnsjön och Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på våtmarker väster om Landvetter flygplats samt viss 
påverkan på känsliga habitat i naturreservatet Yxsjön.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på ett naturreservat och ett samhälle. Barriäreffekt i 
Benareby. 

Välbefinnande Stor lokal negativ påverkan på människor i Benareby samt på 
rekreationsvärden vid passagen av Yxsjön.

Sammanfattning Endast östra delen av korridoren bedöms medföra negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som måttlig.

9.4.6 Sammanställning av miljökonsekvenser Almedal-
Landvetter flygplats
Nedan finns en sammanställning av de bedömda miljökonsekvenserna för 
respektive miljöaspekt och korridor på sträckan Almedal till Landvetter 
flygplats. Färgen i rutan beskriver storleken på konsekvensen och är hämtad 
från redovisningen av miljökonsekvenser för respektive korridor tidigare i 
avsnitt 9.4. I varje ruta är de viktigaste orsakerna till bedömningen beskriven. 
Sammantaget för sträckan bedöms korridor Raka vägen vara det alternativ 
som ger minst negativa konsekvenser för miljön.

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/
känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 

konsekvens Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet Måttlig - stor negativ 
konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/
känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Tabell 9.9  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Tabell 9.10  Skala för masshantering.

Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning
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SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖKONSEKVENSER ALMEDAL-LANDVETTER FLYGPLATS

Mölnlycke inkl M1 och L1/L7 Tulebo inkl M1 och L1/L7 Landvetter Öst inkl M1 och L3 Raka vägen inkl L1/L7 Raka vägen Öst inkl L3

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse i Sandbäck,  
öster om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap söder om Finnsjön och kring tät 
bebyggelse i Tulebo och Benareby.

Påverkan på landskap mellan Mölnlycke och Hårssjön 
och Finnsjön samt kring tät bebyggelse i Benareby.

Påverkan på landskap och bebyggelse öster  
om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap norr om Finnsjön samt  
kring tät bebyggelse i Benareby.

Naturmiljö Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 
skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer.

Påverkan på höga naturvärden vid Hårssjön och Yxsjön 
samt områden med viktiga ekologiska samband. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer. Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 

skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer.

Kulturmiljö Påverkan på Forsåkers bruksområde. Påverkan på Forsåkers bruksområde samt på 
fornlämningar i korridorens östra del.

Påverkan på flera kulturmiljöer: Forsåkers bruksområde, 
Västra Hyltan och Benareby.

Påverkan på kulturmiljön Lackarebäcks gård/ 
Svejserdalen/Ekekullen. 

Påverkan på flera kulturmiljöer: Lackarebäcks gård/
Svejserdalen /Ekekullen, Västra Hyltan och Benareby.

Rekreation och friluftsliv Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Tulebo och Benareby.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby.

Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära  
rekreationsområden kring Finnsjön och Benareby.

Ytvattentäkter
Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 

Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 
driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkten Finnsjön under 
bygg- och driftskede.

Påverkan på Finnsjöns avrinningsområde i både 
bygg- och driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Grundvatten Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Jordbruk/skogsbruk Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruk vid Pilekrogen, Tulebo och 
Benareby. Skogsbruk känsligast i anslutning till 

samhällen.

Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Buller Ökat buller både i bullerutsatta  
och relativt tysta områden.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare. Ökat buller huvudsakligen i redan bullerutsatta områden. Bullerpåverkan på boendemiljön i Benareby.

Vibrationer Påverkan på ett medelstort antal bostäder i  
en redan vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal 

bostäder kommer att påverkas inom ett området som 
bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras och enbart ett mindre antal bostäder 
kommer påverkas i ett område som idag är opåverkat.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält
Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 

skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 
exponeringen. 

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexpo-

neringen. 

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexpo-

neringen. 

Risk och säkerhet Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Långa tunnlar. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område.

Översvämning Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Förorenade områden
Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-

skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 
flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 

flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt kraftigt förorenat 

område vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt kraftigt förorenat område vid Landvetter flygplats.

Masshantering Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Långa tunnlar men också stora delar av järnväg i 
markplan medför något mindre mängd bergmassor. Det 

uppkommer också relativt stora mängder jord- och 
torvmassor.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

mera jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Lång tunnel  medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Klimat Klimatpåverkan från lastbilstransporter och behovet av 
de klimatbelastande materialen stål och betong är låga.

Klimatpåverkan från lastbilstransporter är låg men 
betongtunnel planeras vilket ger stort behov av betong 

och stål.

Korta sträckor i bergtunnel ger mindre behov av betong 
och stål och mindre transporter av bergmassor.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har även längre sträckor 

med bergtunnel, vilka kräver större schakter med 
tillhörande lastbilstransporter av massor samt mer 

klimatbelastande material.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har därför stora mängder 
klimatbelastande anläggningsmaterial. Klimatpåverkan 

från lastbilstransporter är stor på grund av stora 
mängder bergschakt.

Ekosystemtjänster Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Tabell 9.12  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan Almedal-Landvetter flygplats.
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9.5 Miljöeffekter och konsekvenser för 
alternativ Landvetter flygplats-Borås
I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenserna för korridorerna mellan 
Landvetter flygplats och Borås; Hindås, Hestra, Bollebygd Nord, Olsfors och 
Bollebygd Syd. 

Skillnaden i restid mellan de alternativa korridorerna är väldigt liten, vilket 
innebär att överflyttning från fossilberoende transporter till järnväg blir lika 
stor oavsett korridor. Alla korridorer kommer att medföra minskade utsläpp 
av partiklar och kväveoxider från vägtrafik.

9.5.1 Korridor Hindås
Korridorens sträckning ses i Figur 9.12.

Landskap och bebyggelse 
Nuvarande förhållanden
Alternativ Hindås går till stor del genom skogsområden med gles bebyggelse. 
Längst i väster är landskapets karaktär präglat av verksamhet och 
infrastruktur kring Landvetter flygplats och väg 27/40. Vid Hindås övergår 
landskapet till tät skog med friluftsanläggningar och spridd bebyggelse i
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Figur 9.12  Korridor Hindås.

främst Sundshult sydöst om Hindås tätort. På en kort sträcka är korridoren 
delad i anläggningstyp tunnel i södra delen där terrängen är kuperad och 
markplan i den norra delen av korridoren. I den nordliga delen av Nolåns 
dalgång där korridoren passerar, är dalgången skogbeväxt och sluten och 
där ligger en verksamhet. Öster om Nolån går korridoren genom kuperade 
skogsområden omväxlande med jordbrukspräglade, öppna områden norr 
om Gesebols sjö. Norr om Sandared passerar korridoren ett småskaligt 
jordbrukspräglat landskap. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
En järnväg i markplan närmast Landvetter flygplats och väg 27/40 påverkar 
ett landskap som redan är infrastrukturpräglat och har liten känslighet 
för förändring. Effekten här innebär liten lokal visuell förändring och nya 
barriärer. Konsekvensen bedöms som liten och innebär främst minskad 
attraktivitet som boendemiljö.

Hindås med omgivningar har värdefull landskapskaraktär med en stor 
känslighet för förändring. Korridorens läge söder om Hindås tätort omfattar 
gles bebyggelse och en del av ett större friluftsområde med regional 
attraktion. Påverkan av en passage av järnväg i markplan i skogsmiljön 
kommer att innebära en fysisk barriär och minskad möjlighet till nuvarande 
och framtida markanvändning lokalt. Den visuella effekten bedöms bli liten 
eftersom siktlinjerna i skogsområdet är korta. Sammantaget bedöms en 

passage söder om Hindås ge en måttlig negativ effekt på såväl landskap som 
på områdets attraktivitet för boende och vistelse. Konsekvenserna bedöms 
vara måttliga till stora.

Skogsområdet kring Nissaråsen och Nolåns dalgångs norra del har värdefull 
landskapskaraktär med måttlig känslighet för förändring. Korridoren 
passerar i den smala och minst befolkade delen av dalgångarna och intrången 
bedöms ge relativt liten påverkan. Där korridoren passerar i tunnel närmast 
Nolåns dalgång blir det främst påverkan vid tunnelmynningarna. Effekten 
blir sammantaget en viss förändring av områdets karaktär, funktion och 
totalintryck på lokal nivå. Konsekvensen bedöms vara liten till måttlig. 

Området kring Gesebols sjö har jordbrukspräglad karaktär med för regionen 
höga kvaliteter. I de mer ostörda norra delarna är känsligheten stor för 
förändringar som bryter samspelet mellan dagens ekologiska, kulturella och 
sociala värden. En järnväg i markplan i området norr om Gesebols sjö bildar 
en barriär som påverkar tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen 
av ostörd natur. Effekten bedöms som måttligt negativ då järnvägen kommer 
att ge området en mer infrastrukturpräglad karaktär vilket påverkar 
totalintrycket som landskapet och dess bebyggelse tillsammans utgör. 
Konsekvensen bedöms vara måttlig till stor och främst innebära minskad 
attraktivitet som boende- och vistelsemiljö. 
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Norr om Sandared går korridoren genom ett småskaligt område vars 
jordbruksprägel har stort värde. Dagens markanvändning med småskaligt 
jordbruk riskerar att bli fragmenterad eller slås ut av direkt påverkan eller 
barriäreffekt som uppstår av en järnväg i markplan. En tunnelmynning 
med intilliggande ytor i området norr om Sjömarken kommer att påverka 
boendemiljöer och samband. Hela området norr om Sandared/Sjömarken 
har starka kopplingar mellan orterna och påverkan av en järnväg i markplan 
kan innebära måttliga negativa effekter av barriärer som bryter det kulturella 
och sociala samspelet. Barriäreffekten kan bli särskilt påtaglig för barn och 
ungdom eftersom den delar bostadsområden. Konsekvenserna bedöms bli 
måttliga till stora. Norr om Sjömarken går korridoren i tunnel vilket innebär 
att konsekvenserna blir försumbara. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen och placering av 
dessa kräver anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och 
terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid Nolåns dalgång liksom norr om Sandared kommer 
ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer 
motsvarande att behövas i närheten av brofästen i bland annat Nolåns 
dalgång. 

Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor och invanda 
stråk i landskapet. Effekten bedöms lokal, liten och långvarig då det kommer 
ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter att 
etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir liten eftersom området 
ligger på avstånd från bebyggelse och dolt från utblickar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Korridoren omfattar passage vid Hindås, Gesebols sjö och Sandared, 
där landskapet har stora värden på lokal nivå. En järnväg genom dessa 
miljöer kan påverka områdets karaktär, funktion och totalintryck samt 
bilda barriärer för boende i området. Effekten bedöms som måttlig. På 
övriga delar av sträckan är värdet lägre och effekterna på landskapet 
bedöms vara mindre.

Konsekvensen för korridor Hindås bedöms sammantaget som måttligt 
till stor negativ. Bedömningen grundar sig främst på påverkan på höga 
värden i Hindåsområdet.

Naturmiljö 

Nuvarande förhållanden
Öster om Landvetter flygplats berör korridoren en skoglig värdekärna i 
anslutning till de bergtäkter som finns här. Områdena består av våtmarker, 
sumpskogar, myr och flerskiktad barrskog och det sammanvägda 
naturmiljövärdet bedöms vara måttligt. 

Två naturreservat berörs av korridoren. Risbohult samt Klippan. 
Avgränsningen för naturreservaten överlappar till stor del med utbredningen 
för riksintresset för naturvård, NRO 14157 respektive NRO 14158, samt för 
Natura 2000-områden (SCI). Risbohult utgörs av en stor intakt sumpskog 
med höga botaniska värden. Känsliga arter kan förekomma i anslutning 
till naturreservatet Risbohult och kraftledningsgatan som korsar området. 
Klippan utgörs av gammal barrskog, välutvecklade våtmarker och värden 
kopplade till ett historiskt odlingslandskap. Mindre hackspett och spillkråka 
är typiska arter för naturtypen taiga som återfinns i området. Båda områdena 
har stort naturmiljövärde.

Ett flertal skogliga värdekärnor berörs av korridoren mellan Härryda och 
Hindås där anläggningen går i markplan. Söder om Risbohult finns en 
värdekärna med höga och påtagliga naturvärden knutna till våtmarker, 
sumpskogar, myr och ängs- och betesmark. I korridorens östra del berörs 
stora, delvis sammanhängande, våtmarksområden mellan Gesebols sjö och 
Vatthult, samt en skoglig nyckelbiotop vid Sandered. Dessa områden bildar 
ekologiska nätverk och bedöms ha stora ekologiska värden. Skogs- och 
våtmarksområdena bedöms sammantaget ha stort naturmiljövärde.

Vid Pålsbo berörs det planerade naturreservatets södra del av korridoren. 
Området har ovanligt stor areal gammal barrskog och hyser regionens största 
kända tjäderspelplats. Naturmiljövärdet bedöms vara stort. 

Korridoren riskerar att skapa en ”instängningseffekt” på vilt och annan fauna 
mellan en framtida järnväg och väg 27/40. Detta gäller främst i området 
mellan Nolåns dalgång och Sandared.

Utöver ovan nämnda naturvärden finns skogliga värden i form av lövskog 
och sumpskog vid Bäckabo norr om Sandered samt öster om Hestra. Dessa 
bedöms ha litet naturmiljövärde. 

De större vattendragen Nolån, Gisselån, Nordån och Sandaredsån berörs av 
korridoren. Nolån är ett medelstort, varierat vattendrag med i stora delar 
naturligt och meandrande lopp och bedöms ha stort naturmiljövärde. Nolån 
är utpekat som nationellt värdefullt vatten, framför allt för sina förekomster 
av strömvatten och flodpärlmussla. De övriga vattendragen bedöms ha litet 
naturmiljövärde.

Inom korridoren finns även ett par mindre sjöar, Flötasjön och Hällsjön, 
nordväst om Sandared, båda med måttligt naturmiljövärde. 

Dessutom finns ett antal sjöar med litet naturmiljövärde inom korridoren, 
bland annat Öresjön.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För de skogliga värdekärnorna, öster om Landvetter flygplats samt söder om 
Härryda och Hindås, bedöms anläggningen medföra förlust av livsmiljöer, 

risk för förändrad hydrologi samt stor risk för fragmentering och kanteffekter 
på våtmarker och skogsmark med påtagliga till höga värden. Med rätt 
placering av järnvägen inom korridoren bedöms det möjligt att lindra skadan, 
varför effekten och den sammantagna konsekvensen blir måttlig.

Vid Risbohult tangerar korridoren avgränsningen för riksintresset men 
naturreservat och Natura 2000-område berörs inte av markanspråk. 
Bullerstörning och hydrologisk påverkan kan dock trots detta uppkomma 
för naturreservatet och Natura 2000-området. Betydande påverkan på 
livsmiljöer och arter utpekade enligt Natura 2000-bestämmelserna bedöms 
kunna undvikas genom skyddsåtgärder och rätt placering av järnvägen 
inom korridoren. Effekten av anläggningen bedöms därför bli liten och 
konsekvensen måttlig. 

Klippans nordligaste del berörs direkt av korridoren, cirka 0,7 hektar. 
Effekten av närheten till anläggningen kan få stor geografisk utbredning 
på grund av områdets känslighet för störningar. Mindre hackspett och 
spillkråka är typiska arter för naturtypen taiga som måste bevaras i området. 
Bullerstörning kan påverka deras bevarandestatus negativt. Dessutom kan 
hydrologisk påverkan medföra försämrad bevarandestatus för naturtypen 
taiga. Effekten kan bli stor och därmed bedöms konsekvensen som stor. 

Det föreslagna naturreservatet Pålsbo påverkas av markanspråk i den 
sydvästra delen, cirka 23 hektar. Värdefulla skogsmarker riskerar att skadas 
av intrång och kanteffekter. Ekologiska samband för känsliga arter bryts. 
Syftet med naturreservatet bedöms motverkas. Bedömningen inkluderar 
Loftsmossen. Naturreservatet påverkas eventuellt av buller. Konsekvensen 
bedöms bli stor. 

Där anläggningen går i markplan påverkas våtmarker, sumpskogar 
och myrmarker. Förändringar av grundvattennivåer och flödesregim 
kan uppkomma till följd av dämning eller dränering. För de stora 
sammanhängande våtmarksområdena norr om Gesebols sjö innebär denna 
påverkan att anläggningen kommer att bryta viktiga ekologiska samband 
samt ha en negativ påverkan på livsmiljöer för bland annat känsliga fågelarter.

För vattendragen kan anläggning av järnvägen ge upphov till permanenta 
effekter på flöden, bottnar och stränder, vilket kan påverka akvatiska 
livsmiljöer negativt. Nolån passeras på bro vilket medför små ytanspråk. 
Vissa biotopförluster kan dock uppkomma på grund av brostöd och 
etableringsytor. Risken för permanenta effekter på bestånd av flodpärlmussla 
är liten. Sammantaget bedöms effekten i Nolån vara måttlig.

Gisselån, Nordån och Sandaredsån passeras i markplan vilket ger upphov 
till viss förlust av akvatiska livsmiljöer i anslutning till passagen. Vid 
passage i markplan finns även risk för att vandringshinder för vattenlevande 
organismer uppstår. Miljöanpassningar som minskar de fysiska ingreppen i 
vattendragsfåran och dess närområde innebär att effekterna för vattenmiljön 
bedöms bli små.

Sjöar i korridoren riskerar försämrad vattenomsättning och fragmentering 
vid passage på bank. Genom rätt placering av järnvägen inom korridoren 
bedöms effekterna bli små. 

De negativa konsekvenserna för akvatiska livsmiljöer bedöms bli små 
förutom för Nolån där de bedöms bli måttliga.
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen har stor betydelse för konsekvenser på många 
områden längs hela sträckan. Det gäller bland annat skogsområden öster 
om Landvetter flygplats, vid Klippan, norr om Gesebol och vid Pålsbo. 
Bullerskydd kommer att motverka störningar på känsliga fågelarter.

De permanenta effekterna på Nolån kan minskas genom att brostöd inte 
placeras i vattenmiljön samt att dagvatten från anläggningen genomgår 
fördröjning och rening innan det når ån. Uppkomst av vandringshinder i 
vattendrag kan i de flesta fall undvikas genom lämpliga miljöanpassningar, 
exempelvis typ av trumma. Generella skyddsåtgärder för att begränsa 
påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För områden nära Risbohult, Klippan, Gesebol och Pålsbo kan känsliga arter 
av fåglar påverkas under häckningstid. Det finns även risk för grumling 
och störning på och kring vattenområden med höga värden för groddjur. I 
byggskedet tillkommer markanspråk för upplag, etableringsytor med mera.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Konsekvenserna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Sjöar inom korridoren kan påverkas av grumling och försämrad 
vattenkvalitet. Anläggningsarbeten och utsläpp av länshållningsvatten från 
tunnelarbeten kan försämra Nolåns vattenkvalitet, vilket kan ge negativa 
effekter på bestånden av flodpärlmussla. Konsekvenserna bedöms bli små om 
skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband söder om Risbohult, norr om Gesebol och kring Pålsbo.

Påverkan på Nolån och andra vattendrag kan motverkas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att 
byggdagvatten och länshållningsvatten från tunnel behandlas innan 
det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan 
arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att 
begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att 
minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under 
byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren bedöms ge måttlig konsekvens för Nolån med stort  
naturmiljövärde, samt liten till måttlig konsekvens för övriga ytvatten-
miljöer. En stor areal värdefulla skogsområden, våtmarker och större 
våtmarkskomplex kommer att skadas och korridoren har stor påverkan 
på flera ekologiska samband. Beroende på lokalisering finns det även en 
stor risk för påverkan på det blivande naturreservatet Pålsbo och 
Natura 2000-området Klippan.

Sammantaget bedöms konsekvensen för alternativet Hindås bli stor 
och negativ, på grund av påverkan på värdefulla skogs- och våtmarks-
områden. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
I Härryda finns Härryda kyrka och det gamla sockencentrumet med en 
äldre sträckning av landsvägen söderut. I Nolåns dalgång finns några av 
utredningsområdets få bronsålderslämningar, i form av rösen. Dalgången 
har sannolikt brukats under mycket lång tid, från stenålder fram till 
historisk tid. Omkring Gesebols sjö finns ett flertal vattenanknutna 
kulturmiljöer. Korridoren passerar över Gisslefors kraftstation med tub och 
dammanläggning i Bua damm. Både väster och öster om Nolåns dalgång i 
de kuperade skogsområdena finns ett stort antal fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, som primärt utgörs av fossila åkrar, skogsbruks- 
och boplatslämningar från historisk tid och möjligen järnålder. Dessa finns 
främst i de mindre sprickdalgångarna. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Härryda sockencentrum består av Härryda sockenkyrka med omgivande 
gårdsmiljöer, egnahem, en stenvalvsbro och den ålderdomliga 
vägsträckningen Danseredsliden som är den gamla vägen mellan Härryda 
och Skene. Längs vägen finns en milsten, en väghållningssten och 
stengärdesgårdar som kantar delar av vägsträckan. Kyrkan är uppförd 
på 1800-talet, och ersatte då en medeltida stenkyrka som stod på samma 
plats. Området är upptaget i Härryda kommuns kulturmiljöprogram, men 
är delvis förändrat och bedöms ha ett måttligt kulturhistoriskt värde. Den 
äldre vägsträckningen med omgivande agrar bebyggelse i områdets södra 
delar skärs av och går förlorade om järnvägen passerar genom området. 
Kulturmiljön fragmenteras och det kulturhistoriska sammanhangets 
läsbarhet minskar. Effekt och konsekvens bedöms som måttlig då det endast 
är en mindre del av området som påverkas. 

Gisslefors kraftstation ingår i en anläggning med ett system av uppdämda 
sjöar (Bua damm, Stora Gissletjärn och Gösjön) som ingår i ett sjösystem 
kring Gesebolssjön norr om Bollebygds samhälle. Kraftstationen, med tub 
från Bua damm, uppfördes 1927 av Hultafors Kraft AB för att tillgodose 
behovet av elektricitet vid tumstocksfabriken i Hultafors. Kraftstationen är 
välbevarad såväl exteriört som interiört och har ett högt kulturhistoriskt och 
teknikhistoriskt värde. Järnvägen passerar på bro över kraftstationen, men i 
markplan vid tub och damm längre österut. Om damm och/eller tub påverkas 
bryts kulturhistoriska och funktionella samband och läsbarheten och 
förståelsen för miljön minskar. Effekt och konsekvens bedöms som måttlig 
om tub och/eller damm påverkas. 

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de 
kända fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning 
troligen måste undersökas arkeologiskt och grävas bort, särskilt gäller detta 
bronsåldersrösena i Nolåns dalgång som utgör områdets fåtaliga rester efter 
denna period. 

Längs korridoren finns ett antal (73) övriga kulturhistoriska lämningar som 
primärt består av torplämningar, fossil åker och bebyggelse från historisk tid, 
men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera lämningar är också 
enbart registrerade i Skog och historia-projektet. Effekten på dessa lämningar 
längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms som måttlig. 
Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig kulturhistorisk 
lämning är av sådant värde att den behöver undersökas arkeologiskt. I vissa 
fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. Effekten för den 
enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 
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Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningar längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som försumbar. 
Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs hela korridoren finns en stor potential att påträffa fler lämningar, 
främst skogsbruks- och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder samt stenåldersboplatser längs vattendrag och dalgångar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Skog och historia-projektet: Storskalig inventering av lämningar på 
skogsmark i syfte att underlätta för skogsbruket att ta hänsyn till 
forn- och kulturlämningar. Ett projekt som drevs av Skogsstyrelsen och 
pågick från 1990-talet till början av 2000-talet. Uppgifterna är  
preliminära eftersom de inte genomgått fullständig kvalitetsgranskning 
för överföring till Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR).

Korridoren medför måttlig effekt på två värdefulla kulturmiljöer; 
Härryda sockencentrum samt Gisslefors kraftstation m.m. Ett av 
utredningsområdets få områden med fornlämningar från äldre 
järnålder-bronsålder, i form av bland annat gravar, berörs av korridoren 
i Nolåns dalgång vilket bedöms ge stora effekter.

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig negativ konsekvens 
för kulturmiljön, på grund av påverkan på flera kulturmiljöer samt
fornlämningar. 

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Alternativ Hindås går till stor del genom skogsområden med gles 
bebyggelse. Längst i väster är landskapets karaktär präglat av verksamhet 
och infrastruktur kring Landvetter flygplats och väg 27/40. I anslutning till 
korridor Hindås och söder om väg 27/40 finns inga kommunalt utpekade 
eller särskilt skyddade rekreationsområden. Vid Hindås övergår landskapet 
till tät skog med friluftsanläggningar och spridd bebyggelse. Söder om 
Hindås finns Hindåsgården och Klippans naturreservat som tillsammans 
utgör en rekreativ miljö som är regionalt betydelsefull. Området är även ett 
tätortsnära rekreationsområde.

I den nordliga delen av Nolåns dalgång, är dalgången skogbevuxen och sluten. 
Strax söder om korridoren, där järnvägsanläggningen går på bro finns en 
lokalt viktig målpunkt i form av idrottsplats med flera fotbollsplaner och ett 
elljusspår, som delvis har sin sträckning inom korridoren. 

I området kring Gesebols sjö är samspelet mellan dagens ekologiska, 
kulturella och sociala värden betydelsefulla för de rekreativa värdena. 
Naturområdet används för rekreation och naturanknutna aktiviteter som 
fågelskådning, fiske, långfärdsskridskor, paddling, bär- och svampplockning 
med mera. Runt sjösystemet finns ett flertal vandringsleder. Sjuhäradsleden 
korsar korridoren vid Hindås och löper parallellt med korridoren vid 
Gesebols sjö. 

Norr om Sandared och Nordtorp passerar korridoren genom ett 
skogsområde och jordbruksbygd som nyttjas för rekreation och här finns 
orienteringsverksamhet, ett flertal motionsspår (elljusspår), vandringsleder 
och vintertid även skidspår. I området finns också en badplats.

Området Nordtorp kategoriseras inte som tätortsnära och har inte heller 
några särskilt utpekade och skyddade miljöer med rekreationsvärden men är 
välbesökt, inte minst av barn och unga. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För boende söder om väg 27/40 försämras tillgängligheten ytterligare till 
utpekade rekreationsområden norr om väg 27/40, bland annat Klippans 
naturreservat och Hindåsgården. Öster om Landvetter flygplats bedöms de 
rekreativa värdena hämmas av flygplatsverksamheten och flygbuller. 

Norr om väg 27/40 löper korridoren parallellt med Risbohult naturreservat. 
De högsta rekreativa värdena bedöms dock finnas i den norra delen av 
reservatet som inte berörs av korridoren. På grund av topografi bedöms 
konsekvensen av eventuell visuell påverkan och bullerpåverkan som 
försumbar. 

Söder om Hindås passerar korridoren Hindåsgården och Klippans 
naturreservat och järnvägsanläggningen ger en barriärverkan vilket medför 
en fragmentering av området. Bullerpåverkan och eventuell visuell påverkan 
påverkar områdets attraktivitet. Sjuhäradsleden passerar också i området och 
korsas av järnvägen. Sammantaget bedöms en passage söder om Hindås ge en 
stor negativ konsekvens för rekreationsområdets attraktivitet. 

Järnvägsanläggningen passerar Nolåns dalgång på bro i närheten och kan 
medföra både en visuell påverkan och bullerpåverkan på idrottsanläggningen. 

Broutformningen kan ge en visuell påverkan och kan komma att påverka 
områdets attraktivitet. Konsekvensen bedöms vara liten.

En järnväg i markplan i området norr om Gesebols sjö bildar en barriär som 
påverkar tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen av ostörd 
natur. Området kategoriseras inte som tätortsnära och har inte heller 
några särskilt utpekade och skyddade miljöer med rekreationsvärden. 
Järnvägsanläggningen kommer att ge området en mer infrastrukturpräglad 
karaktär och kan påverka de rekreativa värdena genom viss bullerpåverkan 
och visuell påverkan. Konsekvensen bedöms vara liten.

Om järnvägsanläggningen passerar norr om Sandared och Nordtorp i 
markplan riskerar den att medföra en barriärverkan och fragmentera 
området. Järnvägsanläggningen kan påverka de rekreativa värdena genom 
viss bullerpåverkan och visuell påverkan. Konsekvenserna bedöms som små. 

Inom korridoren finns flera områden som är särskilt viktiga för och 
välbesökta av barn och unga: Hindåsgården, idrottsanläggningen i Nolåns 
dalgång och Nordtorp. Barriäreffekten kan bli särskilt påtaglig för barn och 
unga då den bryter samband mellan bostadsområden och idrottsanläggningar 
och skogsområden som används för friluftsaktiviteter. 

Järnvägsanläggningen på bro över Nolåns dalgång kan också medföra att det 
skapas miljöer i anslutning till brostöd med mera som kan upplevas otrygga 
av barn och unga och därför begränsar rörelsefrihet och tillgänglighet till 
målpunkter. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet 
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden.

Korridoren påverkar ett flertal rekreationsområden (Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområde samt Nordtorp), med varierande 
grad av konsekvens från liten till stor. Barriärverkan, bullerstörning och 
visuell påverkan minskar tillgänglighet och attraktivitet i många 
områden. Flera rekreationsområden är viktiga målpunkter för
rekreation och friluftsliv samt särskilt betydelsefulla för barn och unga. 

Den sammanvägda konsekvensen för alternativet Hindås bedöms som 
måttligt till stor negativ, då påverkan sker på flera rekreationsområden.
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Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Nolån, Gisselån och Sandaredsån berör korridoren endast små 
vattendrag. 

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggning är betydande. Stora sammanhängande våtmarkskomplex som 
berörs av korridoren finns framför allt öster om Nolåns dalgång. Inga större 
sjöar berörs direkt av korridoren, dock berörs flera mindre sjöar öster om 
Nolåns dalgång.

Korridoren berör i området öster om Landvetter flygplats avrinnings- 
och vattenskyddsområde för Rådasjön, som ligger i Mölndalsåns 
avrinningsområde och som ingår som en del i Göta Älvs avrinningsområde. 
Korridoren berör även avrinnings- och vattenskyddsområdet för Nedsjöarna, 
som också avvattnas av Mölndalsån. Både Rådasjön och Nedsjöarna utgör 
kommunala ytvattentäkter. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Vid passage i skärning eller intrång i själva åfåran kan effekten bli stor 
avseende hydrologin för Gisselån och Sandaredsån. Passage av Nolån på 
bro, där brostöd inte placeras i eller i direkt anslutning till åfåran, bedöms 
medföra försumbar effekt på åns hydrologi under driftskedet.

Övriga mindre vattendrag passeras generellt högt upp i avrinningsområdet 
och avvattnar därför mindre areal. Mindre vattendrag förekommer i 
måttligt antal och är utspridda i hela korridoren. Påverkan på hydrologin 
för de enskilda vattendragen bedöms vid passage i markplan bli stor om 
anläggningstypen blir skärning. För de mindre vattendragen blir påverkan av 
lokal karaktär. De hydrologiska effekterna vid passage av mindre vattendrag 
bedöms sammantaget för korridoren som måttliga. 

Inom korridoren finns flera stora sammanhängande våtmarkskomplex. Dessa 
är i huvudsak lokaliserade i korridorsavsnittet norr om Gesebols sjö och 
Sandared. Negativ effekt på våtmarkerna bedöms bli stor under driftskedet 
och framför allt om passage sker i skärning. Våtmarkspassager som ändrar 
avrinningsförhållandena för stora våtmarkskomplex bedöms även kunna 
medföra måttlig till stor negativ effekt på hydrologin utanför korridoren. 

Effekt av passage av sjöar på bro bedöms under driftskedet som liten. 

Naturmiljövärde och konsekvens kopplade till sjöar, våtmarker och 
vattendrag beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. De delar av korridoren som berör 
Rådasjöns vattenskyddsområde och därmed potentiellt kan påverka 

avrinningen mot vattentäkten utgörs av markplanspassage lokaliserat i 
avrinningsområdets perifera delar väster om Landvetter flygplats. Påverkan 
på avrinningen mot vattentäkten kan ske genom förändrad ytavrinning 
där anläggningen kan medföra snabbare flödesvägar till Mölndalsån i 
Mölndalsåns dalgång mellan Landvetter tätort och Hindås. Förändrade 
ytavrinningsförhållanden kan därmed få effekt på rinntiden till vattentäkten. 
Påverkan på avrinningen sker dock på stort avstånd från Rådasjön med 
långa rinntider till följd varför effekt på Rådasjön och sårbarheten för 
vattentäkten under driftskedet bedöms som försumbar avseende både effekt 
på vattentäktens vattenkvalitet och kvantitet. 

Vattentäkt Nedsjöarna 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. Korridoren passerar vattentäktens 
avrinningsområde i markplan. Passagen i markplan kan få påverkan på 
avrinningsförhållande inom både primär, sekundär och tertiär skyddszon 
och kan leda till kortare rinntider för ytvattenavrinning mot vattentäkten. 
Effekten av detta blir ökad sårbarhet för vattentäkten och då framför allt 
knuten till passage av ytvattendrag som avrinner mot Västra Nedsjön som 
inom korridoren ligger inom primär skyddszon. Effekten bedöms som 
försumbar till liten och den negativa konsekvensen för vattentäkten bedöms 
bli liten under driftskedet. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Det är viktigt att större torvmarkskomplex som finns i korridorsavsnittet norr 
om Gesebols sjö och Sandared och som passeras av anläggningen blir föremål 
för en helhetsanalys avseende de hydrologiska förhållandena. Detta gäller 
även för delar av våtmarker och våtmarkskomplex som är lokaliserat utanför 
korridoren samt vid passage av våtmarksområdenas avrinningsområde. Detta 
så att skyddsåtgärder optimeras och säkerställer skyddsobjektets värden, 
utan att andra följdeffekter uppstår.

Ytterligare skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan på våtmarker 
beskrivs vidare under avsnitt om Grundvatten för korridor Mölnlycke. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi  
För de större vattendragen Gisselån och Sandaredsån samt för övriga 
mindre vattendrag som passeras i markplan kan arbeten i anslutning till 
vattendragen under byggskedet påverka flödesförhållande och vattenkvalitet 
i vattendragen. Effekten på hydrologin kan bli stor om intrång görs i 
åfåran och om byggande av anläggningen kräver temporär eller permanent 
omledning av vattendraget. Hydrologisk effekt på Nolån som passeras på bro 
bedöms bli liten under byggtiden. 

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Störst negativ effekt bedöms ske där anläggningen passerar långa sträckor 
med sammanhängande våtmarkskomplex och där anläggningen förläggs i 
skärning. 

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 
Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Vattentäkt Rådasjön 
Effekten på vattentäkten bedöms som störst under byggskedet då förorenat 
länsvatten från anläggning i markplan kan komma att negativt påverka 
vattenkvalitet i vatten som avrinner mot Mölndalsåns och vidare mot 
vattentäkten.

Passage i markplan som potentiellt kan ge påverkan på vattenkvaliteten 
i vatten som avrinner mot Rådasjön sker relativt perifert i 
vattenskyddsområdets tertiära skyddszon nordöst om Landvetter flygplats. 
Vid passage i korridorens södra del kommer anläggningen närmare 
vattendelaren och vattenmängderna blir relativt små och skyddsåtgärder 
effektiva. I norra delen av korridoren skär markplanspassagen en något större 
del av avrinningsområdet varför vattenmängder som potentiellt kan påverkas 
negativt ökar. Rinntiden till råvattenintaget är dock, oavsett passagens läge 
i korridoren, lång och negativ effekt av en eventuell förorening avtar genom 
utspädning, fastläggning och ökad möjlighet till saneringsåtgärder. Effekten 
på vattentäkten Rådasjön under byggtiden bedöms sammantaget som 
försumbar till liten.

Vattentäkt Nedsjöarna 
Effekten bedöms som störst under byggskedet då förorenat länsvatten från 
anläggning i markplan samt processvatten från tunneldrivning kan komma 
att påverka vattenkvalitet i vatten som avrinner mot vattentäkten negativt.

Påverkan från passage i markplan blir störst om anläggningen förläggs 
i korridorens norra del eftersom anläggningens längd i markplan inom 
avrinningsområdet ökar och större andel av avrinningsområdet berörs. Vid 
passage i korridorens södra del minskar delen av avrinningsområdet som 
berörs vilket medför mindre negativ effekt från markplanspassagerna. I södra 
delen av korridoren ökar dock andelen tunnel varför risk för påverkan från 
processvatten från tunneldrivningen ökar. 

Recipient för avledning av processvatten från tunneldrivning kan bli Östra 
Nedsjön vilket i så fall vid olyckstillbud och bristande skyddsåtgärder kan 
medföra negativ påverkan på vattenkvaliteten under byggskedet. 

Effekten på vattentäkten kan kortvarigt bli stor och konsekvenserna kan 
bli kortare driftstopp i dricksvattenproduktionen vid händelser med 
förhöjda utsläpp av förorenat process-och länsvatten från både tunnel- och 
markplanspassager. Baserat på möjligheter till lämpliga skyddsåtgärder, risk 
för olyckstillbud och varaktighet vid eventuell negativ effekt bedöms den 
sammantagna konsekvensen för vattentäkten under byggskedet som måttlig.

Korridoren bedöms medföra försumbar till liten konsekvens för  
Rådasjön under byggskedet. Vidare bedöms konsekvensen för  
Nedsjöarna som liten under driftskedet samt måttlig under byggskedet. 

Den sammanvägda bedömningen för alternativ Hindås bedöms som 
liten till måttligt negativ, grundat på den påverkan som Nedsjöarna 
utsätts för främst under byggskedet. 
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Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren löper till stor del genom skogsmark med tunna jordlager 
och grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små 
magasin i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. 
Undantaget är passage över Nolåns dalgång där korridoren skär en större 
grundvattenförekomst i isälvsmaterial, Bollebygd Norra, vilken av SGU har 
klassats i intervallet 25–125 l/s (SGU, 2021). På ömse sidor om dalgången 
berörs också viktiga tillrinningsområden till detta grundvattenmagasin med 
skärning och tunnelmynning.

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren längs hela sträckan. De större sprickzonerna 
sammanfaller med de stora dalgångarna i området och passeras av 
korridoren vinkelrätt eller nära vinkelrätt. Mellan de större sprickzonerna 
kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i anslutning till mindre 
sprickzoner.

Inom korridoren finns relativt få kända energi- eller dricksvattenbrunnar 
som kan komma att beröras av anläggningen. I anslutning till passage av 
Nolåns dalgång finns dock ett antal enskilda dricksvattenbrunnar som kan 
komma i kontakt med anläggningen. Enskilda vattentäkter bedöms ha ett 
måttligt värde.

Inom korridoren finns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men några kilometer nedströms det område där 
korridoren passerar Nolåns dalgång återfinns Bollebygds huvudvattentäkt 
med vattenskyddsområde. Denna vattentäkt bedöms ha ett stort värde. Inom 
korridoren återfinns också en kommersiell producent av bordsvatten från 
brunn belägen i anslutning till den större grundvattenförekomsten i Nolåns 
dalgång.

Ett stort antal våtmarker återfinns inom hela korridoren, från Landvetter 
flygplats till norr om Sjömarken. Dessa består i de västra delarna av ett stort 
antal långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna, vilka också sammanfaller med sprickzoner i berggrunden. I de 
östra delarna av korridoren från området norr om Gesebols sjö och österut 
återfinns en del större sammanhängande torvområden inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Förutom sydöst om Östra Nedsjön går hela sträckan i markplan, i skärning 
eller på bank, och enskilda grundvattentäkter i jordlager kan därför påverkas. 
Effekter kan bli sänkta grundvattennivåer och konsekvenser kan då bli 
försämrad eller omöjlig vattenförsörjning från aktuell brunn. Konsekvenser 
för enskilda brunnar i berg är starkt kopplade till avståndet till järnvägen 
och vilken anläggningstyp som är aktuell på sträckan där brunnar passeras. 
Tunnlar eller djupa bergskärningar ger då störst konsekvenser. Sammantaget 
bedöms dock effekten för enskilda vattentäkter bli liten och konsekvensen 
liten till måttlig.

Eftersom strömningen i grundvattenmagasinet sker från korridorens passage 
över dalgången i riktning mot Bollebygds vattentäkt finns risk för påverkan. 
Effekten bedöms dock som liten i driftskedet och konsekvensen som måttlig. 
För den kommersiella producenten av bordsvatten bedöms också effekten i 

driftskedet bli liten eftersom området där brunnen är belägen passeras på bro 
och konsekvenserna bedöms som måttliga.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är också påverkan på grundvattenberoende torvområden 
ofrånkomlig. Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåer 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga korridorer 
beskrivs under korridor Mölnlycke. Utöver dessa skyddsåtgärder kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas vid passage av Nolåns dalgång, så att till 
exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar att 
förorena grundvattenförekomsten i Nolåns dalgång.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är delvis 
samma som för korridor Mölnlycke. I tillägg till detta bör framhållas direkta 
föroreningsrisker i samband med anläggande av till exempel brostöd i själva 
grundvattenförekomsten i Nolåns dalgång. 

Vidare finns risk för effekter genom påverkan från anläggningsarbeten i 
tillrinningsområdet på sluttningarna kring grundvattenförekomsten, som 
kan påverka vattenkvaliteten. Detta gäller både diffusa föroreningar och 
mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud. Konsekvensernas 
omfattning är direkt kopplade till storlek och typ av förorening, där 
vissa persistenta föroreningar kan ge mycket omfattande skador, vilket 
kan orsaka långa driftstopp eller utslagning av vattentäkter permanent. 
Konsekvensernas omfattning vid utsläpp (diffusa eller olyckor) är starkt 
kopplade till implementering av skyddsåtgärder under byggskede. 
Konsekvenserna bedöms dock sammantaget som små.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet i beskrivs under 
korridor Mölnlycke.

Korridoren berör en större grundvattenförekomst i Nolåns dalgång, 
inom vilken en kommunal vattentäkt återfinns. Vidare berörs ett antal 
enskilda grundvattentäkter för vilka konsekvenserna bedöms som små 
till måttliga. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig negativ konsekvens 
för grundvatten, då påverkan sker på grundvattenförekomst med
kommunal vattentäkt.

 

Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Sydväst om Hindås och vid Sundshult, norr om Klippans naturreservat, 
finns jordbruksmark. I Nolåns dalgång finns sammanhängande områden 
med jordbruksmark. Där alternativ Hindås passerar Nolåns dalgång 
befinner man sig i utkanten av jordbruksområdet. Värdet i denna del får 
anses därför litet. Längre österut norr om Gesebol finns ett måttligt stort 
område med jordbruksmark, norr om Vatthulta sjö finns flera områden med 
jordbruksmark och närmare Sandared finns jordbruksmark som ingår som en 
del av ett större område med jordbruksmark.

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter över diken behöva 
anläggas. Öppna diken omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
Möjlig kompensation för förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Anläggande av järnväg ger ett litet intrång i jordbruksmark sydväst om 
Hindås och vid Sundshult. Det är endast begränsade ytor som tas i anspråk, 
men dessa ytor ingår i ett sammanhang, vilket gör att effekten ändå får anses 
vara måttlig. Marker öster om Nolåns dalgång berörs genom ett visst intrång. 
Det rör sig om begränsade ytor, men dessa ingår i ett större sammanhang. 
Norr om Gesebol, norr om Vatthulta sjö och norr om Sandared kommer 
järnvägen att innebära ett intrång i jordbruksmark och bedöms försvåra 
jordbruk i området. 

Skogsbruk
Korridoren har ett fåtal små fastigheter och den karaktär av många långsmala 
skiften som kan ses i andra korridorer är inte lika utpräglad i denna korridor. 
Skiftena är generellt mer välarronderade. 

Beroende på var en järnväg förläggs i korridoren kan påverkan på 
skogsbruket bli olika stor. I den norra delen av området är fastigheterna 
större och påverkan bör således bli mindre. Påverkan på fastighetsbildningen 
förväntas bli större i området vid Hindås och Nedsjön, men i övrigt kan 
påverkan sägas vara liten. Konsekvensen för skogsbruket bedöms vara 
försumbar. 

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Det är relativt små områden av jordbruksmark som berörs genom ett 
direkt markintrång. Lokalt blir konsekvensen stor, men sammantaget i 
korridoren blir konsekvensen liten till måttlig. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra liten till måttlig negativ 
konsekvens för jord- och skogsbruk, då små områden jordbruksmark 
berörs. 
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Buller 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och vid väg 27/40 är idag bullerutsatt. 
Söder om Hindås finns ett idag förhållandevis opåverkat område. Korridoren 
genomkorsas av Kust till kustbanan och befintlig väg söder om Hindås. 
Öster därom finns Sundshult och Klippans naturreservat, vilka är relativt 
opåverkade. Från Nolåns och fram till Bäckabo finns det stora opåverkade 
områden, norr om Gesebol och Pålsbo.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en stor konsekvens 
med avseende på buller då flera områden där korridoren passerar har en stor 
känslighet för tillkommande buller.

Mellan Landvetter flygplats och Hindås är områdena i korridoren 
påverkade av buller från flyg och delvis av trafik från väg 27/40 och 
Kust till kustbanan. Vid passage av järnväg ökar bullerpåverkan på sträckan. 
Bostadshus intill väg 27/40 vid Ryamotet och Kust till kustbanan söder om 
Hindås kan få ljudnivåer över riktvärden vid den nya järnvägens passage. 
Bullerskyddsåtgärder vid passagerna medför att riktvärden ej överskrids vid 
bostadshusen.

Korridoren är i övrigt förlagd i områden med liten påverkan av buller idag. 
Stora negativa effekter av den nya järnvägen bedöms för buller inom stora 
delar av korridoren. Vid passager genom Sundshult, Bäckabo och Nolåns 
dalgång påverkas flertalet bostadshus av ljudnivåer över riktvärden. Även 
på sträckan norr om Gesebols sjön mellan Nolåns dalgång och Bäckabo 
kan det finnas bostadshus påverkade av ljudnivåer över riktvärden. Med 
vidtagna järnvägsnära bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för buller ej 
överskridas vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l).

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet 
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås vid de platser 
där ljudnivåer över riktvärdena förväntas. Här är det främst bostäder nära 
järnvägen vid Ryamotet, söder om Hindås och Sundshult, vid passager över 
Nolåns dalgång och grupper av bostäder nära järnvägen mellan Nolåns 
dalgång och Bäckabo. Behov av bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid 
passage av Kust till kustbanan, söder om Hindås samt vid passage av Nolåns 
dalgång.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 

tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Åtgärder för att begränsa byggbuller kan omfatta begränsning av arbetstider 
för vissa bullriga moment, byggande av bullerskydd (bullervallar eller 
bullerskyddsskärmar) för att begränsa bullerpåverkan samt att placera 
och avskärma tillfälliga bullrande arbetsmoment i syfte att begränsa 
bullerpåverkan. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som skall utföras för 
driftskedet kan utföras redan i byggskedet för att begränsa bullerpåverkan. 
En viktig del för den allmänna acceptansen av kommande byggarbeten är att 
tidigt informera om vilka bullrande arbeten som behöver genomföras och vad 
det kommer att innebära. Även genom att erbjuda möjlighet till alternativt 
boende under vissa tidsperioder där störningsrisken är stor och då de boende 
inte har möjlighet att sova ostört. Detta kan vara aktuellt i vissa situationer, 
exempelvis för boende som arbetar udda tider och som inte kan sova ostört 
under normal arbetstid, det vill säga på dagtid under vardagar.

Korridoren bedöms ge måttlig påverkan till redan bullerutsatt område 
vid Landvetter flygplats och väg 27/40. Vid Hindås, Sundshult och 
mellan Nolåns dalgång och Bäckabo bedöms stor konsekvens, vid 
Nolåns dalgång bedöms måttlig konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Ryamotet, Hindås, 
Sundshult samt vid Nolåns dalgång. Byggskedet pågår under flera år, 
men med arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som måttligt 
negativ. Vid arbete andra tidsperioder bör konsekvensen bedömas som 
stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ.

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg. Det finns mindre områden med isälvssediment med 
högre vibrationskänslighet, till exempel vid passage på bro norr om Hestra.

Inom korridorens sträckning finns i dagsläget inga bostadshus med 
vibrationsstörningar från järnväg, vilket innebär att området har stor 
känslighet för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om linjen anpassas eller 
att vibrationsreducerande åtgärder införs. Detta medför att konsekvensen 
för vibrationer inom korridoren blir försumbar, trots att området inom 
korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande vibrationspåverkan.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma ett fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder bedöms få förhöjda vibrationsnivåer. Trots att 
området har stor känslighet för tillkommande vibrationspåverkan 
bedöms konsekvensen som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar. 
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Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och vid väg 27/40 är idag bullerutsatt. 
Söder om Hindås finns ett idag förhållandevis opåverkat område. Korridoren 
genomkorsas av Kust till kustbanan och befintlig väg söder om Hindås. 
Öster därom finns Sundshult och Klippans naturreservat, vilka är relativt 
opåverkade. Från Nolån och fram till Bäckabo finns det stora opåverkade 
områden, norr om Gesebol och Pålsbo. Korridoren har en dragning vilket 
innebär att de mestadels landsbygdskaraktär och har en stor känslighet för 
tillkommande störningar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagda direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har några långa sträckor med 
bergtunnlar, dock finns det inte så många bostadsområden i närheten av 
dessa. Då järnvägen går ovan mark så är det mestadels morän eller berg. Norr 
om Hestra finns ett mindre område med postglacial lera.

Längs korridor Hindås beräknas både enstaka grupper och enskilda 
bostadshus få stomljudsnivåer som överskrider riktvärdet. Det planeras en 
lång tunnel öster om Sundshult som slutar norr om Hestra. Då det är relativt 
gles landsbygd här med få bostadshus så påverkas endast ett fåtal hus av 
stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA. Korridoren i sin helhet går 
främst genom områden som idag är opåverkade av befintlig infrastruktur 
och har därför stor känslighet för tillkommande störning. Det är enbart ett 
område längst i väster där anläggningen passerar väg 27/40 där känsligheten 
är låg för tillkommande störningar. Ett fåtal bostadshus öster om Nissaråsen 
längs korridoren kan påverkas av stomljud från järnvägen. Då enbart ett fåtal 
bostäder bedöms få förhöjda stomljudsnivåer blir konsekvensen försumbar 
även om området har stor känslighet för tillkommande störning.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 200 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer ljudnivåer 
från bergborrning att höras och vid ett fåtal bostadshus kan riktvärde i 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 överskridas. Då järnväg byggs i tunnel så kommer ljudstörningar 
att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är dels själva 
järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels byggande 
av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande. Det är ett fåtal bostadshus 
som påverkas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa 
verksamheten. I närheten av bostäder är dagperioden att föredra för 
bullrande arbeten. Vid längre perioder av störningar inom ett område finns 
även möjlighet att erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet. 
Alla riktvärden bedöms klaras efter insatta åtgärder och effekten 
bedöms som försumbar.

Även i byggskedet kan ett fåtal bostadshus påverkas av stomljud från 
tunneln. Då byggskedet pågår under en begränsad tidsperiod, bedöms 
effekten som försumbar.

Den sammantagna konsekvensen bedöms som försumbar.

Luft 
Korridorens sträckning passerar inga områden med större 
befolkningsdensitet eller andra känsliga verksamheter med en väsentlig 
känslighet för luftmiljön.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Hindås.

Anläggningen i sin helhet kommer att innebära fler resor med tåg istället för 
med bil eller buss. Detta medför att utsläppen av kväveoxider och partiklar 
förväntas minska jämfört med om anläggningen inte byggs. Mest påtaglig 
bedöms trafiken minska längs väg 40/27. I området är det framförallt 
i Bollebygd där befolkningstätheten är relativt hög. Det finns även ett 
stort antal verksamheter som ur luftmiljösynpunkt bedöms som extra 
känsliga, såsom vårdinrättningar, skolor och förskolor. Känsligheten för 
dessa områden bedöms därför som stor. Effekten av den minskade trafiken 
som anläggningen medför bedöms som positiv för detta område varför 
anläggningen bedöms medföra en positiv konsekvens för luftmiljön då 
luftmiljön förbättras av den minskade vägtrafiken i området.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Hindås bedöms bli 
positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra 
ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.
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Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren utgörs av landsbygd med relativt få antal boende med avsaknad av 
större bostadsområden. Både befintlig järnväg i form av Kust till kustbanan 
liksom ett antal högspänningsledningar passerar korridoren och ger upphov 
till magnetfältsexponering i sina närområden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. De flesta bostäder finns 
placerade inom anläggningstypen markplan. Oavsett anläggningstyp kommer 
bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens, 
på grund av ett litet antal bostäder och en försumbar effekt. 

Risk och säkerhet
I korridoren Hindås finns en lång tunnel samt broar. Då tunneln 
kategoriseras som lång, med en längd upp till 10 kilometer, beräknas 
känsligheten som måttlig för resenärer på tåg och för räddningstjänst. För 
tunneln och broarna bedöms känsligheten som stor gällande arbetsmiljö 
under byggskedet. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt regelverk 
samt arbetssätt för hantering av komplikationer i arbetsmiljön bedöms 
effekten som liten för resenärer i tåg samt för arbetsmiljön under byggskedet. 
Då spårtunneln förses med en parallell servicetunnel bedöms effekten som 
måttlig för räddningstjänst. Korridoren ligger till stor del i områden med 
lite bebyggelse vilket innebär en liten känslighet och effekt för tredje man. 
Korridoren bedöms ha en måttlig negativ konsekvens under byggskede på 
grund av lång tunnel.

Inom korridoren finns stora bergtäkter som utgör riskkällor. Dessa risker 
behöver tas hänsyn till vid placeringen inom korridoren. Med rätt placering 
av järnvägen inom korridoren kan skyddsavstånd säkras.

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttlig negativ konsekvens ur risk- 
och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk och tekniska åtgärder för säkerhet på bro bedöms risknivån för 
korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Hindås Liten Liten-
Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Lång tunnel samt broar i korridoren. Korridoren går till stor del i områden med lite bebyggelse.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta delarna av Nolåns dalgång kan det vid höga flöden finnas 
översvämningsproblematik i anslutning till ån. Översvämningssituationer 
i mindre skala kan även förekomma i vissa avsnitt i flack terräng för övriga 
ytvattendrag inom korridoren.

Korridoren omfattar i huvudsak glesbebyggd mark och naturmark där 
ett flertal mindre topografiska lågpunkter återfinns inom korridoren. 
Större lågpunkter inom korridoren återfinns i närhet av Ryamotet, invid 
Kust till kustbanan, Hindåsvägen och Töllsjövägen i Gisslefors.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Känsligheten för översvämning i Nolåns dalgång är i första hand knuten 
till industri och småskalig vattenkraft. Eftersom anläggningen passerar 
dalgången på bro, bedöms konsekvensen av anläggningen som liten. För 
anläggningens passage i tunnel finns risk för översvämning vid skyfall vid 
tunnelmynningar i topografiska lågpunkter där vatten kan rinna in till 
tunneln. 

För övriga delar av korridoren, där anläggning förläggs i markplan, sker 
passage i glesbebyggd mark och naturmark med generellt liten känslighet 
för översvämning vid skyfall. Dock kan påverkan från eventuell omledning 
av flöden och vattendrag till följd av anläggningen, medföra effekt med 
förändrad översvämningssituation, även om befintliga skyfallsytor 
(lågpunkter) byggs bort. Dimensionering av vattnets genomledning kan 
motverka att anläggningen får en kraftig dämmande effekt på vattendrag. 
Då naturområdena generellt har liten känslighet samtidigt som goda 
förutsättningar för att rymma tillräckliga skyddsåtgärder i natur- och 
glesbebyggd mark finns, bedöms konsekvensen som liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid passage på bro ska brostöd placeras så att flödeskapaciteten vid höga 
vattenflöden inte påverkas. Detta innebär att brostöd inte placeras i eller i 
direkt anslutning till åfåran. 

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med avskärande 
stråk eller diken för att skydda anläggningen vid översvämning på grund av 
skyfall kommer att krävas. Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor 
till följd av markhöjningar och skyddsåtgärder behöver kompenseras 
med åtgärder där en försämring ej är acceptabel med hänsyn till markens 
användning. Kompensationsåtgärder för att inte försämra förhållanden 
uppströms och nedströms anläggning med avseende på skyfallsproblematik 
kan därför komma att krävas. Vid dimensionering av skyddsåtgärder för 
skyfall ska hänsyn tas till framtida klimat.

För vattendragspassager medför anläggningen en liten negativ 
konsekvens för översvämningsproblematik vid höga flöden. Vid 
översvämningsrisker kopplade till skyfall, bedöms konsekvensen också 
som försumbar till liten. 

Sammantaget bedöms alternativet Hindås medföra en liten negativ 
konsekvens avseende översvämningsproblematik, då passage i mark-
plan huvudsakligen sker inom naturmark som är mindre känslig för 
översvämning.
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Förorenade områden 
Nuvarande förhållanden
Inom alternativet förekommer endast ett fåtal potentiellt förorenade 
områden som kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Områdena 
utgörs av objekt med måttlig känslighet samt ett riskklass 1-objekt i norra 
Bollebygd med stor känslighet där bland annat klorfenoler har hanterats.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid järnvägsutbyggnad kan en effekt vara att potentiellt förorenade områden 
med måttlig känslighet saneras delvis eller helt, vilket ger en permanent 
positiv konsekvens i driftskedet, eftersom mängden förorenad jord i området 
då minskar. 

Om anläggningen förläggs ovanpå det potentiellt förorenade objektet i norra 
Bollebygd utan att sanering utförs kan en negativ effekt vara att framtida 
saneringsåtgärder försvåras. Om alternativet förläggs på bro över objektet 
eller i södra delen av korridoren bedöms denna effekt däremot bli liten till 
försumbar. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det finns 
få kända förekomster av förorenade områden och goda möjligheter till 
sanering. Objektet i norra Bollebygd utgör en försumbar del av korridoren 
som helhet och anläggningen kan komma att anläggas på bro.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan schaktarbeten vid objektet i norra Bollebygd innebära att 
föroreningar (framför allt klorfenoler) mobiliseras och sprids till områden 
som tidigare inte varit förorenade. Spridning från jord kan ske genom att 
förorenade massor flyttas till en annan plats där negativa effekter kan uppstå. 
Spridning från jord kan även ske på grund av damning under byggskedet. 
Effekterna som kan uppstå under byggskedet vid objektet i norra Bollebygd 
bedöms kunna bidra med måttlig till stor negativ konsekvens för människors 
hälsa och miljön. Konsekvensen bedöms bli mindre med inarbetade 
skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För att motverka spridning i byggskedet vid objektet i norra Bollebygd 
behöver entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i förorenade 
områden och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan 
på omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel vara dammbindning vid 
torra väderförhållanden, hjultvätt för arbetsfordon och att tillfällig lagring av 
massor endast får ske på ytor där risk för spridning är försumbar.

Om tidigare förorenade områden saneras, bidrar järnvägsutbyggnaden 
med positiva effekter. Om anläggningen istället förläggs ovanpå det 
potentiellt förorenade objektet i norra Bollebygd utan att sanering 
utförs, kan framtida saneringsåtgärder försvåras. Korridorens passage 
vid objektet bedöms medföra måttlig till stor effekt. Om anläggningen 
förläggs på bro över objektet eller i södra delen av korridoren bedöms 
effekten dock bli liten till försumbar.

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det 
finns få kända förekomster av förorenade områden och goda möjlig- 
heter till sanering. Objektet i norra Bollebygd utgör en försumbar del av 
korridoren som helhet och anläggningen kan komma att anläggas på 
bro. 

Masshantering
I korridor Hindås uppkommer en stor mängd bergmassor och en medelstor 
andel av bergmassorna bedöms dirket behövas i järnvägsanläggningen. 
Bergmassorna uppkommer främst vid och öster om Hindås där en djup 
skärning och en lång tunnel är lokaliserad. I korridor Hindås uppkommer 
även en stor mängd jordmassor, men endast en mindre andel av dessa bedöms 
behövas direkt till järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av 
övriga andelar användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet 
eller till andra externa projekt. Jordmassorna uppkommer främst vid 
Hindås och kring Nolåns dalgång. I korridor Hindås (och korridor Hestra) 
uppkommer störst mängd torvmassor jämfört med övriga korridorer. Torven 
uppkommer främst öster om Hindås och mellan Nolåns dalgång och Borås.

Korridor Hindås bedöms medföra en mängd bergmassor som inte direkt 
behövs i järnvägsanläggningen, som är lägre än samtliga korridorer förutom 
korridor Hestra. Korridor Hindås uppskattas generera jordmassor, som inte 
direkt behövs till järnvägsanläggningen, i samma storleksordning som övriga 
korridorer, förutom korridor Bollebygd Nord som genererar betydligt mindre 
mängd jordmassor, som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen.
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Klimat
Korridor Hindås har relativt korta sträckor på bro och i bergtunnel, vilket är 
positivt ur klimatsynpunkt då bergtunnlar och broar är mer klimatbelastande 
anläggningstyper än bank och skärning på grund av mängden stål och 
betong som krävs. Alternativet har stora mängder torv som innebär långa 
transportsträckor med lastbil, men på grund av att alternativet inte har så 
långa sträckor i tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera. Detta gör 
att den totala klimatpåverkan från transporter inte är större än för Olsfors 
och Bollebygd Nord, vilka har mindre mängd torv men mer bergschakt.

Längs en sträcka på cirka en kilometer sydöst om Hindås är klimatkalkylen 
baserad på en lösning som går i skärning i norra delen av korridoren. 
Skulle sträckningen placeras i södra delen av korridoren läggs den istället i 
bergtunnel, vilket skulle bidra negativt till den totala klimatpåverkan.

Ekosystemtjänster
Korridor Hindås innebär, förutom en passage i tunnel mellan Hindås och 
Nolån, järnväg i markplan hela vägen mellan Landvetter flygplats och 
Borås. Mycket ny mark behöver tas i anspråk i skogsområdet kring Gesebol, 
vilket medför en stor negativ påverkan på försörjande och reglerande 
ekosystemtjänster knutna till skog och våtmarker. Även rekreationsvärden 
påverkas negativt på grund av att marken i hög grad inte är ianspråktagen 
sedan tidigare och eftersom Risbohult, Klippan och Härskogenområdet 
passeras. Detta kan innebära markanspråk, bullerstörningar och förändrade 
hydrologiska förutsättningar i dessa känsliga miljöer. Korridoren passerar 
även Nedsjöarna, en framtida planerad huvudvattentäkt för Härryda 
kommun, samt vattentäkten Rådasjön. Risken för påverkan på vattenkvalitén 
bedöms dock som försumbar i driftskedet. Korridoren passerar även det 
planerade naturreservatet Pålsbo. 

Kulturella ekosystemtjänster, som estetiska och rekreativa värden, kring 
Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och brostöd. Viss 
inlåsningseffekt uppstår för samhällena Härryda och Hindås i väst, då 
anläggningen går nära befintlig infrastruktur (Kust till kustbanan samt 
väg 156) samt för människor och djur norr om Viaredssjön i öst.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en stor förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens västra och östra del. Risk för 
påverkan på vattentäkterna Rådasjön och Nedsjöarna. 

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på våtmarkskomplex öster om Gesebols sjön samt stora 
orörda skogsområden.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på två naturreservat och ett område med riksintresse för 
friluftsliv.

Sammanfattning Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster längs hela 
korridoren påverkas negativt. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som stor.
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9.5.2 Korridor Hestra
Korridorens sträckning ses i Figur 9.13.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Från Landvetter flygplats till Nolåns dalgång har detta alternativ samma 
sträckning som alternativ Hindås och norr om Sandared går korridorerna 
ihop igen, se beskrivning av förhållanden i avsnittet för korridor Hindås. 

Där alternativ Hestra passerar Nolåns dalgång är landskapet påverkat av 
verksamhetsbebyggelse och sportanläggningar. Denna del av dalgången 
är delvis skogbeväxt och siktlinjerna något kortare än i det öppna 
landskapet längre söderut. Landskapet söder om Gesebols sjö består av 
kuperade skogsområden med inslag av jordbrukspräglade, öppna områden 
genomkorsade av mindre vägar. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås från 
Landvetter flygplats till Nolåns dalgång blir konsekvensbedömningarna 
desamma. För områdena öster om Landvetter flygplats innebär det liten 
konsekvens och för Hindås måttlig till stor konsekvens.  
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Figur 9.13  Korridor Hestra.

Där korridoren passerar Nolån är dalgången relativt bred och har trots 
påverkan från verksamhet en mycket värdefull landskapskaraktär med en 
stor känslighet för förändring. I dalgången ligger spridd bebyggelse. Läget 
är nära Bollebygds tätort. De markintrång som bland annat brostöd och 
tunnelmynning ger bedöms vara måttligt negativ och ge långvarig effekt på 
upplevelsen av landskapets skala och på platsens attraktivitet som boende- 
och vistelsemiljö. Konsekvensen bedöms vara måttlig till stor. Den småskaliga 
bebyggelsen med lång historisk kontinuitet i Petared passeras i tunnel och 
påverkas inte.

En passage av järnväg i markplan söder om Gesebols sjö berör miljöer som är 
glest bebyggda förutom i några mindre bystrukturer i bland annat Slätthult 
och Gräslid. Påverkan av en markförlagd järnväg medför en förändring av 
områdets karaktär i direkt anslutning till järnvägen. Effekten bedöms vara 
relativt liten. Konsekvensen bedöms vara måttlig och främst omfatta framtida 
attraktivitet som boendemiljö.

Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås 
närmast Borås blir konsekvensbedömningarna desamma. För området norr 
om Sandared innebär det måttlig till stor konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid bland annat Nolåns dalgång liksom norr om 
Sandared kommer ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. 
Likaså kommer motsvarande att behövas i närheten av brofästen i bland 
annat Nolåns dalgång. Effekten bedöms lokal, måttlig och långvarig då det 
kommer ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir måttlig eftersom 
området ligger nära bebyggelse och områden där människor rör sig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 
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Korridoren omfattar passage vid Hindås, Nolåns dalgång, Gesebols sjö 
och Sandared, där landskapet har stora värden på lokal nivå. En järnväg 
genom dessa miljöer kommer att påverka skala, orienterbarhet och 
invanda stråk. Även funktioner och totalintrycket kommer till viss del 
att försvinna eller försämras. Effekten bedöms vara liten till måttlig. På 
övriga delar av sträckan är värdet lägre och effekterna på landskapet 
bedöms vara mindre. 

Konsekvensen för korridor Hestra bedöms sammantaget som måttligt 
till stor negativ. Bedömningen grundar sig främst på påverkan på höga 
värden i Hindåsområdet. 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Från Landvetter flygplats till Nolåns dalgång har detta alternativ samma 
sträckning som alternativ Hindås och norr om Sandared går korridorerna 
ihop igen, se beskrivning av förhållanden i avsnittet för korridor Hindås.

Vid Slätthult, nordväst om Olsfors, berör korridoren en skoglig nyckelbiotop, 
Husatjärnen samt värdefulla skogsområden. Naturmiljövärdet bedöms här 
vara måttligt. 

De större vattendragen Nolån och Sandaredsån berörs av korridoren. 
Nolån är ett medelstort, varierat vattendrag med i stora delar naturligt 
och meandrande lopp och bedöms ha stort naturmiljövärde. Nolån är 
utpekat som nationellt värdefullt vatten, framför allt för sina förekomster 
av strömvatten och flodpärlmussla. Sandaredsån bedöms ha litet 
naturmiljövärde.

Inom korridoren finns även Husatjärnen, en myrsjö med gungflystränder. 
Sjön bedöms ha måttligt naturmiljövärde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås från 
Landvetter flygplats till Nolåns dalgång blir konsekvensbedömningarna 
desamma. Detta innebär måttlig konsekvens för Risbohultsområdet, stor 
konsekvens för Klippans naturreservat samt måttlig konsekvens för de 
skogliga värdekärnorna öster om Landvetter flygplats samt söder om 
Härryda och Hindås.

Höga värden knutna till äldre odlingslandskap vid Slätthult kan fragmenteras 
eller helt exploateras. Rätt placering av järnvägen inom korridoren kan lindra 
skadan och konsekvensen bedöms bli måttlig. 

Områden viktiga för känsliga fågelarter riskerar att påverkas av markanspråk 
eller störande arbeten. Rätt placering av järnvägen inom korridoren bedöms 
lindra skadan. 

Korridoren riskerar att skapa en ”instängningseffekt” på vilt och annan fauna 
mellan en framtida järnväg och väg 40/27. Detta gäller främst i området 
mellan Nolåns dalgång och Sandared.

Där anläggningen går i markplan påverkas våtmarker, sumpskogar och 
grundvattenberoende torvområden. De effekter som bedöms uppkomma är 
förändringar i grundvattennivåer samt förändringar i flödesregimen, som 
exempelvis dämningseffekter eller dränering. För de stora sammanhängande 
våtmarksområdena öster om Gesebols sjö innebär denna påverkan att 
anläggningen kommer att bryta viktiga ekologiska samband samt ha 
stor negativ effekt på livsmiljöer för bland annat känsliga fågelarter. 
Konsekvensen blir negativ och stor. 

För vattendragen kan anläggning av järnvägen ge upphov till permanenta 
effekter på flöden, bottnar och stränder vilket kan påverka akvatiska 
livsmiljöer negativt. Nolån passeras på bro vilket medför små ytanspråk. 
Vissa biotopförluster kan dock uppkomma på grund av brostöd och 
etableringsytor. Risken för permanenta effekter på bestånd av flodpärlmussla 
är liten. Sandaredsån passeras i markplan vilket ger upphov till förlust av 

akvatiska livsmiljöer i anslutning till passagen. Vid passage i markplan kan 
även vandringshinder för vattenlevande organismer uppstå om vattendraget 
leds genom trumma. Miljöanpassningar som minskar de fysiska ingreppen 
i vattendragen och dess närområde innebär att effekten bedöms bli liten i 
Nolån och måttlig i Sandaredsån. 

Husatjärnen riskerar försämrad vattenomsättning och fragmentering vid 
passage med bank. Rätt placering av järnvägen inom korridoren kan lindra 
konsekvenserna. 

De negativa konsekvenserna för akvatiska livsmiljöer bedöms bli liten i 
Sandaredsån medan de för Nolån och Husatjärnen bedöms bli måttliga.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen har stor betydelse för konsekvenser på många 
områden längs hela sträckan. Det gäller bland annat skogsområden öster om 
Landvetter flygplats, vid Klippan, Hestra, från Olsfors till Pålsbo. Bullerskydd 
kan motverka störningar på känsliga fågelarter.

De permanenta effekterna på Nolån kan minskas genom att brostöd inte 
placeras i vattenmiljön samt att dagvatten från anläggningen genomgår 
fördröjning och rening innan det når ån. Uppkomst av vandringshinder i 
vattendrag kan i de flesta fall undvikas genom lämpliga miljöanpassningar, 
exempelvis typ av trumma. Generella skyddsåtgärder för att begränsa 
påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För områden nära Risbohult, Klippan, Gesebol och Pålsbo kan känsliga arter 
av fåglar påverkas under häckningstid. Det finns även risk för grumling 
och störning på och kring vattenområden med höga värden för groddjur. I 
byggskedet tillkommer markanspråk för upplag, etableringsytor med mera.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Anläggningsarbeten och utsläpp av länshållningsvatten från 
tunnelarbeten kan försämra Nolåns vattenkvalitet, vilket kan ge negativa 
effekter på bestånden av flodpärlmussla. Effekterna och konsekvenserna 
bedöms bli små om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband söder om Risbohult, vid Gesebol och kring Pålsbo.
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Påverkan på Nolån och andra vattendrag kan motverkas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att 
byggdagvatten och länshållningsvatten från tunnel behandlas innan 
det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan 
arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att 
begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att 
minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under 
byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren medför måttlig konsekvens för Nolån (med stort naturmiljö-
värde) och Husatjärnen (med måttligt naturmiljövärde). En stor areal 
värdefulla skogsområden, våtmarker och mycket stora våtmarks- 
komplex kommer att skadas och korridoren har stor påverkan på flera 
ekologiska samband. Beroende på lokalisering finns även stor risk för 
påverkan på Natura 2000-området Klippan.

Sammantaget bedöms alternativet Hestra medföra stor negativ 
konsekvens för naturmiljön, på grund av påverkan på värdefulla 
skog- och våtmarksområden. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Från Landvetter flygplats till Nolåns dalgång har detta alternativ samma 
sträckning som alternativ Hindås och norr om Sandared går korridorerna 
ihop igen, se beskrivning av förhållanden i respektive avsnitt ovan. 
Där alternativ Hestra passerar Nolåns dalgång finns vattenanknutna 
kulturmiljöer i form av Hulta damm och Hestra kvarn. Landskapet 
söder om Gesebols sjö består av kuperade skogsområden med inslag av 
jordbrukspräglade, öppna områden genomkorsade av mindre vägar. Längs 
denna sträcka finns ett stort antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar av samma karaktär som i korridor Hindås, samt enstaka lämning 
från småindustri.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås från 
Landvetter flygplats till Nolåns dalgång blir konsekvensbedömningarna 
desamma. För Härryda sockencentrum innebär det måttlig konsekvens. 

Hulta damm och Hestra kvarn är två vattenanknutna kulturmiljöer vid Nolån 
strax norr om Bollebygds samhälle. Hulta damm har reglerat vattenflödet till 
den såg som tidigare låg på platsen. Hestra kvarn är en mycket välbevarad 
trämjölskvarn och kraftverk från 1947 som uppfördes på samma plats som 
en föregående kvarn och såg. Trämjölskvarnen kan vara den enda bevarade 
i landet och unik i sitt slag. Kulturmiljön är småskalig och har ett måttligt 
kulturhistoriskt värde. Järnvägen passerar här på bro, förutsatt att inga 
större ingrepp sker bedöms effekt och konsekvens som försumbar då ingen 
påverkan på vattenföring eller kvarnbyggnaden sker.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort.

Längs korridoren finns ett antal (59) övriga kulturhistoriska lämningar som 
primärt består av skogsbruks-, torplämningar och bebyggelse från historisk 
tid, men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera lämningar 
är också enbart registrerade i Skog och historia-projektet. Effekten på 
dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms 
som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningar längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som försumbar. 
Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs hela korridoren finns en stor potential att påträffa fler lämningar, 
främst skogsbruks- och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder samt stenåldersboplatser längs vattendrag och dalgångar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren medför måttlig effekt på två värdefulla kulturmiljöer; 
Härryda sockencentrum och Hestra kvarn/Hulta damm. Enstaka 
fornlämningar från historisk tid i form av skogsbruks- och småindustri-
lämningar påverkas, effekterna bedöms som stora. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten till måttlig negativ 
konsekvens för kulturmiljön, då påverkan sker på en värdefull 
kulturmiljö. 
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Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Från Landvetter flygplats till Nolåns dalgång har detta alternativ samma 
sträckning som alternativ Hindås, se beskrivning av förhållanden i avsnittet 
korridor Hindås.

I Nolåns dalgång passerar korridoren söder om en idrottsanläggning med 
fotbollsplaner men på bro över del av ett elljusspår som finns i anslutning 
till idrottsområdet. Söder om korridoren berörs även en mindre del av en 
golfbana. Ytterligare söderut ligger ett ridhus med ridskoleverksamhet som 
också nyttjar omgivningarna för turridning. Dessa målpunkter är viktiga för 
barn och unga.

Sjuhäradsleden berörs på flera platser inom korridoren. Sydväst om Gesebols 
sjö och i anslutning till en bymiljö finns ett skogsområde som bland annat 
används för organiserad turridning med häst. Landskapet söder om Gesebols 
sjö består av kuperade skogsområden med omväxlande jordbrukspräglade 
öppna områden, genomkorsade av mindre vägar. Naturområdet runt 
Gesebols sjö används för rekreation och naturanknutna aktiviteter som 
fågelskådning, fiske, långfärdsskridskor, paddling, bär- och svampplockning 
med mera. Runt sjösystemet finns ett flertal vandringsleder. I alternativ 
Hestra passerar korridoren söder om Gesebols sjö, i en del av sjöområdet som 
är mer tillgängligt och som nyttjas i högre utsträckning än de norra delarna.

Norr om Sandared har korridorerna Hindås och Hestra gemensam sträckning 
men Nordtorp, som är ett utbrett rekreationsområde, berörs i något större 
omfattning i korridor Hestra. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås från 
Landvetter flygplats till Nolåns dalgång blir konsekvensbedömningarna 
desamma. Konsekvens för Risbohults naturreservat bedöms som försumbara. 
Konsekvenserna för området kring Hindåsgården och Klippans naturreservat 
bedöms som stora. 

För påverkan i den norra delen av Nolåns dalgång se alternativ Hindås. 
Utöver tidigare nämnda konsekvenser kan även ridaktiviteter och turridning 
samt golfbanan komma att påverkas. Större del av elljusspåret med koppling 
till idrottsplatsen kommer att ha sin sträckning under järnvägsbron. Både 
bullerspridning och visuell påverkan kan bli mer påtaglig för detta alternativ, 
jämfört med alternativ Hindås. Konsekvensen bedöms vara liten. 

En järnväg i markplan söder om Gesebols sjö bildar en barriär som påverkar 
tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen av ostörd natur. Området 
kategoriseras inte som tätortsnära och har inte heller några särskilt utpekade 
och skyddade miljöer med rekreationsvärden. Järnvägsanläggningen 
kommer att ge området en mer infrastrukturpräglad karaktär och påverka de 
rekreativa värdena. Sydväst om Gesebols sjö uppkommer en barriärverkan 
av järnvägsanläggningen. Detta område kan också komma att få en visuell 
påverkan och bullerpåverkan. Längre österut korsar järnvägsanläggningen 
Sjuhäradsleden mellan Gesebols sjö och Olsfors. Konsekvensen bedöms 
sammantaget att vara liten.

Norr om Sandared blir påverkan på rekreationsområdet vid Nordtorp mer 
omfattande då ett större område berörs direkt jämfört med korridor Hindås, 

se också beskrivning under alternativ Hindås. Konsekvensen bedöms som 
måttlig. 

Inom korridoren finns flera områden som är särskilt viktiga för och 
välanvända av barn och unga och barriäreffekten kan bli särskilt påtaglig då 
den bryter samband mellan bostadsområden och idrottsanläggningar samt 
skogsområden som används för friluftsaktiviteter. 

Järnvägsanläggningen på bro över Nolåns dalgång kan också medföra att det 
skapas miljöer i anslutning till brostöd med mera som kan upplevas otrygga 
av barn och unga och därför begränsar rörelsefrihet och tillgänglighet till 
målpunkter. I Nolåns dalgång kan också ungdomsverksamhet vid golfbanan 
komma att påverkas. 

Både i Nolåns dalgång och norr om Sandared finns ett flertal stall och även 
organiserad ridverksamhet som nyttjar omgivningarna för turridning. Dessa 
aktiviteter kan komma att påverkas av järnvägsanläggningen.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden. 

Gestaltningsåtgärder kan bli aktuellt i miljöer som hamnar under broar för 
att motverka att dessa miljöer upplevs otrygga. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid Nolåns dalgång liksom norr om Sandared kommer 
ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer 
motsvarande att behövas i närheten av brofästen i bland annat Hindås och 
Nolåns dalgång. Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor 
och invanda stråk i landskapet. Effekten bedöms lokal, liten och långvarig 
då det kommer ta lång tid innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande 
efter att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir liten eftersom 
ytorna kan beröra anslutningsvägar till målpunkter men ytorna ligger inte 
inom rekreationsmiljöerna.

Korridoren påverkar ett flertal rekreationsområden (Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområde samt Nordtorp), med varierande 
grad av konsekvens från liten till stor. Barriärverkan, bullerstörning och 
visuell påverkan minskar tillgänglighet och attraktivitet i många 
områden. Flera rekreationsområden är viktiga målpunkter för
rekreation och friluftsliv samt särskilt betydelsefulla för barn och unga. 

Den sammanvägda konsekvensen för alternativ Hestra bedöms som 
måttligt till stor negativ, då påverkan sker på flera rekreationsområden. 

 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Nolån och Sandaredsån berör korridoren endast små vattendrag. 

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggning är stor. Stora sammanhängande våtmarkskomplex som berörs 
av korridoren finns i stor utsträckning öster om Nolåns dalgång i delen av 
korridoren mellan Gesebols sjö och Sandaredsån. Inga större sjöar berörs 
direkt av korridoren, dock berörs flera tjärnar och mindre sjöar i området 
söder om Gesebols sjö.

Rådasjöns och Nedsjöarnas avrinnings- och vattenskyddsområde berörs av 
korridoren i delen som sammanfaller med korridor Hindås.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under driftskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan. 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar beskrivs i avsnitt om korridor 
Hindås.

Inom korridoren finns flera stora sammanhängande våtmarkskomplex som 
i stor utsträckning är lokaliserade i korridorsavsnittet mellan Gesebols sjö 
och Sandaredsån. Negativ effekt på våtmarkerna bedöms bli stor under 
driftskedet och framför allt om passage sker i skärning. Effekterna beskrivs 
under generella effekter i avsnitt 9.2.1. Våtmarkspassager som ändrar 
avrinningsförhållandena kan för stora våtmarkskomplex även få måttlig till 
stor negativ effekt på hydrologin utanför korridoren. 

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Mindre vattendrag där passage kan medföra negativ effekt förekommer i 
måttligt antal och är utspridda över hela korridoren. Mindre sjöar och tjärnar 
som kan komma att påverkas negativ finns primärt i och strax väster om 
Nolåns dalgång samt i området söder om Gesebols sjö. 

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Avrinnings- och vattenskyddsområde berörs av korridoren i delen som 
sammanfaller med korridor Hindås. Effekten i driftskedet bedöms bli 
försumbar, se mer i avsnitt om korridor Hindås.

Vattentäkt Nedsjöarna 
Avrinnings- och vattenskyddsområde berörs av korridoren i delen som 
sammanfaller med korridor Hindås. Effekten i driftskedet bedöms bli 
försumbar till liten, se mer i avsnitt om korridor Hindås.
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se korridor Hindås.

Det är viktigt att större torvmarkskomplex som i korridoren finns i avsnittet 
mellan Gesebols sjö och Sandaredsån och som passeras av anläggningen 
blir föremål för en helhetsanalys avseende de hydrologiska förhållandena. 
Detta gäller även för delar av våtmarker och våtmarkskomplex som är 
lokaliserat utanför korridoren samt vid passage av våtmarksområdenas 
avrinningsområde. Detta så att skyddsåtgärder optimeras och säkerställer 
skyddsobjektets värden, utan att andra följdeffekter uppstår.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet beskrivs i avsnitt om 
korridor Hindås.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar beskrivs under korridor Hindås 
korridoren.

Inom korridoren finns flera stora sammanhängande våtmarkskomplex som i 
stor utsträckning är lokaliserade i korridorsavsnittet mellan Gesebols sjö och 
Sandaredsån. Effekt på våtmarkerna beskrivs under avsnitt med generella 
effekter. Negativ effekt på dessa våtmarker kan bli stor under byggskedet. 
Störst negativ effekt bedöms ske där anläggningen passerar långa sträckor 
med sammanhängande våtmarkskomplex och där anläggningen förläggs i 
skärning.

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Nolån kan under byggtid bli recipient för processvatten från tunneldrivning 
av bergtunnel väster om Nolåns dalgång. Detta kan potentiellt få stor negativ 
effekt på vattenkvaliteten i samband med olyckstillbud eller annan avvikelse. 

Mindre vattendrag där passage kan medföra negativ effekt förekommer i 
måttligt antal och är utspridda över hela korridoren. Mindre sjöar och tjärnar 
som kan komma att påverkas negativ finns primärt i Nolåns dalgång och i 
området söder om Gesebols sjö. 

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattentäkt Rådasjön 
Effekten på vattentäkten Rådasjön i byggskedet bedöms bli försumbar till 
liten, se mer i avsnitt om korridor Hindås.

Vattentäkt Nedsjöarna 
Effekten på vattentäkten kan kortvarigt bli stor och konsekvenserna kan bli 
kortare driftstopp i dricksvattenproduktionen vid händelser med utsläpp. 
Baserat på möjligheter till lämpliga skyddsåtgärder, risk för olyckstillbud 
och varaktighet vid eventuell negativ effekt bedöms den sammantagna 
konsekvensen för vattentäkten under byggskedet som måttlig, se vidare i 
avsnitt om korridor Hindås.

Korridoren bedöms medföra försumbar till liten konsekvens för  
Rådasjön under byggskedet. Vidare bedöms konsekvensen för  
Nedsjöarna som liten under driftskedet samt måttlig under byggskedet. 

Den sammanvägda bedömningen för alternativ Hestra bedöms som 
liten till måttligt negativ, grundat på den påverkan som Nedsjöarna 
utsätts för främst under byggskedet. 

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren löper till stor del genom skogsmark med tunna jordlager 
och grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små 
magasin i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. 
Undantaget är passage över Nolåns dalgång där korridoren skär en större 
grundvattenförekomst i isälvsmaterial, Bollebygd Norra, vilken av SGU har 
klassats i intervallet 25–125 l/s (SGU, 2021). På ömse sidor om dalgången 
berörs också viktiga tillrinningsområden till detta grundvattenmagasin med 
skärning och tunnelmynning.

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren längs hela sträckan. De större sprickzonerna 
sammanfaller med de stora dalgångarna i området och passeras av 
korridoren vinkelrätt eller nära vinkelrätt. Mellan de större sprickzonerna 
kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i anslutning till mindre 
sprickzoner.

Inom korridoren finns relativt få kända energi- eller dricksvattenbrunnar 
som kan komma att beröras av anläggningen. I anslutning till passage av 
Nolåns dalgång finns dock ett antal enskilda dricksvattenbrunnar som kan 
komma i kontakt med anläggningen. Enskilda vattentäkter bedöms ha ett 
måttligt värde.

Inom korridoren finns inga grundvattentäkter för kommunal 
vattenförsörjning, men omedelbart nedströms det område där korridoren 
passerar Nolåns dalgång återfinns Bollebygds huvudvattentäkt med 
vattenskyddsområde. Denna vattentäkt bedöms ha ett stort värde. 

Ett stort antal våtmarker återfinns inom hela korridoren, från Landvetter 
flygplats till norr om Sjömarken. Dessa består i de västra delarna av ett stort 
antal långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna, vilka också sammanfaller med sprickzoner i berggrunden. I de 
östra delarna av korridoren från området söder om Gesebols sjö och österut 
återfinns en del större sammanhängande torvområden inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Förutom sydöst om Östra Nedsjön går hela sträckan i markplan, i skärning 
eller på bank, och enskilda grundvattentäkter i jordlager kan därför påverkas. 
Effekter kan bli sänkta grundvattennivåer och konsekvenser kan då bli 
försämrad eller omöjlig vattenförsörjning från aktuell brunn. Konsekvenser 
för enskilda brunnar i berg är starkt kopplade till avståndet till järnvägen 
och vilken anläggningstyp som är aktuell på sträckan där brunnar passeras. 
Tunnlar eller djupa bergskärningar ger då störst konsekvenser. Sammantaget 
bedöms dock effekten för enskilda vattentäkter bli liten och konsekvensen 
liten till måttlig.

Eftersom strömningen i grundvattenmagasinet sker från korridorens passage 
över dalgången i riktning mot Bollebygds vattentäkt finns risk för påverkan. 
Effekten bedöms dock som liten i driftskedet och konsekvensen som måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är också påverkan på grundvattenberoende torvområden 
ofrånkomlig. Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåer 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 

1242



240

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R

KORRIDOR HESTRA

naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga korridorer 
beskrivs under korridor Mölnlycke. Utöver dessa skyddsåtgärder kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas vid passage av Nolåns dalgång, så att till 
exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar att 
förorena grundvattenförekomsten i Nolåns dalgång.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är delvis 
samma som för korridor Mölnlycke. I tillägg till detta bör framhållas direkta 
föroreningsrisker i samband med anläggande av till exempel brostöd i själva 
grundvattenförekomsten i Nolåns dalgång. 

Vidare finns risk för effekter genom påverkan från anläggningsarbeten i 
tillrinningsområdet på sluttningarna kring grundvattenförekomsten, som kan 
påverka vattenkvalitet. Detta gäller både diffusa föroreningar och mer akuta 
föroreningar i samband med olyckstillbud. Konsekvensernas omfattning 
är direkt kopplade till storlek och typ av förorening, där vissa persistenta 
föroreningar kan ge mycket omfattande skador, vilket kan orsaka långa 
driftstopp eller utslagning av vattentäkter permanent. Konsekvensernas 
omfattning vid utsläpp (diffusa eller olyckor) är starkt kopplade till 
implementering av skyddsåtgärder under byggskede. Konsekvenserna 
bedöms dock sammantaget som små.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet beskrivs i avsnitt om 
korridor Mölnlycke.

Korridoren berör en större grundvattenförekomst i Nolåns dalgång, 
inom vilken en kommunal vattentäkt återfinns. Vidare berörs ett antal 
enskilda grundvattentäkter för vilka konsekvenserna bedöms som små 
till måttliga. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig negativ konsekvens 
för grundvatten, då påverkan sker på grundvattenförekomst med  
kommunal vattentäkt.

Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Sydväst om Hindås och vid Sundshult, norr om Klippans naturreservat, finns 
jordbruksmark. Nolåns dalgång hyser en hel del jordbruksmark, öster om 
dalgången finns ett område med jordbruksmark. Norr om Sandared finns ett 
större område med jordbruksmark.

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter över diken behöva 
anläggas. Öppna diken omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
Möjlig kompensation för förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Sydväst om Hindås och vid Sundshult sker intrång i jordbruksmark som ger 
stor effekt lokalt. Intrånget kommer försvåra jordbruket i området, men då 
jordbruket i området har bedömts ha mindre goda förutsättningar ger det 
sammantaget en måttlig konsekvens.

Vid Nolåns dalgång kommer intrånget främst vara under byggtiden då en bro 
behöver anläggas. Intrånget på sikt är begränsat men riskerar ändå att leda 
till fragmentering av jordbruksmark. Konsekvensen är därför liten till måttlig. 
Norr om Sandared kommer det bli intrång i jordbruksmark och risk för 
fragmentering på ett sätt som kan försvåra jordbruk i området på ett sätt som 
ger måttliga konsekvenser för det fortsatta brukandet.

Vid brobygge i Nolåns dalgång bör hänsyn tas till jordbruket vid anläggande 
av arbetsvägar med mera.

Skogsbruk
Korridoren har ett fåtal små fastigheter och den karaktär av många långsmala 
skiften som kan ses i andra korridorer är inte lika utpräglad i denna korridor. 
Skiftena är generellt mer välarronderade. 

Beroende på var en järnväg förläggs i korridoren kan påverkan bli olika 
stor. I den norra delen av området är fastigheterna större och påverkan bör 
således bli mindre. Påverkan på fastighetsbildningen förväntas bli större i 
området vid Hindås och Nedsjön, men i övrigt kan påverkan sägas vara liten. 
Konsekvensen för skogsbruket bedöms vara försumbar.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

 

I området norr om Sandared, berörs jordbruksmark av fysiskt intrång 
och fragmentering riskerar att uppstå. Sydväst om Hindås och norr om 
Klippan är det små områden jordbruksmark som påverkas. 
Konsekvensen bedöms som måttlig för samtliga områden. 

Vid Nolåns dalgång är intrånget störst under byggtiden för att sedan 
vara relativt begränsat. Konsekvensen bedöms som liten till måttlig. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten negativ konsekvens 
för jord- och skogsbruk, då det är mest skog i området och enbart små 
områden jordbruksmark berörs.

Buller 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och vid väg 27/40 är idag bullerutsatt. 
Söder om Hindås finns ett idag förhållandevis opåverkat område. Korridoren 
genomkorsas av Kust till kustbanan och befintlig väg söder om Hindås. 
Öster därom finns Sundshult och Klippans naturreservat, vilka är relativs 
opåverkade. Från Nolåns dalgång och fram till Bäckabo finns det stora 
opåverkade områden, söder om Gesebol och Pålsbo.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en stor konsekvens 
med avseende på buller då flera områden där korridoren passerar har en stor 
känslighet för tillkommande buller.

Mellan Landvetter flygplats och Hindås är områdena i korridoren 
påverkade av buller från flyg och delvis av trafik från väg 27/40 och 
Kust till kustbanan. Vid passage av järnväg ökar bullerpåverkan på sträckan. 
Bostadshus intill väg 27/40 vid Ryamotet och Kust till kustbanan söder om 
Hindås kan få ljudnivåer över riktvärden vid den nya järnvägens passage. 
Bullerskyddsåtgärder vid passagerna medför att riktvärden ej överskrids vid 
bostadshusen.

Korridoren är i övrigt förlagd i områden med liten påverkan av buller idag. 
Stora negativa effekter av ny järnvägen bedöms för buller inom stora delar 
av korridoren. Vid passager genom Sundshult, Bäckabo och Nolåns dalgång 
påverkas flertalet bostadshus av ljudnivåer över riktvärden. Även på sträckan 
söder om Gesebols sjön mellan Nolåns dalgång och Bäckabo finns det ett 
fåtal samlingar av bostadshus påverkade av ljudnivåer över riktvärden. Med 
vidtagna järnvägsnära bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för buller ej 
överskridas vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås vid de platser 
där ljudnivåer över riktvärdena förväntas. Här är det främst bostäder nära 
järnvägen vid Ryamotet, söder om Hindås och Sundshult, vid passager över 
Nolåns dalgång och grupper av bostäder nära järnvägen mellan Nolåns 
dalgång och Bäckabo. Behov av bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid 
passage av Kust till kustbanan, söder om Hindås samt vid passage av Nolåns 
dalgång.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
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tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Hindås.

Korridoren bedöms ge måttlig negativ påverkan till redan bullerutsatt 
område öster om Landvetter flygplats och vid väg 27/40. Vid Hindås, 
Sundshult, Nolåns dalgång samt fram till Bäckabo bedöms stor negativ 
konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Ryamotet, Hindås, 
Sundshult samt vid Nolåns dalgång. Byggskedet pågår under flera år, 
men med arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som måttligt 
negativ. Vid arbete andra tidsperioder bör konsekvensen bedömas som 
stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ för att stora 
idag opåverkade områden får förhöjda ljudnivår, men där riktvärdena 
vid bostäder klaras efter åtgärder. 

Vibrationer
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg. Det finns mindre områden med isälvssediment med 
högre vibrationskänslighet, till exempel vid passage på bro norr om Hestra.

Inom korridorens sträckning finns i dagsläget inga bostadshus med 
vibrationsstörningar från järnväg, vilket innebär att området har stor 
känslighet för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om linjen anpassas eller 
att vibrationsreducerande åtgärder införs. Detta medför att konsekvensen 
för vibrationer inom korridoren blir försumbar, trots att området inom 
korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande vibrationspåverkan.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder, i ett område med stor känslighet för 
tillkommande vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrations- 
nivåer. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och vid väg 27/40 är idag bullerutsatt och 
därmed liten känslighet för tillkommande störningar. Korridoren i övrigt 
är mestadels landsbygdsområden med stor känslighet till tillkommande 
störningar. Söder om Hindås finns ett idag förhållandevis opåverkat område. 
Korridoren genomkorsas av Kust till kustbanan och Rävlandavägen söder 
om Hindås där känsligheten är måttlig. Öster därom finns Sundshult och 
Klippans naturreservat, vilka är relativt opåverkade. Från Nolåns dalgång och 
fram till Bäckabo finns det stora opåverkade områden, söder om Gesebol och 
Pålsbo. Området har mestadels landsbygdskaraktär med stor känslighet för 
tillkommande störningar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har några långa sträckor med 
bergtunnlar fast inte så mycket bostadsområden i närheten av dessa. Då 
järnvägen går ovan mark så är det mestadels morän eller berg vilket 
innebär liten risk för stomljudspåverkan till omgivningen. Söder om Hestra 
finns ett mindre område med postglacial lera. Det är en lång tunnel från 
Sundshult till söder om Hestra men relativt glest med bostäder. Det innebär 
att få bostadshus kommer ligga nära tunnlar, vilket innebär att ett fåtal 
bostadshus hamnar i närheten av tunneln. Det kan vara ett fåtal hus som 
får stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA. Korridoren i sin helhet går 
främst genom områden som idag är opåverkade av befintlig infrastruktur 
och har därför stor känslighet för tillkommande störning. Det är enbart ett 
område längst i väster där anläggningen passerar väg 27/40 där känsligheten 
är låg för tillkommande störningar. Ett fåtal bostadshus öster om Nissaråsen 
längs korridoren kan påverkas av stomljud från järnvägen. Då enbart ett fåtal 
bostäder bedöms få förhöjda stomljudsnivåer blir konsekvensen försumbar 
även om området har stor känslighet för tillkommande störning.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 200 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer ljudnivåer 
från bergborrning att höras och vid ett fåtal bostadshus kan riktvärde i 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 överskridas. Då järnväg byggs i tunnel så kommer ljudstörningar 
att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är dels själva 
järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels byggande av 
servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande.

1244



242

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R

KORRIDOR HESTRA

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där 
det finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort 
berg efter sprängningen. Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa 
verksamheten. I närheten av bostäder är dagperioden att föredra för 
bullrande arbeten. Vid längre perioder av störningar inom ett område finns 
även möjlighet att erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder öster om Nissaråsen beräknas få stomljuds-
nivåer över riktvärdet. Alla riktvärden bedöms dock klaras efter insatta 
åtgärder och effekt och konsekvens bedöms som försumbar.

Även i byggskedet påverkas ett fåtal bostäder av stomljud från tunneln. 
Då byggskedet pågår under en begränsad tidsperiod, bedöms effekten 
som försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar. 

Luft 
Korridorens sträckning passerar inga områden med större 
befolkningsdensitet eller andra känsliga verksamheter med en väsentlig 
känslighet för luftmiljön.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Hestra.

Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Hindås.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Hestra bedöms bli 
positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra 
ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider. 

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren utgörs av landsbygd med relativt få antal boende med avsaknad av 
större bostadsområden. Både befintlig järnväg i form av Kust till kustbanan 
liksom ett antal högspänningsledningar passerar korridoren och ger upphov 
till magnetfältsexponering i sina närområden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. De flesta bostäder finns 
placerade inom anläggningstypen markplan. Oavsett anläggningstyp kommer 
bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Sammantaget bedöms därför hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens, 
på grund av ett litet antal bostäder och en försumbar effekt. 
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Risk och säkerhet
I korridoren Hestra finns en lång tunnel samt broar. Korridoren ligger till stor 
del i områden med lite bebyggelse. 

Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som Hindås och går 
genom liknande miljöer blir bedömningen av de fem utvärderingsområdena 
densamma. Korridoren bedöms ha en måttlig negativ konsekvens under 
byggskede på grund av lång tunnel. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk och tekniska åtgärder för säkerhet på bro bedöms risknivån för 
korridoren bli acceptabel. 

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Hestra Liten Liten-
Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Lång tunnel samt broar i korridoren. Korridoren går till stor del i områden med lite bebyggelse.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta delarna av Nolåns dalgång kan det vid höga flöden finnas 
översvämningsproblematik i anslutning till ån. Översvämningssituationer 
i mindre skala kan även förekomma i vissa avsnitt i flack terräng för övriga 
ytvattendrag inom korridoren.

Korridoren omfattar i huvudsak glesbebyggd mark och naturmark där 
flertalet mindre topografiska lågpunkter återfinns inom korridoren. 
Avrinningsvägar för skyfall inom korridoren utgörs i stor utsträckning 
av öppna vattendrag i naturmark. För del av korridor mellan Landvetter 
flygplats och Hindås, se korridor Hindås. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen passerar Nolåns dalgång på bro, för övriga delar av korridoren 
där anläggningen passerar i anslutning till vattendrag och i markplan, sker 
passage främst i glesbebyggd mark och naturmark. Dock kan anläggningen, 
beroende på utförandet och eventuell omledning av vattendrag utgöra 
en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra till ökad 
översvämningsrisk. Detta gäller även om befintliga skyfallsytor (lågpunkter) 
byggs bort.

För korridorens passage i tunnel begränsas risken för anläggningen till 
tunnelmynningar, i topografiska lågpunkter, där vatten kan rinna in vid 
skyfallsöversvämning.

Känslighet för översvämning är generellt liten i små avrinningsområden och 
naturområden, eftersom det där finns goda förutsättningar för att rymma 
tillräckliga skyddsåtgärder, bedöms konsekvensen som liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet 
Vid passage på bro ska brostöd placeras så att flödeskapaciteten vid höga 
vattenflöden inte påverkas. Detta innebär att brostöd inte placeras i eller i 
direkt anslutning till åfåran. 

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med avskärande 
stråk/diken för att skydda anläggningen vid översvämning på grund av skyfall 
kommer att krävas. Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd 
av markhöjningar och skyddsåtgärder behöver kompenseras med åtgärder 
där en försämring ej är acceptabel med hänsyn till markens användning. 
Kompensationsåtgärder för att inte försämra förhållanden uppströms och 
nedströms anläggning med avseende på skyfallsproblematik kan därför 
komma att krävas. Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska 
hänsyn ta till framtida klimat.

För vattendragspassager medför anläggningen en liten negativ  
konsekvens för översvämningsproblematik vid höga flöden. Vid 
översvämningsrisker kopplade till skyfall, bedöms konsekvensen också 
som försumbar till liten. 

Sammantaget bedöms alternativet Hestra medföra en liten negativ 
konsekvens avseende översvämningsproblematik, då passage i mark-
plan huvudsakligen sker inom naturmark som är mindre känslig för 
översvämning.

Förorenade områden
Inom alternativet finns endast ett fåtal potentiellt förorenade områden som 
kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Områdena utgörs av 
objekt med måttlig känslighet.

Av de potentiellt förorenade områden som finns inom alternativet bedöms 
samtliga ha positiva effekter och konsekvenser under driftskedet om de 
saneras delvis eller helt eftersom mängden förorenad jord då minskar.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt.

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det 
finns få kända förekomster av förorenade områden och goda 
möjligheter till sanering. 
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Masshantering
I korridor Hestra uppkommer en medelstor mängd bergmassor. 
Bergmassorna uppkommer främst för en djup skärning vid Hindås samt 
väster om Nolåns dalgång där en lång tunnel är lokaliserad. Alla bergmassor 
bedöms behövas till järnvägsanläggningen. I korridor Hestra uppkommer en 
stor mängd jordmassor, men endast en mindre andel av dessa direkt behövas 
till järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av övriga andelar 
användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande 
landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till 
andra externa projekt. Jordmassorna uppkommer främst i Hindåstrakten. I 
korridor Hestra (och korridor Hindås) uppkommer störst mängd torvmassor 
jämfört med övriga korridorer. Torven uppkommer främst öster om Hindås 
och mellan Nolåns dalgång och Borås.

Korridor Hestra har balans beträffande bergmaterial, men uppskattas 
generera jordmassor, som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, i nivå 
med korridor Hindås och Olsfors, det vill säga väsentligt mer än för korridor 
Bollebygd Nord och mindre än för korridor Bollebygd Syd. 

Klimat
Korridor Hestra är den korridor öster om Landvetter flygplats som 
tillsammans med korridor Bollebygd Syd har lägst klimatpåverkan i 
byggskedet. Detta beror främst på att alternativet har lägst klimatpåverkan 
från både bergtunnel och järnvägsbroar. Kortare sträckor med bergtunnel 
innebär mindre åtgång på klimatbelastande material som betong och stål 
som behövs för att täcka väggar och tak i tunnlarna. Kortare sträckor med 
järnvägsbroar kräver också mindre mängder stål och betong som används i 
konstruktionerna. En annan bidragande faktor är att denna korridor har den 
lägsta klimatpåverkan från lastbilstransporter. 

Ekosystemtjänster
Korridor Hestra innebär, förutom en passage i tunnel mellan Hindås och 
Nolån, järnväg i markplan hela vägen mellan Landvetter flygplats och 
Borås. Mycket ny mark behöver tas i anspråk i skogsområdet kring Gesebol, 
vilket medför en stor negativ påverkan på försörjande och reglerande 
ekosystemtjänster knutna till skog och våtmarker. Även rekreationsvärden 
påverkas negativt på grund av att marken i hög grad inte är ianspråktagen 
sedan tidigare och eftersom Risbohult, Klippan och Härskogenområdet 
passeras. Detta kan innebära markanspråk, bullerstörningar och förändrade 
hydrologiska förutsättningar i dessa känsliga miljöer. Korridoren passerar 
även Nedsjöarna, en framtida planerad huvudvattentäkt för Härryda 
kommun, samt vattentäkten Rådasjön. Risken för påverkan på vattenkvalitén 
bedöms dock som liten i driftskedet. 

Kulturella ekosystemtjänster, som estetiska och rekreativa värden, kring 
Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och brostöd. Viss 
inlåsningseffekt uppstår för samhällena Härryda och Hindås i väst, då 
anläggningen går nära befintlig infrastruktur (Kust till kustbanan samt 
väg 156) samt för människor och djur norr om Viaredssjön i öst. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en stor förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens västra och östra del. Risk för 
påverkan på vattentäkterna Rådasjön och Nedsjöarna.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på våtmarkskomplex norr om Gesebols sjön samt stora 
orörda skogsområden. 

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på tre naturreservat och två områden med riksintresse för 
friluftsliv.

Sammanfattning Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster längs hela 
korridoren påverkas negativt. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som stor.
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9.5.3 Korridor Bollebygd Nord
Korridorens sträckning ses i Figur 9.14.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
I området närmast Landvetter flygplats har detta alternativ samma 
sträckning som korridor Hindås respektive korridor Hestra, se beskrivningar 
av förhållanden för de sträckorna i kapitlen för alternativen Hindås 
respektive Hestra.

Öster därom går korridoren genom skogsområden med inslag av 
mindre sprickdalar, sjöar och mossar. Närheten till väg 27/40 ger en 
infrastrukturpräglad karaktär och området är mycket glest bebyggt. 
Korridoren passerar Nolåns dalgång nära Bollebygd tätort där dalgången är 
bred med långa siktlinjer och mycket bebyggelse. Landskapet i denna del av 
dalgången är präglat av långt, historisk brukande av jorden och av Nolåns 
meandrande lopp. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås för 
området närmast Landvetter flygplats blir bedömningen där densamma. 
Konsekvensen närmast Landvetter flygplats bedöms som liten.  
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Figur 9.14  Korridor Bollebygd Nord.

Skogsområdet utmed väg 27/40 har en landskapskaraktär med låga värden 
och med måttlig känslighet för förändring. Påverkan av en järnväg i markplan 
här sker i en redan infrastrukturpräglad miljö och effekten bedöms därför 
vara liten. För en smal del av korridoren som ligger söder om väg 27/40, 
närmast sjösystemet med Stora Övattnet, blir effekten något större eftersom 
där finns bebyggelse. Dock är området påverkat av närheten till väg 27/40. 
Korridoren går på bro över den smala, djupa dalgången Grandalen medKust 
till kustbanan på dalgångens botten och i samma läge även över väg 27/40. 
Effekten på landskapet av en bro blir främst i vyn sedd från väg 27/40. 
Konsekvensen på skogsområdet utmed väg 27/40 fram till Nolåns dalgång 
bedöms bli liten till måttlig. 

Korridoren passerar i tunnel i de höglänta skogsområdena på båda sidor om 
Nolåns dalgång. Där anläggningstypen är tunnel blir det inga konsekvenser 
för landskap och bebyggelse. 

Där korridoren kommer ut ur/går in i tunnel är Nolåns dalgång bred med 
långa siktlinjer. Landskapskaraktären är mycket värdefull med en stor 
känslighet för förändring. Nolåns dalgång har funktion och visuella kvaliteter 
som är ovanliga i regionen. Bro och tunnelmynning blir synligt från långt 
håll, bland annat från Bollebygd kyrka. Bron kommer att bli en visuell barriär 
och tunnelmynningarna kommer att bli markanta inslag i dalgångens slänter. 
Bro och tunnelmynning i ett läge så nära Bollebygd tätort ger stor negativ 
effekt då områdets karaktär som boendemiljö och jordbruksbygd kommer 

att övergå till att bli mer präglad av infrastruktur. En bro bryter inte fysiska 
samband på samma sätt som ett läge i markplan men den visuella påverkan 
av en bro samt de markintrång som bland annat brostöd och tunnelmynning 
ger bedöms vara ge stor och långvarig effekt på upplevelsen av landskapets 
skala och på platsens attraktivitet som boende- och vistelsemiljö. Under 
bron och kring brostöden kan det uppkomma otrygga miljöer som bidrar 
till barriäreffekt för barn och ungdomars rörelser. En passage av Nolåns 
dalgång i det läget bedöms sammantaget ge stora negativa konsekvenser för 
Bollebygds tätortsutveckling norrut, för ortens identitet och för upplevelsen 
av Nolåns dalgång. 

Alternativ Bollebygd Nord har samma sträckning som alternativ Hestra för 
området söder om Gesebols sjö och norr om Sandared. Konsekvensen för 
området söder om Gesebols sjö bedöms vara måttlig och för området norr om 
Sandared stort.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen. 
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Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid bland annat Nolåns dalgång liksom norr om 
Sandared kommer ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. 
Likaså kommer motsvarande att behövas i närheten av brofästen i bland 
annat Nolåns dalgång och Grandalen. Arbetsvägar, etablering och upplag 
kan påverka vistelseytor och invanda stråk i landskapet. Effekten bedöms 
lokal, måttlig och långvarig då det kommer ta lång tid innan naturmiljön 
återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan inte längre behövs. 
Konsekvensen blir stora eftersom området ligger nära bebyggelse och 
områden där människor rör sig, platserna är synliga från långt håll och värdet 
av landskapet kring tunnelmynningarna och brofästena i Nolåns dalgång är 
stora.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 

Korridoren omfattar passage genom Nolåns dalgång, där landskapet 
har mycket stora värden och hög känslighet för förändring. En järnväg 
på bro kommer att påverka skala, karaktär samt upplevelsen av 
landskapet. Även funktioner och totalintrycket kommer att försämras. 
Effekten bedöms vara stor. Korridoren omfattar också passage norr om 
Sandared där landskapet har stort värde. Effekten av en järnväg i 
markplan bedöms som måttlig. På övriga delar av sträckan är värdet 
lägre och effekten bedöms bli mindre. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativ Bollebygd Nord bedöms 
som stor och negativ, eftersom passagen i korridorens läge genom 
Nolåns dalgång ger stora negativa konsekvenser. 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Öster om Landvetter flygplats berör korridoren en skoglig värdekärna i 
anslutning till de bergtäkter som finns här. Områdena består av våtmarker, 
sumpskogar, myr och flerskiktad barrskog och det sammanvägda 
naturmiljövärdet bedöms vara måttligt.

Ett flertal skogliga värdekärnor berörs av korridoren mellan Härryda och 
Hindås där anläggningen går i markplan. Söder om Risbohult samt norr om 
Stora Bugärde utgör flertalet sumpskogar ett sammanhängande komplex 
kring väg 27/40, från Huvudaby i väst till Dammkullen i öst. Områdenas 
naturvärden varierar, det sammantagna naturmiljövärdet bedöms vara 
måttligt. 

Naturreservatet Klippan berörs av korridoren. Avgränsningen för 
naturreservatet överlappar till stor del med utbredningen för riksintresset 
för naturvård samt friluftsliv, NRO 141 58 respektive FO 22, samt för Natura 
2000-område (SCI). Klippan utgörs av gammal barrskog, välutvecklade 
våtmarker och värden kopplade till ett historiskt odlingslandskap. Mindre 
hackspett och spillkråka är typiska arter för taiga (9010) som återfinns i 
området. Området har stort naturmiljövärde.

I korridorens östra del berörs stora, delvis sammanhängande, 
våtmarksområden öster om Gesebols sjö. Dessa bildar ekologiska nätverk 
och bedöms ha stora ekologiska värden. Väster om Sandared, i anslutning till 
myrmarkerna, finns även ett ca 8 ha stort skogligt biotopskyddsområde med 
stora värden. 

Längs den östra delen av korridoren, mellan Olofstorp och Bäckabo, 
uppkommer barriäreffekter. Väster om Bollebygds tätort kommer 
järnvägen att löpa i nära anslutning till väg 40/27 vilket medför att 

”instängningseffekten” på vilt och annan fauna blir liten längs denna del. 

Utöver ovan nämnda naturvärden finns skogliga värden i form av 
Hällmarkstallskog, barrsumpskog och fattigkärr vid Lindås som bedöms ha 
litet naturmiljövärde. 

De större vattendragen Nolån och Sandaredsån berörs av korridoren. 
Nolån är ett medelstort, varierat vattendrag med i stora delar naturligt 
och meandrande lopp och bedöms ha stort naturmiljövärde. Nolån är 
utpekat som nationellt värdefullt vatten, framför allt för sina förekomster 
av strömvatten och flodpärlmussla. Sandaredsån bedöms ha litet 
naturmiljövärde.

Korridoren passerar ett antal mindre till medelstora vattendrag med 
måttliga naturmiljövärden, Häbbäcken, Huvdaby bäck, Grandalsbäcken och 
Mörkarebäcken. I korridoren finns även Fäsjön, en djup sjö med måttligt 
naturmiljövärde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Klippans södra del berörs direkt av korridoren, cirka 5,3 hektar. Förutsatt 
att järnvägsanläggningen kan lokaliseras utanför reservatsgränsen bedöms 
effekten på berörda arter och naturtyper som liten och den sammanvägda 
konsekvensen bedöms bli måttlig. 

För de skogliga värdekärnorna, öster om Landvetter flygplats samt norr om 
Stora Bugärde, bedöms anläggningen medföra förlust av livsmiljöer, risk 
för förändrad hydrologi samt stor risk för fragmentering och kanteffekter 
på våtmarker och skogsmark med måttliga värden. Med rätt placering av 
järnvägen inom korridoren bedöms det möjligt att lindra skadan, varför den 
sammantagna konsekvensen blir måttlig. 

Flera stora myrmarker med höga naturvärden riskerar att påverkas negativt 
av dränering och grundvattensänkning, bland annat vid Stora Övattnet i 
väster och i området öster om Gesebols sjö. Anläggningen bedöms skada 
ekologiska samband med värden för bland annat känsliga fågelarter och 
konsekvensen bedöms som stor.

För vattendrag i korridoren kan anläggning av järnvägen ge upphov till 
permanenta effekter på flöden, bottnar och stränder vilket kan påverka 
akvatiska livsmiljöer negativt. Nolån, Grandalsbäcken och Häbbäcken 
passeras på bro vilket medför små ytanspråk. Vissa biotopförluster kan 
dock uppkomma i Nolån på grund av brostöd och etableringsytor. Risken 
för permanenta effekter på bestånd av flodpärlmussla är liten. Sammantaget 
bedöms effekten bli måttlig i Nolån respektive liten i Grandalsbäcken och 
Häbbäcken.

Övriga vattendrag passeras i markplan vilket ger upphov till förlust av 
akvatiska livsmiljöer i anslutning till passagen. Vid passage i markplan finns 
även risk för att vandringshinder för vattenlevande organismer uppstår om 
vattendraget leds genom trumma. Miljöanpassningar som minskar de fysiska 
ingreppen i vattendragsfåran och dess närområde innebär att effekterna för 
vattenmiljön bedöms bli små.

Fäsjön riskerar försämrad vattenomsättning och fragmentering vid passage 
med bank. Rätt placering av järnvägen inom korridoren kan lindra effekten 
som bedöms bli måttlig.

De negativa konsekvenserna för akvatiska livsmiljöer bedöms bli små 
förutom för Nolån och Fäsjön där de bedöms bli måttliga.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen har stor betydelse för konsekvenser på många 
områden längs hela sträckan. Det gäller bland annat skogsområden öster 
om Landvetter flygplats, vid Klippan, från Olsfors till Pålsbo. Bullerskydd 
kommer att få betydelse för känsliga fågelarter.

De permanenta effekterna på Nolån kan minskas genom att brostöd inte 
placeras i vattenmiljön samt att dagvatten från anläggningen genomgår 
fördröjning och rening innan det når ån. 

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För områden nära Risbohult, Klippan, Gesebol och Pålsbo kan byggskedet 
ha en påverkan på känsliga arter av fåglar i häckningstid. Risk för grumling 
och störning på och kring vattenområden med höga värden för groddjur kan 
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här också få betydelse. Vid byggskedet tillkommer markanspråk för upplag, 
etableringsytor med mera.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Anläggningsarbeten och utsläpp av länshållningsvatten från 
tunnelarbeten kan försämra Nolåns vattenkvalitet, vilket kan ge negativa 
effekter på bestånden av flodpärlmussla. Konsekvenserna bedöms bli små till 
måttliga om skyddsåtgärder vidtas. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbete i och kring vatten som är särskilt värdefulla för groddjur bör undvikas 
och arbetstider bör begränsas i närheten av häckningsplatser för känsliga 
fågelarter. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband söder om Risbohult, vid Gesebol och kring Pålsbo.

Påverkan på Nolån och andra vattendrag kan motverkas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att 
byggdagvatten och länshållningsvatten från tunnel behandlas innan 
det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan 
arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att 
begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att 
minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under 
byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren medför måttlig konsekvens för Nolån (med stort värde) och 
Fäsjön (med måttligt värde). En stor areal värdefulla skogsområden, 
våtmarker och mycket stora våtmarkskomplex kommer att skadas och 
korridoren har även stor påverkan på flera ekologiska samband. 
Beroende på lokalisering finns viss risk för påverkan på naturreservatet 
Klippan.

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor negativ 
konsekvens för naturmiljön, på grund av påverkan på värdefulla skog- 
och våtmarksområden.

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
I området närmast Landvetter flygplats samt öster om Nolåns dalgång har 
detta alternativ samma sträckning som korridor Hindås respektive korridor 
Hestra, se beskrivningar av förhållanden i respektive avsnitt. Korridoren 
passerar Nolåns dalgång nära Bollebygd tätort där dalgången är bred med 
långa siktlinjer och mycket bebyggelse. Landskapet i dalgången här är 
präglat av jordbruket under lång tid. Längs korridoren finns ett stort antal 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar av samma karaktär som 
i Hindås- och Hestra-korridorerna.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ Hindås för 
området närmast Landvetter flygplats blir bedömningen där densamma. 
Konsekvensen närmast Landvetter flygplats bedöms som måttlig. 

Bollebygds sockencentrum och del av Nolåns dalgång består av kyrkomiljö, 
bebyggelse och odlingslandskap i en bördig ådalgång. Kyrkan är uppförd 
på 1800-talet och ersatte den medeltida sockenkyrkan på platsen. Delar 
av Nolåns dalgång är utpekat i Bollebygds kommuns kulturmiljöprogram 
och har ett måttligt kulturhistoriskt värde. Odlingslandskapet i dalgången 
är småskaligt och bebyggelsen är spridd till mindre byar och ensamgårdar. 
Järnvägen går från tunnel till bro över dalgången, tunnelmynningen påverkar 
äldre bebyggelsestrukturer på dalens sida. Bebyggelse som går förlorad samt 
visuella och funktionella sammanhang som bryts av en bro i dalgången ger en 
stor effekt. Konsekvensen för området bedöms som måttlig till stor. 

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort. Effekten på väg- och gränsmärken 
som också är fornlämningar bedöms som liten eftersom den sannolikt kan 
flyttas och bevaras på en annan plats. De väganknutna fornlämningarnas 
samband bryts dock vilket gör att effekten blir liten istället för försumbar. 

Längs korridoren finns ett antal (56) övriga kulturhistoriska lämningar som 
primärt består av skogsbruks-, torplämningar och bebyggelse från historisk 
tid, men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera lämningar 
är också enbart registrerade i Skog och historia-projektet. Effekten på 
dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms 
som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningarna längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som 
försumbar. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs hela korridoren finns en stor potential att påträffa fler lämningar, 
främst skogsbruks- och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder samt stenåldersboplatser längs vattendrag och dalgångar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 

Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren medför måttlig respektive stor effekt på de värdefulla 
kulturmiljöerna Härryda sockencentrum samt Bollebygds socken- 
centrum och del av Nolåns dalgång. Fornlämningar inom korridoren 
som påverkas är mestadels från historisk tid, konsekvenserna bedöms 
som små. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Bollebygd Nord 
bedöms som måttligt negativ, då två värdefulla kulturmiljöer berörs av
korridoren.
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Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
I området närmast Landvetter flygplats samt öster om Nolåns dalgång har 
detta alternativ samma sträckning som korridor Hindås respektive korridor 
Hestra, se beskrivningar av förhållanden i respektive avsnitt. 

För skogsområdet utmed väg 27/40 österut och fram till dalgången mellan 
Rävlanda och Hindås, Grandalen, finns inga rekreativa områden som 
kategoriseras som tätortsnära. Inga områden har heller särskilt pekats ut av 
kommunerna eller utgör skyddade miljöer med rekreationsvärden.

I Grandalen, i den södra delen av Klippans naturreservat och såväl norr som 
söder om väg 27/40 i höjd med Grandalsmotet finns ett rekreativt samband 
dels norrut mot Klippans naturreservat och Hindåsgården, dels söder ut 
mot Gösjön och Rammsjön. Både Gösjön och Rammsjön nyttjas för bad 
och framför allt norr om väg 27/40 finns ett mindre system av stigar med 
koppling mot naturreservatet.

Korridor Bollebygd Nord passerar på bro långt söderut i Nolåns dalgång, 
strax söder om ett ridhus och en golfbana. 

Söder om Gesebols sjö och fram till Borås har korridoren samma sträckning 
som alternativ Hestra, för beskrivning se detta alternativ ovan.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
En mindre del av Klippans naturreservat berörs av korridoren. Det finns ett 
rekreativt samband i det sammanhängande naturområdet från Klippan och 
söderut mot Rammsjön men den del som berörs av korridor Bollebygd Nord 
ligger intill väg 27/40 och är därför redan idag påverkad av infrastrukturen 
och av buller. Konsekvensen för detta område bedöms som liten till måttlig. 

Järnvägsanläggningen passerar på bro i en del där dalgången är bredare, 
kategoriseras som tätortsnära och har längre siktlinjer vilket kan medföra 
en visuell påverkan och bullerpåverkan på både ridhusområdet och de 
omgivningar som nyttjas för turridning. Även delar av golfbanan kan 
påverkas visuellt och av buller. Broutformningen kan komma att påverka 
områdets attraktivitet. Konsekvensen bedöms vara liten.

Alternativ Bollebygd Nord har samma sträckning som alternativ Hestra för 
området söder om Gesebols sjö och norr om Sandared. Konsekvensen för 
området söder om Gesebols sjö bedöms vara liten och för området norr om 
Sandared den vara måttlig.

Inom och i närhet till korridor Bollebygd Nord finns flera områden och 
målpunkter som är särskilt viktiga för och välanvända av barn och unga, , 
exempelvis i Hindås, Nolåns dalgång och Nordtorp. Barriäreffekten kan 
bli särskilt påtaglig för barn och unga då den bryter samband mellan 
bostadsområden och idrottsanläggningar samt skogsområden som används 
för friluftsaktiviteter. 

Järnvägsanläggningen på bro över Nolåns dalgång kan också medföra att 
det skapas miljöer i anslutning till brostöd med mera som upplevs otrygga 
av barn och unga och därför begränsar rörelsefrihet och tillgänglighet till 
målpunkter.

Både i Nolåns dalgång och norr om Sandared finns ett flertal stall och även 
organiserad ridverksamhet som nyttjar omgivningarna för turridning som 
kan komma att påverkas av järnvägsanläggningen.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid Nolåns dalgång liksom norr om Sandared kommer 
ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer 
motsvarande att behövas i närheten av brofästen i bland annat Nolåns 
dalgång. Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor och 
invanda stråk i landskapet. Effekten bedöms lokal, liten och långvarig då det 
kommer ta lång tid innan naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir liten eftersom 
ytorna kan ligga inom och beröra anslutningsvägar till målpunkter.

Korridoren påverkar ett flertal rekreationsområden (söder om Klippan, i 
Nolåns dalgång, vid Gesebols sjö samt i Nordtorp), med varierande 
grad av konsekvens från liten konsekvens till en liten till måttlig  
konsekvens. Barriärverkan, bullerstörning och visuell påverkan minskar 
tillgänglighet och attraktivitet i flera av områdena. Flera rekreations-
områden är viktiga målpunkter för rekreation och friluftsliv samt 
särskilt betydelsefulla för barn och unga. 

Den sammanvägda konsekvensen för alternativet bedöms som liten till 
måttligt negativ, då påverkan sker på ovan nämnda rekreations- 
områden.

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Nolån och Sandaredsån berör korridoren endast små vattendrag. 

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggning är stor. Stora sammanhängande våtmarkskomplex som berörs 
av korridoren finns i stor utsträckning öster om Nolåns dalgång i delen av 
korridoren mellan Gesebols sjö och Sandaredsån som sammanfaller med 
korridor Hestra. 

Inga större sjöar berörs direkt av korridoren, dock berörs flera tjärnar och 
mindre sjöar i delen av korridoren som går längs väg 27/40 samt i området 
söder om Gesebols sjö.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under driftskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan. 
Vid vattendragspassager på bro bedöms effekten under driftskedet bli 
försumbar. Detta gäller Häbbäcken, Grandalsbäcken och Nolån.

Inom korridoren finns flera stora sammanhängande våtmarkskomplex, som 
är lokaliserade i korridorsavsnittet som sammanfaller med korridor Hestra, 
se avsnitt om korridor Hestra.

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Mindre vattendrag där passage kan medföra negativ effekt förekommer i 
måttligt antal och är utspridda över hela korridoren. Mindre sjöar och tjärnar 
som kan komma att påverkas negativt finns primärt i delen av korridoren som 
går längs väg 27/40 samt i området söder om Gesebols sjö.

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Vattentäkten har stort skyddsvärde. De delar av korridoren som berör 
Rådasjöns vattenskyddsområde och därmed potentiellt kan påverka 
avrinningen mot vattentäkten utgörs av markplanspassager lokaliserade i 
avrinningsområdets perifera delar öster om Landvetter flygplats. Påverkan 
på avrinningen mot vattentäkten kan ske genom förändrad ytavrinning 
där anläggningen kan medföra snabbare flödesvägar till Mölndalsån i 
Mölndalsåns dalgång mellan Landvetter tätort och Hindås. Förändrade 
ytavrinningsförhållanden kan därmed få effekt på rinntiden till vattentäkten. 
Påverkan på avrinningen sker dock på stort avstånd från Rådasjön med 
långa rinntider till följd varför effekt på Rådasjön och sårbarheten för 
vattentäkten under driftskedet bedöms som försumbar avseende både effekt 
på vattentäktens vattenkvalitet och kvantitet. 
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag se 
generella miljöanpassningar och skyddsåtgärder under avsnitt 9.2.1. 

Passage av stora våtmarkskomplex kräver särskild hänsyn. Dessa är i 
huvudsak lokaliserade i delen av korridoren som sammanfaller med korridor 
Hestra, se avsnitt om korridor Hestra.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar under byggskedet beskrivs i 
generella effekter under avsnitt 9.2.1.

Inom korridoren finns flera stora sammanhängande våtmarkskomplex, som 
i stor utsträckning är lokaliserade i korridorsavsnittet mellan Gesebols 
sjö och Sandaredsån. Negativ effekt på dessa våtmarker kan bli stor under 
byggskedet. Störst negativ effekt bedöms ske där anläggningen passerar långa 
sträckor med sammanhängande våtmarkskomplex och där anläggningen 
förläggs i skärning. Konsekvensen av påverkan på våtmarker och 
nedströmsliggande recipienter beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Nolån kan under byggtid bli recipient för processvatten från tunneldrivning 
på båda sidor om Nolåns dalgång. Detta kan potentiellt få stor negativ effekt 
på vattenkvaliteten i samband med olyckstillbud eller annan avvikelse. 

Mindre vattendrag där passage kan medföra negativ effekt förekommer i 
måttligt antal och är utspridda över hela korridoren. Mindre sjöar och tjärnar 
som kan komma att påverkas negativt finns primärt i delen av korridoren 
som går längs väg 27/40 samt i området söder om Gesebols sjö. Bedömd 
konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattentäkt Rådasjön 
Effekten på vattentäkten bedöms som störst under byggskedet då förorenat 
länsvatten från anläggning i markplan kan komma att påverka vattenkvalitet i 
vatten som avrinner mot Mölndalsån och vidare mot vattentäkten negativt.

Passage i markplan som potentiellt kan ge påverkan på vattenkvalitet i vatten 
som avrinner mot Rådasjön sker perifert i vattenskyddsområdets tertiära 
skyddszon öst om Landvetter flygplats. Vid passage i korridorens södra del 
kommer anläggningen nära vattendelaren där vattenmängderna generellt är 
mindre och effektiva skyddsåtgärder är möjliga. I norra delen av korridoren 
skär markplanspassagen en något större del av avrinningsområdet varför 
vattenmängder som potentiellt kan påverkas negativt ökar. Rinntiden till 
råvattenintaget är dock, oavsett passagens läge i korridoren, lång och negativ 
effekt av en eventuell förorening avtar genom utspädning, fastläggning 
och ökad möjlighet till saneringsåtgärder. Effekten på vattentäkten under 
byggtiden bedöms sammantaget som försumbar till liten.

Korridoren bedöms medföra en försumbar till liten konsekvens för 
Rådasjön under byggskedet.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs. 

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren löper till stor del genom skogsmark med tunna jordlager 
och grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små 
magasin i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. 
Undantaget är passage över Nolåns dalgång där korridoren skär en större 
grundvattenförekomst i isälvsmaterial, Bollebygd Norra, vilken av SGU har 
klassats i intervallet 25–125 l/s (SGU, 2021). På ömse sidor om dalgången 
berörs också viktiga tillrinningsområden till detta grundvattenmagasin med 
skärning och tunnelmynning.

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren längs hela sträckan. De större sprickzonerna 
sammanfaller med de stora dalgångarna i området och passeras av 
korridoren vinkelrätt eller nära vinkelrätt. Mellan de större sprickzonerna 
kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i anslutning till mindre 
sprickzoner.

Inom korridoren finns relativt få kända energi- eller dricksvattenbrunnar 
som kan komma att beröras av anläggningen. I anslutning till passage av 
Nolåns dalgång finns dock ett antal enskilda dricksvattenbrunnar som kan 
komma i kontakt med anläggningen. Enskilda vattentäkter bedöms ha ett 
måttligt värde.

Inom korridoren, där denna passerar Nolåns dalgång återfinns Bollebygds 
huvudvattentäkt med vattenskyddsområde. Denna vattentäkt bedöms ha ett 
stort värde. Korridoren passerar nära själva vattentäkten och berör södra 
halvan av vattenskyddsområdet.

Ett stort antal våtmarker återfinns inom hela korridoren, från Landvetter 
flygplats till norr om Sjömarken. Dessa består i de västra delarna av ett stort 
antal långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna, vilka också sammanfaller med sprickzoner i berggrunden. I de 
östra delarna av korridoren från området söder om Gesebols sjö och österut 
återfinns en del större sammanhängande torvområden inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Norr om Bollebygd, på ömse sidor om Nolåns dalgång, kommer längre 
tunnelsträckningar vara aktuella. I övrigt går hela sträckan i huvudsak 
i markplan, i skärning eller på bank, och enskilda grundvattentäkter i 
jordlager kan därför påverkas. Effekter kan bli sänkta grundvattennivåer 
och konsekvenser kan då bli försämrad eller omöjlig vattenförsörjning från 
aktuell brunn. Konsekvenser för enskilda brunnar i berg är starkt kopplade 
till avståndet till järnvägen och vilken anläggningstyp som är aktuell på 
sträckan där brunnar passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar ger 
då störst konsekvenser. Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda 
vattentäkter bli liten och konsekvensen liten till måttlig.

Eftersom grundvattenförekomsten Bollebygd Norra passeras intill Bollebygds 
vattentäkt inom vattenskyddsområde finns risk för påverkan. Under 
driftskedet bedöms framförallt hantering av avvattning av anläggningen ha 
betydelse för påverkan, där infiltration av föroreningspåverkat dagvatten kan 
ge effekter på vattenkvalitet i grundvattenförekomsten och konsekvenser 
för vattentäkten. Effekten bedöms därför som liten i driftskedet och 
konsekvensen som måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är också påverkan på grundvattenberoende torvområden 
ofrånkomlig. Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåer 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga korridorer 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. Utöver dessa skyddsåtgärder kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas vid passage av Nolåns dalgång, så att till 
exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar 
att förorena grundvattenförekomsten i Nolåns dalgång. Detta gäller särskilt 
inom vattenskyddsområdet för Bollebygds vattentäkt, där känsligheten är 
extra stor.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är delvis 
samma som för korridor Mölnlycke. I tillägg till detta bör framhållas 
påverkan och effekter i samband med anläggande av till exempel brostöd i 
själva grundvattenförekomsten nära vattentäkten och de föroreningsrisker 
detta innebär. Vidare finns risk för effekter genom påverkan från 
anläggningsarbeten i tillrinningsområdet på sluttningarna kring 
grundvattenförekomsten, som kan påverka vattenkvalitet. Detta gäller både 
diffusa föroreningar och mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud.

Konsekvensernas omfattning är direkt kopplade till storlek och typ av 
förorening, där vissa persistenta föroreningar kan ge mycket omfattande 
skador, vilket kan orsaka långa driftstopp eller utslagning av vattentäkter 
permanent. Konsekvensernas omfattning vid utsläpp (diffusa eller olyckor) 
är starkt kopplade till implementering av skyddsåtgärder under byggskede. 
Konsekvenserna i byggskedet bedöms för denna korridor som måttliga till 
stora.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet beskrivs i avsnitt om 
korridor Mölnlycke. Utöver dessa finns det starka skäl till en ytterligare 
förhöjd nivå av skyddsåtgärder vid passage nära Bollebygds vattentäkt. 
Detta handlar framförallt om en förhöjd säkerhet vid schaktarbeten inom 
grundvattenförekomsten och andra arbeten som kan påverka grundvattnets 
kvalitet och kvantitet.

Korridoren berör en större grundvattenförekomst i Nolåns dalgång, 
inom vilken en kommunal vattentäkt återfinns. Vattentäkten passeras 
på nära avstånd och de största konsekvenserna bedöms uppstå i 
byggskedet. Vidare berörs ett antal enskilda grundvattentäkter för vilka 
konsekvenserna bedöms som små till måttliga.

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor negativ 
konsekvens för grundvatten, då påverkan sker på grundvattenförekomst 
med kommunal vattentäkt.
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Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Nolåns dalgång hyser större sammanhängande ytor av jordbruksmark. Norr 
om Sandared finns ett större område med jordbruksmark.

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter över diken behöva 
anläggas. Öppna diken omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
Möjlig kompensation för förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Vid Nolåns dalgång kommer intrånget främst vara under byggtiden då en bro 
behöver anläggas här. Intrånget på sikt är begränsat men riskerar ändå att 
leda till fragmentering av jordbruksmark. Konsekvensen är därför liten till 
måttlig. Norr om Sandared kommer det bli intrång i jordbruksmark och risk 
för fragmentering på ett sätt som kan försvåra jordbruk i området på ett sätt 
som ger små-måttliga konsekvenser för det fortsatta brukandet.

Vid brobygge i Nolåns dalgång bör hänsyn tas till jordbruket vid anläggande 
av arbetsvägar med mera.

Skogsbruk
Den här korridoren präglas tydligt av att området kring Bollebygd består av 
många smalare skogsskiften av lite mindre storlek. I korridorens östra och 
västra delar är dock fastigheterna större och mer välarronderade. Korridoren 
påverkar några få mindre fastigheter (0,5 till 5 hektar), men det största 
flertalet fastigheter inom korridoren är från 5 hektar och uppåt. De smalare 
skogsskiftena är belägna i vinkel tvärs korridoren, en järnväg kommer således 
skära av dem snarare än att följa dem i längsriktningen. 

Huvudsakligen kommer smala fastigheter delas rakt av vid förläggning av en 
järnväg genom området, varför påverkan för fastigheterna blir mindre än om 
en linje skulle läggas utmed en fastighets hela längd och på så sätt släcka ut 
en fastighet. Konsekvensen bedöms vara liten.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

I denna del av Nolåns dalgång har jordbruket måttligt goda förut- 
sättningar. Effekten av intrånget är liten och konsekvensen bedöms som 
liten till måttlig. Norr om Sandared bedöms jordbruket ha mindre goda 
förutsättningar. Intrånget kan försvåra för jordbruk i området och 
konsekvensen bedöms som liten till måttlig. 

Avseende skogsbruk, sker påverkan på ett mindre antal fastigheter och 
då främst genom delning tvärs över. Järnvägens förläggning i korridoren 
gör att fler fastigheter påverkas, samtidigt som ingen enskild fastighet 
riskerar att helt upptas av en järnvägsanläggning. Påverkan bedöms 
som liten för skogsbruket och de enskilt påverkade. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra liten till måttlig negativ 
konsekvens för jord- och skogsbruk, då jordbruksmark och många 
smala skogsbruksfastigheter berörs. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och söder om väg 27/40 är idag 
bullerutsatt. Även området förbi Grandalen utsätts för buller från väg 27/40. 
Korridoren passerar den relativt opåverkade dalgången vid Nolån där lokal 
vägtrafik ger viss bullerpåverkan. Från Nolåns dalgång och fram till Bäckabo 
finns det stora opåverkade områden, söder om Gesebol.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Mellan Landvetter flygplats och Bollebygd är områdena i korridoren 
påverkade av buller från flyg och trafik på väg och järnväg. Den nya järnvägen 
delar korridor med väg 27/40 från flygplatsen till i höjd med Rävlanda där 
järnvägen även passerar Kust till kustbanan. Bullerpåverkan kan bli relativt 
stor då både järnväg och väg alstrar buller. Det bedöms att bostadshus vid 
Ryamotet samt ett fåtal grupper av bostadshus intill väg 27/40 får ljudnivåer 
över riktvärden vid den nya järnvägens passage. Bullerskyddsåtgärder medför 
att riktvärden ej överskrids vid bostadshusen.

Korridoren är i övrigt förlagd i områden med liten påverkan av buller idag. 
Stora negativa effekter av ny järnvägen bedöms för buller inom stora delar av 
korridoren. Vid passager genom Bäckabo och Nolåns dalgång strax norr om 
Bollebygd påverkas flertalet bostadshus av ljudnivåer över riktvärden. Även 
på sträckan söder om Gesebols sjön mellan Nolåns dalgång och Bäckabo finns 
det ett fåtal samlingar av bostadshus påverkade av ljudnivåer över riktvärden. 
Med vidtagna järnvägsnära bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för 
buller ej överskridas vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås vid de platser 
där ljudnivåer över riktvärdena förväntas. Här är det främst bostäder nära 
järnvägen vid Ryamotet, vid passager över Nolåns dalgång och grupper av 
bostäder nära järnvägen mellan Nolåns dalgång och Bäckabo. Behov av 
bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid passage av Nolåns dalgång. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 

alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk.

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Hindås.

Korridoren bedöms ge måttlig påverkan till redan bullerutsatta  
områden öster om Landvetter flygplats och utmed väg 27/70. Vid 
Nolåns dalgång samt vid bostäder söder om Gesebolsjön och fram till 
Bäckabo bedöms korridoren innebära stor konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Ryamotet och 
fram till Grandalen, vid Nolåns dalgång samt lokalt österut till Bäckabo. 
Byggskedet pågår under flera år, men med arbete dagtid bör  
konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra tids-
perioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt till stor negativ.
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Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg. Det finns mindre områden med isälvssediment med 
högre vibrationskänslighet, till exempel vid passage på bro norr Bollebygd.

Inom korridorens sträckning finns i dagsläget inga bostadshus med 
vibrationsstörningar från järnväg, vilket innebär att området har stor 
känslighet för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om linjen anpassas eller 
att vibrationsreducerande åtgärder införs. Detta medför att konsekvensen 
för vibrationer inom korridoren blir försumbar trots att området inom 
korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande vibrationspåverkan.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder beräknas få förhöjda vibrationsnivåer, detta 
trots områden med stor känslighet för tillkommande vibrations- 
påverkan. Konsekvensen bedöms som försumbar.

I byggskedet kan bostäder påverkas av störande vibrationer. Då 
byggskedet pågår under en begränsad tidsperiod och kan anpassas 
tidsmässigt under dygnet, bedöms konsekvensen som försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och söder om väg 27/40 är idag 
bullerutsatt. Även området förbi Grandalen utsätts för buller från väg 27/40. 
Korridoren passerar den relativt opåverkade dalgången vid Nolån där 
lokal vägtrafik ger viss bullerpåverkan. Från Nolåns dalgång och fram till 
Bäckabo finns det stora opåverkade områden, söder om Gesebol. Området 
har mestadels landsbygdskaraktär med stor känslighet för tillkommande 
störningar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har några långa sträckor med 
bergtunnlar fast inte så mycket bostadsområden i närheten av dessa. Då 
järnvägen går ovan mark så är det mestadels morän eller berg. Norr om 
Bollebygd finns ett mindre område med postglacial lera. Då korridor 
Bollebygd Nord har en långa tunnlar men relativt glest med bostadshus 
på landsbygden så kommer ett fåtal bostadshus ha stomljudsnivåer över 
riktvärde LmaxF 32 dBA. Enstaka bostadshus längs korridoren påverkas 
av stomljud från järnvägen. På hela sträckan är det fåtal bostadshus som 
påverkas och dessa befinner sig i landsbygdsområde med stor känslighet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 200 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer ljudnivåer 
från bergborrning att höras och vid ett fåtal bostadshus kan riktvärde i 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 överskridas. Då järnväg byggs i tunnel så kommer ljudstörningar 
att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är dels själva 
järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels byggande av 
servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där 
det finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort 
berg efter sprängningen. Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa 
verksamheten. I närheten av bostäder är dagperioden att föredra för 
bullrande arbeten. Vid längre perioder av störningar inom ett område finns 
även möjlighet att erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder kan få stomljudsnivåer över riktvärdet. Alla 
riktvärden bedöms dock klaras efter insatta åtgärder och effekt och 
konsekvens bedöms som försumbar, trots stor känslighet.

Även i byggskedet påverkas ett fåtal bostäder i ett område som bedöms 
ha stor känslighet för tillkommande störningar. Då byggskedet pågår 
under en begränsad tidsperiod bedöms effekten som försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.
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Luft 
Korridorens sträckning passerar inga områden med större 
befolkningsdensitet eller andra känsliga verksamheter med en väsentlig 
känslighet för luftmiljön.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Bollebygd Nord.

Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Hindås.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Bollebygd Nord 
bedöms bli positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer 
medföra ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider. 

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren utgörs av landsbygd med relativt få boende och avsaknad av 
större bostadsområden. Både befintlig järnväg i form av Kust till kustbanan 
liksom ett antal högspänningsledningar passerar korridoren och ger upphov 
till magnetfältsexponering i sina närområden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. De flesta bostäder finns 
placerade inom anläggningstypen markplan. Oavsett anläggningstyp kommer 
bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Sammantaget bedöms därför hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens, 
på grund av ett litet antal bostäder och en försumbar effekt.

 

Risk och säkerhet
I korridoren Bollebygd Nord finns en lång tunnel samt broar. Korridoren 
ligger till stor del i områden med lite bebyggelse. 

Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som Hindås och går 
genom liknande miljöer blir bedömningen av de fem utvärderingsområdena 
densamma. Korridoren bedöms ha en måttlig negativ konsekvens under 
byggskede på grund av lång tunnel. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk och tekniska åtgärder för säkerhet på bro bedöms risknivån för 
korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Bollebygd 
Nord Liten Liten-

Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Lång tunnel samt broar i korridoren. Korridoren går till stor del i områden med lite bebyggelse.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.

1255



253

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R

KORRIDOR BOLLEBYGD NORD

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta delarna av Nolåns dalgång kan det vid höga flöden finnas 
översvämningsproblematik i anslutning till ån. Översvämningssituationer 
i mindre skala kan även förekomma i vissa avsnitt i flack terräng för övriga 
ytvattendrag inom korridoren.

Korridoren omfattar i huvudsak glesbebyggd mark och naturmark. 
Korridoren omfattar de norra delarna av Bollebygd tätort i norr där 
bebyggelsen är glesare. Flertalet mindre topografiska lågpunkter återfinns 
inom korridoren. Större lågpunkter återfinns i området kring Ryamotet 
och längs väg 27/40 samt där korridoren korsar Töllsjövägen vid Nolån. 
Avrinningsvägar för skyfall inom korridoren utgörs i stor utsträckning av 
öppna vattendrag i naturmark.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Känsligheten mot översvämning i Nolåns dalgång bedöms som måttlig och är 
knuten till vattenförsörjning i form av dricksvattenbrunnar och vattenverk. 
Eftersom anläggningen passerar dalgången på bro, vilket medför liten effekt 
på översvämningsrisk, bedöms konsekvensen av anläggningen som liten. 

För övriga delar av korridoren har områdena i anslutning till vattendrag 
generellt liten känslighet för översvämning. Anläggningen kan, beroende på 
utförandet, utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra 
till ökad översvämningsrisk. Med korrekt dimensionering av genomledning 
ska dämmande effekter på vattendrag inte uppstå. Då vattendragen i övriga 
delar av korridoren i huvudsak avvattnar små avrinningsområden och att 
det i naturområdena generellt är liten känslighet bedöms den negativa 
konsekvensen bli liten.

Där korridoren omfattar bebyggelse i norra delen av Bollebygd tätort förläggs 
anläggning på bro över Nolån, varpå översvämningsrisker begränsas till 
brofundament. Bropelarens läge i förhållande till befintliga lågpunkter och 
skyfallsstråk kan medföra att översvämningar vid skyfall uppkommer på nya 
platser vilket bedöms medföra liten effekt på översvämningsrisker. Då det 
bedöms finnas goda förutsättningar att rymma tillräckliga skyddsåtgärder 
inom korridoren bedöms konsekvensen av anläggningen bli liten. 

Där korridoren omfattar passage i tunnel begränsas risken för översvämning 
av anläggningen vid skyfall till tunnelmynning. Effekten av skyddsåtgärder 
är särskilt kopplat till tunnelmynningar som sammanfaller med topografiska 
lågpunkter där vatten kan rinna in till tunneln.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid passage på bro ska brostöd placeras så att flödeskapaciteten vid höga 
vattenflöden inte påverkas. Detta innebär att brostöd inte placeras i eller i 
direkt anslutning till åfåran. 

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med 
avskärande stråk/diken för att skydda anläggning bedöms komma att krävas. 
Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd av markhöjningar 
och skyddsåtgärder i naturmark behöver kompenseras med åtgärder 
där en försämring ej är acceptabel med hänsyn till markens användning. 
Kompensationsåtgärder för att ej försämra förhållanden uppströms och 
nedströms anläggningen kan därför komma att krävas.

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn tas till framtida 
klimat.

För vattendragspassager medför anläggningen en liten negativ  
konsekvens för översvämningsproblematik vid höga flöden. Vid 
översvämningsrisker kopplade till skyfall, bedöms konsekvensen också 
som försumbar till liten. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens 
avseende översvämningsproblematik, då passage i markplan huvud-
sakligen sker inom naturmark som är mindre känslig för översvämning.

Förorenade områden
Inom alternativet finns endast ett fåtal potentiellt förorenade områden som 
kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Områdena utgörs av 
objekt med måttlig känslighet.

Av de potentiellt förorenade områden som finns inom alternativet bedöms 
samtliga ha positiva effekter och konsekvenser under driftskedet om de 
saneras delvis eller helt eftersom mängden föroreningar då minskar. 

Alternativet bedöms ha försumbara effekter och konsekvenser i byggskedet.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt.

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det 
finns få kända förekomster av förorenade områden och goda 
möjligheter till sanering. 
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Masshantering
I korridor Bollebygd Nord uppkommer en stor mängd bergmassor, en 
medelstor andel av bergmassorna bedöms behövas till järnvägsanläggningen. 
Bergmassorna uppkommer främst öster och väster om Nolåns dalgång där 
två långa tunnlar är lokaliserade. I korridor Bollebygd Nord uppkommer 
en jämförelsevis mindre mängd jordmassor, men endast en mindre andel 
av dessa bedöms direkt behövas till järnvägsanläggningen. Troligen kan 
dock merparten av övriga andelar användas till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet och till mervärdesskapande 
åtgärder i närområdet eller till andra externa projekt. Anledningen till att 
mängden jordmassor i denna korridor är mindre än i övriga korridorer 
är att en stor skärning öster om Nolåns dalgång undvikes genom en lång 
bergtunnel. I Bollebygd Nord korridoren uppkommer en medelstor mängd 
torvmassor, vilka främst uppkommer på höjdpartierna söder om Hindås och 
mellan nordöstra Bollebygd och Borås.

Korridor Bollebygd Nord bedöms generera en något mindre mängd 
bergmassor som inte bedöms behövas till järnvägsanläggningen än Hindås 
och Bollebygd Syd. Minst uppkomst av jordmaterial, som inte direkt behövs 
till järnvägsanläggningen, bedöms uppkomma vid korridor Bollebygd Nord, 
jämfört med övriga korridorer.

Klimat
Korridor Bollebygd Nord är det alternativ öster om Landvetter flygplats som 
tillsammans med korridor Olsfors har störst klimatpåverkan i byggskedet. 
Korridoren har störst klimatpåverkan från bergtunnel vilket främst beror 
på de tunnelschakter som behöver transporteras bort långa sträckor, samt 
de stora mängder klimatbelastande material som betong och stål som läggs 
på väggar och tak i tunnlarna. Korridor Bollebygd har även relativt långa 
sträckor på järnvägsbro, vilket bidrar till en högre klimatbelastning än 
anläggningstyper i markplan på bank eller i skärning på grund av behovet av 
större mängder betong och stål.

Väg 40 ligger inom korridoren och klimatkalkylen är baserad på att passage 
av vägen sker vid en punkt längs sträckan. Om ändringar sker och järnvägen 
korsar väg 40 vid fler punkter så krävs tunnel eller bro, vilket skulle bidra 
negativ till den totala klimatpåverkan, då dessa är mer klimatbelastande 
anläggningstyper jämfört med lösningar i markplan på bank eller i skärning.

Ekosystemtjänster
Korridor Bollebygd Nord sammanfaller med Olsfors och Bollebygd Syd i 
korridorens västra del, vilket innebär en liten förlust av ekosystemtjänster 
då stora delar av marken redan är ianspråktagen av väg 40. Undantaget är 
passagen av vattentäkten Rådasjön samt naturreservatet och riksintresset 
Klippan, där anläggningstypen riskerar att påverka vattenkvalitet, ekologiska- 
och rekreativa värden. 

Korridoren passerar norr om Bollebygd i tunnel samt på bro över Nolån, 
vilket innebär att kulturella ekosystemtjänster som estetiska och rekreativa 
värden kring Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och brostöd. 
Bron gör att det blir en viss inlåsningseffekt för boende i Bollebygd. Öster om 
Bollebygd viker korridoren av mot nordöst och ansluter till Hestrakorridoren. 
Detta innebär att mycket ny mark behöver tas i anspråk i skogsområdet 
kring Gesebol, vilket i sin tur medför en stor negativ påverkan på försörjande 
och reglerande ekosystemtjänster knutna till skog och våtmarker. Viss 
inlåsningseffekt uppstår även för människor och djur norr om Viaredssjön. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del. Risk för påverkan på 
vattentäkten Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Påverkan på våtmarkskomplex öster om Gesobols sjön.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på ett naturreservat och område med riksintresse för 
friluftsliv, samt viss påverkan på Nolån och Söråns dalgång.

Sammanfattning Främst östra delen av korridoren bedöms medföra negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som måttlig. 
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9.5.4 Korridor Olsfors
Korridorens sträckning ses i Figur 9.15.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridor Olsfors sammanfaller med korridor Bollebygd Nord fram till 
nära Söråns dalgång, se beskrivningar av förhållanden på den sträckan 
för alternativ Bollebygd Nord. Söråns dalgång är smal med branta 
sidor och glest befolkat. Söråns dalgång är till stor del skogsbeväxt och 
präglat av verksamheter och infrastruktur såsom Kust till kustbanan och 
Boråsvägen. Skogsområde mellan Bollebygd och Viared är del av ett större 
sammanhängande skogsområde med inslag av mindre sprickdalar, mossar 
och sjöar. Glest utspridd över hela området finns inslag av bebyggelse och 
jordbruksverksamhet. Viared och området närmast kring väg 27/40 är 
påverkat av infrastruktur. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Detta alternativ har samma sträckning som korridor Hindås öster om 
Landvetter flygplats och som korridor Bollebygd Nord genom Nolåns dalgång 
med omnejd. Konsekvenserna på de sträckorna blir desamma. För områdena 
öster om Landvetter flygplats innebär det liten till måttlig konsekvens och för 
Nolåns dalgång och Bollebygd tätort stor konsekvens.
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Figur 9.15  Korridor Olsfors.

Dalgångens branta sidor och Söråns meandring ger området en värdefull 
landskapskaraktär med måttlig känslighet för förändring. En bro över Söråns 
dalgång ger en liten effekt då intrånget endast medför en viss förändring av 
områdets redan infrastrukturpräglade karaktär. Konsekvensen bedöms vara 
liten till måttlig genom Söråns dalgång. 

För sträckan vidare mot Borås följer alternativ Olsfors väg 27/40 mellan 
Bollebygd och Viared. Skogsområdet nära väg 27/40 är till stor del 
infrastrukturpräglat och mindre känslighet för förändring. Effekten och 
konsekvensen av en järnväg i markplan nära väg 27/40 för sträckan mellan 
Olsfors och Borås bedöms som liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynningar vid bland annat Nolåns och Söråns dalgång kommer 
ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer 

motsvarande att behövas i närheten av brofästen. Arbetsvägar, etablering 
och upplag kan påverka vistelseytor och invanda stråk i landskapet. 
Effekten bedöms lokal, måttlig och långvarig då det kommer ta lång tid 
innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan 
inte längre behövs. Konsekvensen blir stora eftersom området ligger nära 
bebyggelse och områden där människor rör sig, platserna är synliga från 
långt håll och värdet av landskapet kring tunnelmynningarna och brofästena i 
Nolåns dalgång är stora.

Värdet av landskapet kring tunnelmynningar och brofästena i Nolåns dalgång 
är stora och i Söråns dalgång är måttligt. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor. 
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Korridoren omfattar passage genom Nolåns dalgång där landskapet har 
mycket stora värden och hög känslighet för förändring. En järnväg på 
bro kommer att påverka skala, karaktär och upplevelsen av landskapet. 
Även funktioner och totalintrycket kommer att försämras. Effekten 
bedöms vara stor. På övriga delar av sträckan är värdet lägre och 
effekten bedöms bli betydligt mindre. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativ Olsfors bedöms som 
stor och negativ, eftersom passagen i korridorens läge genom Nolåns 
dalgång ger stora negativa konsekvenser. 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Från Landvetter flygplats till Nolåns dalgång har detta alternativ samma 
sträckning som alternativ Bollebygd Nord, se beskrivning av förhållanden i 
avsnittet för Bollebygd Nord.

I korridorens östra del berörs ett stort antal skogsområden och myrmarker 
med påtagliga till höga naturvärden längs med väg 40. Här ingår bland 
annat Rydsmossen, Lomtjärnsmossen, Aborråsamossen, Bredamossen och 
Glastjärnsmossen. Sammantaget bedöms dessa skogliga områden ha ett 
måttligt naturmiljövärde. 

Inom korridoren finns höga värden samt häckningsplats för en känslig 
fågelart på flera ställen. Naturmiljövärdet bedöms vara stort.

De större vattendragen Nolån och Sörån berörs av korridoren. Nolån är ett 
medelstort, varierat vattendrag med till stora delar naturligt och meandrande 
lopp samt förekomst av flodpärlmussla. I Sörån nedströms korridoren finns 
flera talrika förekomster av flodpärlmussla. Sörån omges av sumpskog, 
våtmarker, ängs- och betesmark samt skogsmark med påtagliga naturvärden. 
Nolån och Sörån är utpekade som nationellt värdefulla vatten, framför allt 
för sina förekomster av strömvatten och flodpärlmussla. Nolån och Sörån 
bedöms ha stort respektive måttligt naturmiljövärde.

Korridoren passerar ett antal mindre till medelstora vattendrag med 
måttliga naturmiljövärden, Huvdaby bäck, Mörkarebäcken, Häbbäcken 
och Grandalsbäcken. I korridorens östra del ligger flera sjöar med måttliga 
naturmiljövärden i anslutning till myrmarkerna som nämns ovan, bland 
annat Fäsjön, Nättjärnen och Eningen.

Dessutom finns bland annat Hålsjön och Eningsbäcken med litet 
naturmiljövärde inom korridoren. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som alternativ 
Bollebygd Nord från Landvetter flygplats till Nolåns dalgång blir 
konsekvensbedömningarna desamma. Detta innebär måttlig konsekvens 
för Klippans naturreservat samt måttlig konsekvens för de skogliga 
värdekärnorna öster om Landvetter flygplats samt norr om Stora Bugärde.

Det finns risk för permanent skada på häckningsplats samt för störning av 
känslig fågelart. Konsekvensen bedöms blir måttlig till stor och förutsätter 
rätt placering av järnvägen inom korridoren.

För vattendrag inom korridoren kan anläggning av järnvägen ge upphov 
till permanenta effekter på flöden, bottnar och stränder vilket kan medföra 
negativa effekter på akvatiska livsmiljöer.

Sörån, Nolån, Häbbäcken och Grandalsbäcken passeras på bro. Sörån och 
Nolån med omgivande naturvärden riskerar biotopförluster på grund av 
brostöd och etableringsytor. Rätt placering i korridoren kan lindra effekterna 
på omgivande landmiljö. Under förutsättning att brostöd inte placeras i 
vattenmiljön eller i områden med höga naturvärden i landmiljön bedöms 
effekterna bli små. 

Övriga vattendrag i korridoren passeras i markplan vilket ger upphov 
till förlust av akvatiska livsmiljöer i anslutning till passagen. Vid passage 
i markplan finns även risk för att vandringshinder för vattenlevande 
organismer uppstår om vattendraget leds genom trumma. Miljöanpassningar 
som minskar de fysiska ingreppen i vattendragsfåran och dess närområde 
bedöms medföra att effekterna för vattenmiljön blir små.

Berörda sjöar riskerar försämrad vattenomsättning och fragmentering vid 
passage med bank. Rätt placering av järnvägen i östra delen av korridoren 
kan lindra effekterna som då bedöms som måttliga. 

De negativa konsekvenserna för akvatiska livsmiljöer bedöms bli små 
förutom för Nolån, Fäsjön, Nättjärnen och Eningen där de bedöms bli 
måttliga.

De sammanhängande skogs- och myrmarkerna i korridorens västra och östra 
del riskerar att påverkas negativt av dränering och grundvattensänkning, 
bland annat vid Stora Bugärdet i väster och i området öster Bollebygd längs 
med väg 40. Anläggningen bedöms innebära stor risk för fragmentering och 
kanteffekter på våtmarker och skogsmark med påtagliga till höga värden samt 
riskera påverkan på ekologiska samband. Såväl effekten som konsekvensen 
bedöms bli måttlig. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokaliseringen av anläggningen inom korridoren har stor betydelse för 
konsekvenser inom några delar av sträckan. Det gäller skogsområdena 
öster om Landvetter flygplats, vid Klippans naturreservat samt vid Nolån, 
Sörån och sjön Eningen. Bullerskydd kan motverka störningar på känsliga 
fågelarter.

De permanenta effekterna på Sörån och Nolån med omgivningar kan minskas 
genom att brostöd inte placeras i vattenmiljön eller i områden med höga 
naturvärden i landmiljön. Dagvatten från bro kan fördröjas, och därigenom få 
en viss rening innan utsläpp till vattendrag. 

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För områden nära Risbohult, Klippan och Eningen kan byggskedet ha 
en påverkan på känsliga arter av fåglar i häckningstid. Vid byggskedet 
tillkommer markanspråk för upplag, etableringsytor med mera.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.
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Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. I Sörån nedströms korridoren finns flera talrika förekomster av 
flodpärlmussla. Även i Nolån finns flodpärlmussla, men i mindre bestånd. I 
byggskedet skulle anläggningsarbeten och utsläpp av länshållningsvatten 
från tunnelarbeten kunna få negativa effekter på beståndet. Konsekvenserna 
bedöms bli små till måttliga om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbetstider i närheten av häckningsplatser för känsliga fågelarter bör 
begränsas. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk med betydande 
ekologiska samband söder om Risbohult.

Generellt kan påverkan på vattenkvaliteten i vattendrag motverkas genom 
att placera etableringsytor med skyddsavstånd till vattendraget samt att 
byggdagvatten och länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det 
tillförs recipient. Påverkan på vattenmiljön i vattendrag kan minskas 
genom att brostöd inte placeras i fåran. Dessa åtgärder minskar även 
konsekvenserna för bestånden av flodpärlmussla. Vid anläggningsarbeten 
i sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin 
eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag 
kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på vattenkvaliteten och 
undvika vandringshinder under byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att 
begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren medför måttlig konsekvens för Nolån med stort naturmiljö-
värde och för tre sjöar med måttliga naturmiijövärden. Beroende på 
lokalisering finns risk för påverkan på ett flertal värdefulla skogs- och 
våtmarker och ekologiska samband samt viss risk för påverkan på 
naturreservatet Klippan.

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig negativ konsekvens 
för naturmiljön, på grund av påverkan på flera objekt med stora 
naturmiljövärden. 

 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Korridor Olsfors sammanfaller med korridor Bollebygd Nord fram till nära 
Söråns dalgång, se beskrivningar av förhållanden ovan. Söråns dalgång är till 
stor del skogsbeväxt och präglat av infrastruktur såsomKust till kustbanan 
och Boråsvägen. Bebyggelsen är i huvudsak grupperad längs dalgångens 
sidor, med gårdar placerade mellan utmark och inägor. Korridoren passerar 
kulturmiljöerna Härryda sockencentrums södra del och Bollebygds 
sockencentrums norra del. I skogsområdet mellan Bollebygd och Viared 
finns ett stort antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, 
som utgörs av fossila åkrar, skogsbruks- och boplatslämningar samt en 
stenvalvsbro från historisk tid. Den fossila åkern är möjligen från järnålder. 
Även ett par väg- och gränsmärken finns här. Viared och området närmast 
kring väg 27/40 är påverkat av infrastruktur och det stora industri- och 
verksamhetsområdet, här finns viss agrar bebyggelse i områdets nordvästra 
del som tillhört Viareds by. Runt Viared och längs korridoren in mot Borås C 
finns ett antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, primärt 
fossila åkrar, en bytomt och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Detta alternativ har samma sträckning som korridor Hindås öster om 
Landvetter flygplats och som korridor Bollebygd Nord genom Nolåns dalgång 
med omnejd. Konsekvenserna på de sträckorna blir desamma. För områdena 
närmast flygplatsen innebär det måttlig konsekvens och för Nolåns dalgång 
innebär det måttlig till stor konsekvens. För väg- och gränsmärken bedöm 
effekten liten eller försumbar. 

Längs korridoren finns ett stort antal (105) övriga kulturhistoriska lämningar 
som primärt består av skogsbruks-, torplämningar och bebyggelse från 
historisk tid, men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera 
lämningar är också enbart registrerade i Skog och historia-projektet. 
Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan 
bedöms som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningarna 
längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som försumbar. Detta 
förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs hela korridoren finns en stor potential att påträffa fler lämningar, 
främst skogsbruks- och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder samt stenåldersboplatser längs vattendrag och dalgångar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren medför måttlig respektive stor effekt på de värdefulla 
kulturmiljöerna Härryda sockencentrum samt Bollebygds 
sockencentrum och del av Nolåns dalgång. 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från historisk tid 
påverkas och ger negativa effekter. Även förhistorisk fossil åkermark 
påverkas negativt. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Olsfors bedöms som 
måttligt negativ, då två värdefulla kulturmiljöer berörs av korridoren. 
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Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Korridor Olsfors sammanfaller med korridor Bollebygd Nord fram till nära 
Söråns dalgång, se beskrivningar av förhållanden i respektive avsnitt. 

Vannasjön med Vanna kvarn är en rekreativ målpunkt med iordningställd 
grillplats/vindskydd och en vandringsled runt sjön. Vannasjön nyttjas också 
för bad. Från Söråns dalgång och fram till Viared finns inga områden som 
kategoriseras som tätortsnära rekreationsområden och det finns heller inga 
områden med särskilt utpekade och skyddade miljöer med rekreationsvärden.

Vid Viaredssjön är stränderna utpekade som tätortsnära rekreationsområden 
av kommunen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Tillgängligheten till utpekade rekreationsområden norr om väg 27/40 
försämras för boende söder om vägen då det inte finns några utpekade 
rekreationsområden söder om väg 27/40. Järnvägsanläggningen innebär 
ytterligare en barriär för att nå rekreationsområden. Konsekvensen bedöms 
som försumbar. 

Järnvägsanläggningen passerar Vannasjön i markplan och innebär både 
en visuell påverkan och bullerpåverkan. Målpunkten riskeras att raderas. 
Konsekvensen bedöms som liten till måttlig då rekreationsområdet är av 
mindre omfattning och har en lokal betydelse. 

Rekreationsmiljön på södra sidan om Viaredssjön är idag starkt präglad av 
väg 27/40 och också bullerpåverkad. Konsekvensen bedöms som liten.

För den del av korridoren som sammanfaller med Bollebygd Nord se 
beskrivning av förhållanden ovan.

För resterande del bedöms inga särskilda konsekvenser för barn och unga.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid Nolåns dalgång och i Viared kommer ytor att 
behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer motsvarande 
att behövas i närheten av brofästen i bland annat Nolåns dalgång. Arbetsvägar, 
etablering och upplag kan påverka vistelseytor och invanda stråk i landskapet. 
Effekten bedöms lokal, liten och långvarig då det kommer ta lång tid innan 
naturmiljön återgår till tidigare förhållande efter att etableringsytan inte 
längre behövs. Konsekvensen blir liten eftersom ytorna kan ligga inom och 
beröra anslutningsvägar till målpunkter.

Ett fåtal rekreationsområden påverkas, med varierande grad av 
konsekvens från en liten konsekvens till en liten till måttlig konsekvens. 

Områdena söder om Klippans naturreservat, i Nolåns dalgång, vid 
Vannasjön och vid Viaredssjöns södra strand påverkas av barriärverkan, 
bullerstörning och visuell påverkan som minskar tillgänglighet samt 
attraktivitet. En mindre lokal målpunkt riskerar att raderas vid  
Vannasjön. 

Den sammanvägda bedömningen för korridoren bedöms som liten till 
måttlig negativ konsekvens, då påverkan sker på ovan nämnda  
rekreationsområden. 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Nolån och Sörån berör korridoren endast relativt små vattendrag. 
Mindre vattendrag förekommer i måttligt antal och är utspridda i hela 
korridoren.

Andelen av korridoren som utgörs av våtmarker som kan komma att beröras 
av anläggning är betydande. Andelen mindre sjöar och tjärnar är måttlig. 
Störst andel våtmarker finns i den del av korridoren som går parallellt med 
väg 27/40 mellan Landvetter flygplats och Bollebygd samt öster om Söråns 
dalgång.

Inga större sjöar berörs direkt av korridoren, dock berörs flera tjärnar och 
mindre sjöar i delen av korridoren som går längs väg 27/40. I området sydväst 
för Viaredssjön passerar korridoren ett mindre sjösystem. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under driftskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan. 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar beskrivs under generella effekter 
i avsnitt 9.2.1. Vid vattendragspassager på bro bedöms effekten under 
driftskedet bli försumbar. Detta gäller Häbbäcken, Grandalsbäcken Nolån 
och Sörån.

Negativ effekt på våtmarkerna bedöms bli stor under driftskedet och 
framför allt om passage sker i skärning. Negativ effekt bedöms bli störst 
där större våtmarker och sammanhängande våtmarkskomplex berörs. 
Våtmarkspassager som ändrar avrinningsförhållandena kan även få liten till 
måttlig negativ effekt på hydrologin utanför korridoren och då framför allt åt 
söder.

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Mindre vattendrag där passage kan medföra negativ effekt förekommer i 
måttligt antal och utspridd i hela korridoren. Mindre sjöar och tjärnar som 
kan komma påverkas negativ finns primärt i delen av korridoren som går 
längs väg 27/40 samt i form av ett mindre sjösystem sydväst om Viaredssjön.

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Avrinnings- och vattenskyddsområde berörs av korridoren i delen som 
sammanfaller med korridor Bollebygd Nord. Effekten i driftskeden bedöms 
bli försumbar, se mer i avsnitt om korridor Bollebygd Nord.
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se generella miljöanpassningar under avsnitt 9.2.1. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar under byggskedet beskrivs under 
generella effekter i avsnitt 9.2.1. 

Konsekvensen av påverkan på våtmarker och nedströmsliggande recipienter 
beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Nolån kan under byggtid bli recipient för processvatten från tunneldrivning 
på båda sidor om Nolåns dalgång. Även Sörån kan bli recipient från 
tunneldrivning mellan Nolåns och Söråns dalgång. Detta kan potentiellt få 
stor negativ effekt på vattenkvaliteten i dessa vattendrag.

Vattentäkt Rådasjön 
Effekten på vattentäkten Rådasjön i byggskedet bedöms bli försumbar till 
liten, se mer i avsnitt om korridor Bollebygd Nord.

Korridoren bedöms ge försumbar till liten konsekvens för Rådasjön 
under byggskedet. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren löper till stor del genom skogsmark med tunna jordlager 
och grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små 
magasin i anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. 
Undantaget är passage över Nolåns dalgång där korridoren skär en större 
grundvattenförekomst i isälvsmaterial, Bollebygd Norra, vilken av SGU har 
klassats i intervallet 25–125 l/s (SGU, 2021). På ömse sidor om dalgången 
berörs också viktiga tillrinningsområden till detta grundvattenmagasin med 
skärning och tunnelmynning.

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren längs hela sträckan. De större sprickzonerna 
sammanfaller med de stora dalgångarna i området och passeras av 
korridoren vinkelrätt eller nära vinkelrätt. Mellan de större sprickzonerna 
kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i anslutning till mindre 
sprickzoner.

Inom korridoren finns relativt få kända energi- eller dricksvattenbrunnar 
som kan komma att beröras av anläggningen. I anslutning till passage 
av Nolåns och Söråns dalgångar, samt vid Ryamotet, finns dock ett antal 
enskilda dricksvattenbrunnar som kan komma i kontakt med anläggningen. 
Enskilda vattentäkter bedöms ha ett måttligt värde.

Inom korridoren, där denna passerar Nolåns dalgång återfinns Bollebygds 
huvudvattentäkt med vattenskyddsområde. Denna vattentäkt bedöms ha ett 
stort värde. Korridoren passerar nära själva vattentäkten och berör södra 
halvan av vattenskyddsområdet.

Ett stort antal våtmarker återfinns inom hela korridoren, från Landvetter 
flygplats till norr om Västersjön. Dessa består i huvudsak av ett stort 
antal långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna, vilka också sammanfaller med sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Norr om Bollebygd, på ömse sidor om Nolåns dalgång, kommer längre 
tunnelsträckningar vara aktuella. I övrigt går hela sträckan i huvudsak 
i markplan, i skärning eller på bank, och enskilda grundvattentäkter i 
jordlager kan därför påverkas. Effekter kan bli sänkta grundvattennivåer 
och konsekvenser kan då bli försämrad eller omöjlig vattenförsörjning från 
aktuell brunn. Konsekvenser för enskilda brunnar i berg är starkt kopplade 
till avståndet till järnvägen och vilken anläggningstyp som är aktuell på 
sträckan där brunnar passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar ger 
då störst konsekvenser. Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda 
vattentäkter bli liten och konsekvensen liten till måttlig.

Eftersom grundvattenförekomsten Bollebygd Norra passeras nära och 
strax nedströms Bollebygds vattentäkt inom vattenskyddsområde finns 
risk för påverkan. Under driftskedet bedöms framförallt hantering av 
avvattning av anläggningen ha betydelse för påverkan, där infiltration 
av föroreningspåverkat dagvatten kan ge effekter på vattenkvalitet i 
grundvattenförekomsten och konsekvenser för vattentäkten. Effekten 
bedöms därför som liten i driftskedet och konsekvensen som måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är också påverkan på grundvattenberoende torvområden 
ofrånkomlig. Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåer 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga korridorer 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. Utöver dessa skyddsåtgärder kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas vid passage av Nolåns dalgång, så att till 
exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar 
att förorena grundvattenförekomsten i Nolåns dalgång. Detta gäller särskilt 
inom vattenskyddsområdet för Bollebygds vattentäkt, där känsligheten är 
extra stor.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är delvis 
samma som för korridor Mölnlycke. I tillägg till detta bör framhållas 
påverkan och effekter i samband med anläggande av till exempel brostöd i 
själva grundvattenförekomsten nära vattentäkten och de föroreningsrisker 
detta innebär. Vidare finns risk för effekter genom påverkan från 
anläggningsarbeten i tillrinningsområdet på sluttningarna kring 
grundvattenförekomsten, som kan påverka vattenkvalitet. Detta gäller både 
diffusa föroreningar och mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud.

Konsekvensernas omfattning är direkt kopplade till storlek och typ av 
förorening, där vissa persistenta föroreningar kan ge mycket omfattande 
skador, vilket kan orsaka långa driftstopp eller utslagning av vattentäkter 
permanent. Konsekvensernas omfattning vid utsläpp (diffusa eller olyckor) 
är starkt kopplade till implementering av skyddsåtgärder under byggskede. 
Konsekvenserna i byggskedet bedöms för denna korridor som måttliga till 
stora.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet beskrivs i avsnitt om 
korridor Mölnlycke. Utöver dessa finns det starka skäl till en ytterligare 
förhöjd nivå av skyddsåtgärder vid passage nära Bollebygds vattentäkt. 
Detta handlar framförallt om en förhöjd säkerhet vid schaktarbeten inom 
grundvattenförekomsten och andra arbeten som kan påverka grundvattnets 
kvalitet och kvantitet.

Korridoren berör en större grundvattenförekomst i Nolåns dalgång, 
inom vilken en kommunal vattentäkt återfinns. Vattentäkten passeras 
på nära avstånd och de största konsekvenserna bedöms uppstå i 
byggskedet. Vidare berörs ett antal enskilda grundvattentäkter för vilka 
konsekvenserna bedöms som små till måttliga.

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor negativ 
konsekvens för grundvatten, då påverkan sker på grundvattenförekomst 
med kommunal vattentäkt.
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Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Nolåns dalgång hyser större sammanhängande ytor av jordbruksmark. 
I området längs med väg 27/40 förekommer flera små områden med 
jordbruksmark. 

Här finns bevarandevärt odlingslandskap, som bedöms under annan rubrik. 
Här bedöms jordbruket som näring och jordbruksmarken som naturresurs 
och ur den aspekten bedöms inte påverkan på de små jordbruksområdena 
längs med väg 27/40 ge upphov till annat än små konsekvenser. 

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter över diken behöva 
anläggas. Öppna diken omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
Möjlig kompensation för förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Vid Nolåns dalgång kommer intrånget främst vara under byggtiden då en 
bro behöver anläggas här. Intrånget på sikt är begränsat men riskerar ändå 
att leda till fragmentering av jordbruksmark. Konsekvensen är därför liten 
till måttlig. I området längs väg 27/40 blir det intrång i jordbruksmark. Det 
rör sig om begränsade arealer och konsekvensen här bedöms vara liten. 
Sammantaget på sträckan bedöms det bli en liten konsekvens. 

Vid brobygge i Nolåns dalgång bör hänsyn tas till jordbruket vid anläggande 
av arbetsvägar med mera.

Skogsbruk
Den här korridoren präglas av ett stort antal smala skogsskiften, där storleken 
varierar från fem hektar och uppåt. Det finns även insprängda mindre 
fastigheter. Få fastigheter är riktigt små. I den östra delen och i den västra 
delen av korridoren är fastigheterna större, medan flertalet av de mindre 
fastigheterna, liksom även de smalaste fastigheterna är belägna i området 
kring Bollebygd och Rävlanda. 

Här kan en järnvägslinje komma att påverka skogsbrukandet för den 
enskilde skogsägaren om en fastighet avskärs från möjlig tillfartsväg eller 
linkande. Risken att delade fastigheter ska bli så små att de inte blir brukbara 
är dock liten, varför bedömningen är att påverkan på brukandet är liten. 
Konsekvensen för skogsbruket bedöms som försumbar.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Vid Nolåns dalgång kommer intrånget främst vara under byggtiden, då 
en bro behöver anläggas. På sikt är intrånget begränsat, men riskerar 
ändå att leda till fragmentering av jordbruksmark. Det sker även intrång 
i begränsade arealer jordbruksmark längs väg 27/40. Konsekvensen 
bedöms bli liten för båda områdena. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten negativ konsekvens 
för jord- och skogsbruk, då påverkan sker vid Nolåns dalgång. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och söder om väg 27/40 är idag 
bullerutsatt. Även området förbi Grandalen utsätts för buller från väg 27/40. 
Korridoren passerar den relativt opåverkade dalgången vid Nolån där lokal 
vägtrafik ger viss bullerpåverkan. Söråns dalgång är idag relativ påverkas av 
buller från Kust till kustbanan och vägtrafik. Söder om väg 27/40 och fram till 
söder Viared är området delvis påverkat av buller från väg 27/40. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Korridoren är till stora delar påverkad av buller från befintlig infrastruktur. 
I den östra delen påverkas områden av flygbuller och längs med stora delar 
av korridoren löper väg 27/40 i korridoren vilken bidrar till vägbuller. Kust 
till kustbanan passeras både öster och väster om Bollebygd. Bullerpåverkan 
kan bli relativt stor då både järnväg och väg alstrar buller. Det bedöms att 
bostadshus vid Ryamotet och i Viared samt ett fåtal grupper av bostadshus 
intill väg 27/40 får ljudnivåer över riktvärden vid den nya järnvägens passage. 
Bullerskyddsåtgärder medför att riktvärden ej överskrids vid bostadshusen.

Stor negativ konsekvens av ny järnväg bedöms för buller vid passager genom 
Nolåns dalgång. Strax norr om Bollebygd påverkas flertalet bostadshus av 
ljudnivåer över riktvärden. Med vidtagna järnvägsnära bullerskyddsåtgärder 
kommer riktvärden för buller ej överskridas vid bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås vid de platser 
där ljudnivåer över riktvärdena förväntas. Här är det främst bostäder nära 
järnvägen vid Ryamotet, vid passager över Nolåns dalgång och vid Viared. 
Behov av bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid passage av Nolåns 
dalgång.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Hindås.

Korridoren bedöms ge måttlig effekt inom redan bullerutsatta områden 
öster om Landvetter flygplats, utmed väg 27/40 och vid passage över 
Söråns dalgång. Vid Nolåns dalgång, vid bostäder söder om väg 27/40 
samt bostäder söder om Viared bedöms stor konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökad bullerpåverkan vid Ryamotet och 
fram till Grandalen, vid Nolåns dalgång och söder om Viared. Bygg-
skedet pågår under flera år, men med arbete dagtid bör konsekvensen 
bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra tidsperioder bör 
konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttlig till stor negativ.
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Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg. Det finns mindre områden med isälvssediment 
med högre vibrationskänslighet, till exempel vid passage på bro norr om 
Bollebygd.

I höjd med Bollebygd passeras Kust till kustbanan, men denna medför inte en 
större vibrationspåverkan för bostäder inom korridoren. Det finns inte heller 
bostadshus med vibrationsstörningar från järnväg inom korridorens övriga 
sträckningar, vilket innebär att området inom korridoren har stor känslighet 
för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om linjen anpassas eller 
att vibrationsreducerande åtgärder införs. Detta medför att konsekvensen 
för vibrationer inom korridoren blir försumbar trots att området inom 
korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande vibrationspåverkan.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder, i ett område med stor känslighet för 
tillkommande vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrations-
nivåer. Konsekvensen bedöms som försumbar.

I byggskedet kan bostäder i anläggningens närhet påverkas av störande 
vibrationer. Då byggskedet pågår under en begränsad tidsperiod och 
kan anpassas tidsmässigt under dygnet bedöms konsekvensen som 
försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och söder om väg 27/40 är idag 
bullerutsatt. Även området förbi Grandalen utsätts för buller från väg 27/40. 
Korridoren passerar den relativt opåverkade dalgången vid Nolån där lokal 
vägtrafik ger viss bullerpåverkan. Söråns dalgång är idag relativ påverkad av 
buller från Kust till kustbanan och vägtrafik. Söder om väg 27/40 och fram till 
söder Viared är området delvis påverkat av buller från väg 27/40. Korridoren 
har skiftande känslighet för tillkommande störningar från liten känslighet 
kring vägar och järnvägar till stor känslighet för tillkommande störningar 
norr om Bollebygd. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har några långa sträckor med 
bergtunnlar fast inte så mycket bostadsområden i närheten av dessa. Då 
järnvägen går ovan mark så är det mestadels morän eller berg. Norr om 
Bollebygd finns ett mindre område med postglacial lera.

Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och sträckan har en långa 
tunnlar men glest med bostäder. Enstaka bostadshus längs korridoren 
påverkas av stomljud från järnvägen. På hela sträckan är det fåtal bostadshus 
som påverkas och dessa befinner sig i landsbygdsområde men i närheten av 
väg 40 vilket innebär en måttlig känslighet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 200 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer ljudnivåer 
från bergborrning att höras och vid ett fåtal bostadshus kan riktvärde i 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 överskridas. Då järnväg byggs i tunnel så kommer ljudstörningar 
att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är dels själva 
järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels byggande av 
servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där 
det finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort 
berg efter sprängningen. Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa 
verksamheten. I närheten av bostäder är dagperioden att föredra för 
bullrande arbeten. Vid längre perioder av störningar inom ett område finns 
även möjlighet att erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett fåtal bostäder i områden med måttlig känslighet kan få stomljuds-
nivåer över riktvärdet. Alla riktvärden bedöms dock klaras efter  
åtgärder så effekt och konsekvens bedöms som försumbar.

Även i byggskedet kan ett fåtal bostäder påverkas av stomljud från 
tunneln. Området bedöms som känsligt men då byggskedet pågår 
under en begränsad tidsperiod bedöms effekten som försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.
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Luft 
Korridorens sträckning passerar inga områden med större 
befolkningsdensitet eller andra känsliga verksamheter med en väsentlig 
känslighet för luftmiljön.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Olsfors.

Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Hindås.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Olsfors bedöms bli 
positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra 
ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren utgörs av landsbygd med relativt få boende och avsaknad av 
större bostadsområden. Både befintlig järnväg i form av Kust till kustbanan 
liksom ett antal högspänningsledningar passerar korridoren och ger upphov 
till magnetfältsexponering i sina närområden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. De flesta bostäder finns 
placerade inom anläggningstypen markplan. Oavsett anläggningstyp kommer 
bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Sammantaget bedöms därför hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens, 
på grund av ett litet antal bostäder och en försumbar effekt. 

Risk och säkerhet
I korridoren Olsfors finns en lång tunnel samt broar. Korridoren ligger till 
stor del i områden med lite bebyggelse.

Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som Hindås och går 
genom liknande miljöer blir bedömningen av de fem utvärderingsområdena 
densamma. Korridoren bedöms ha en måttlig negativ konsekvens under 
byggskede på grund av lång tunnel. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk och tekniska åtgärder för säkerhet på bro bedöms risknivån för 
korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Olsfors Liten Liten-
Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Lång tunnel samt broar i korridoren. Korridoren går till stor del i områden med lite bebyggelse.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel.
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Översvämning
Nuvarande förhållanden
För del av korridor mellan Landvetter flygplats och Bollebygd tätort, se 
korridor Bollebygd Nord.

I de låglänta delarna av Nolåns dalgång och Söråns dalgång kan det vid 
höga flöden finnas viss översvämningsproblematik i anslutning till ån. 
Översvämningssituationer i mindre skala kan även förekomma i vissa avsnitt i 
flack terräng för övriga ytvattendrag inom korridoren.

Korridoren omfattar några större lågpunkter intill Boråsvägen vid Sörån 
och intill handelsbyggnader i Viared. I övrigt är det glesbebyggd mark och 
naturmark med flertalet mindre lågpunkter. Avrinningsvägar för skyfall inom 
korridoren utgörs i stor utsträckning av öppna vattendrag i naturmark.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid passage av Nolåns dalgång se korridor Bollebygd Nord. Vid korridorens 
passage av Sörån bedöms känsligheten för översvämning som liten baserat 
på befintlig översvämningskartering. Eftersom anläggningen passerar Söråns 
dalgången på bro, vilket medför liten effekt på översvämningsrisk, bedöms 
konsekvensen av anläggningen som liten. 

För övriga delar av korridoren har områdena i anslutning till vattendrag 
generellt liten känslighet för översvämning. Anläggningen kan, beroende på 
utförandet, utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra 
till ökad översvämningsrisk vid höga flöden. Med korrekt dimensionering 
av genomledning ska dämmande effekter på vattendrag inte uppstå och den 
negativa konsekvensen bedöms därmed bli liten.

Delar av korridororen där anläggning förläggs i markplan omfattar i 
huvudsak passage i glesbebyggd mark och naturmark. Där anläggningen 
sammanfaller med avrinningsvägar och vattendrag som fyller funktion för 
avledning av skyfallet bedöms översvämningsrisken som liten när dessa 
leds genom eller förbi anläggningen. Eventuell omledning av vattendrag till 
följd av anläggningen kan medföra en förändrad översvämningssituation 
i omgivningen, detta gäller även om befintliga skyfallsytor (lågpunkter) 
byggs bort. Då naturområdena generellt har liten känslighet samtidigt som 
goda förutsättningar för att rymma tillräckliga skyddsåtgärder finns där 
korridoren omfattar natur- och glesbebyggd mark bedöms konsekvensen som 
liten.

Där korridoren omfattar bebyggelse i Viared förläggs järnvägen i tunnel 
varför översvämningsrisker kopplade till anläggningen bedöms försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid passage på bro ska brostöd placeras så att flödeskapaciteten vid höga 
vattenflöden inte påverkas. Detta innebär att brostöd inte placeras i eller i 
direkt anslutning till åfåran. 

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med avskärande 
stråk/diken för att skydda anläggningen vid översvämning på grund av skyfall 
kommer att krävas. Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd 
av markhöjningar och skyddsåtgärder behöver kompenseras med åtgärder 
där en försämring ej är acceptabel med hänsyn till markens användning. 
Kompensationsåtgärder för att inte försämra förhållanden uppströms och 

nedströms anläggning med avseende på skyfallsproblematik kan därför 
komma att krävas.

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn ta till framtida 
klimat.

För vattendragspassager medför anläggningen en liten konsekvens för 
översvämningsproblematik vid höga flöden.

Vid översvämningsrisker kopplade till skyfall, bedöms konsekvensen 
också som liten. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens 
avseende översvämningsproblematik, då passage i markplan huvud-
sakligen sker inom naturmark som är mindre känslig för översvämning.

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Inom alternativet finns endast ett fåtal potentiellt förorenade områden som 
kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Områdena utgörs av 
objekt med måttlig känslighet samt ett riskklass 1-objekt i östra Bollebygd 
med stor känslighet där bland annat klorfenoler har hanterats.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Av de potentiellt förorenade områden som finns inom alternativet bedöms 
de flesta ha positiva effekter i driftskedet om de saneras eftersom mängden 
förorenad jord då minskar.

Om anläggningen förläggs ovanpå det potentiellt förorenade objektet i östra 
Bollebygd utan att sanering utförs kan en måttlig till stor effekt vara att 
framtida saneringsåtgärder försvåras. Om alternativet förläggs på bro över 
objektet eller i södra delen av korridoren bedöms effekten däremot bli liten 
till försumbar. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det finns 
få kända förekomster av förorenade områden och goda möjligheter till 
sanering. Objektet i östra Bollebygd utgör en försumbar del av korridoren 
som helhet och anläggningen kan komma att anläggas på bro.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms inte kräva några specifika miljöanpassningar eller 
skyddsåtgärder i driftskedet.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan schaktarbeten vid objektet i östra Bollebygd innebära att 
föroreningar (framför allt klorfenoler) mobiliseras och sprids till områden 
som tidigare inte varit förorenade. Spridning från jord kan ske genom att 
förorenade massor flyttas till en annan plats där negativa effekter kan uppstå. 
Spridning från jord kan även ske på grund av damning under byggskedet. 
Effekterna som kan uppstå i byggskedet vid objektet i norra Bollebygd 
bedöms kunna bidra med måttlig till stor negativ konsekvens för människors 
hälsa och miljön. Konsekvensen bedöms bli mindre med inarbetade 
skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För att motverka spridning i byggskedet vid objektet i östra Bollebygd 
behöver entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i förorenade 
områden och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan 
på omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel vara dammbindning vid 
torra väderförhållanden, hjultvätt för arbetsfordon och att tillfällig lagring av 
massor endast får ske på ytor där risk för spridning är försumbar.
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Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt.

Om anläggningen istället förläggs ovanpå det potentiellt förorenade 
objektet i östra Bollebygd utan att sanering utförs, kan framtida 
saneringsåtgärder försvåras. Korridorens passage vid objektet bedöms 
medföra måttlig till stor effekt. Om anläggningen förläggs på bro över 
objektet eller i södra delen av korridoren bedöms effekten dock bli liten 
till försumbar.

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det 
finns få kända förekomster av förorenade områden och goda möjlig-
heter till sanering. Objektet i östra Bollebygd utgör en försumbar del av 
korridoren som helhet och anläggningen kan komma att anläggas på 
bro.

Masshantering
I korridor Olsfors uppkommer en mycket stor mängd bergmassor, 
en medelstor andel av bergmassorna bedöms direkt behövas till 
järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer främst öster och väster 
om Nolåns dalgång där två långa tunnlar är lokaliserade, samt för en 
skärning söder om Olsfors. I korridor Olsfors uppkommer också en stor 
mängd jordmassor, men endast en mycket liten andel av dessa bedöms 
direkt behövas till järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av 
övriga andelar användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet 
eller till andra externa projekt. I korridor Olsfors uppkommer en medelstor 
mängd torvmassor som främst uppkommer på höjdpartierna söder om 
Hindås och mellan Söråns dalgång och Borås.

I korridor Olsfors bedöms störst mängd bergmassor, som inte bedöms 
behövas till järnvägsanläggningen, uppkomma jämfört med övriga korridorer. 
Korridor Olsfors bedöms, också generera nästan lika stora mängder 
jordmaterial, som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, som korridor 
Bollebygd Syd, som är den korridor som ger störst mängd jordmassor som 
inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, på denna delsträcka.

Klimat
Korridor Olsfors är det alternativ öster om Landvetter flygplats som 
tillsammans med Bollebygd Nord har störst klimatpåverkan i byggskedet. 
Korridoren har störst klimatpåverkan från bergtunnel vilket främst beror på 
de tunnelschakter som behöver transporteras bort långa sträckor, samt de 
stora mängder klimatbelastande material som betong och stål som läggs på 
tunnelväggar och tak. Korridor Olsfors har även relativt långa sträckor på 
järnvägsbro, vilket bidrar till en högre klimatbelastning än anläggningstyper 
i markplan eller skärning på grund av mängden stål och betong som 
konstruktionen kräver.

Längst österut, där sträckningen går in mot Borås är klimatkalkylen baserad 
på en lösning i södra delen av korridoren med växlande bank och skärning i 
markplan, för att undvika industriområdet väster om Borås. Om järnvägen 
ska gå mer centrerat i korridoren läggs den i tunnel under industriområdet, 
vilket skulle ha en negativ inverkan på den totalt klimatpåverkan i byggskedet.

Väg 40 ligger inom korridoren och klimatkalkylen är baserad på att passage 
av vägen sker vid två punkter längs korridoren. Om ändringar sker och 
järnvägen korsar väg 40 vid fler punkter så krävs tunnel eller bro, vilket kan 
ha en negativ påverkan på klimatkalkylen, då dessa är mer klimatbelastande 
anläggningstyper jämfört med lösningar i markplan på bank eller i skärning.
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Ekosystemtjänster
Korridor Olsfors, är det alternativ tillsammans med Bollebygd Syd, som 
bedöms innebära minst förlust av ekosystemtjänster. Detta beror på att 
korridoren i hög grad sammanfaller med väg 40, vilket innebär att stora delar 
av marken redan är ianspråktagen eller påverkad av befintlig infrastruktur. 
Mellan Landvetter flygplats och Olsfors går korridoren i markplan längs väg 
40, vilket bedöms innebära en liten förlust av ekosystemtjänster. Undantaget 
är passagen av vattentäkten Rådasjön samt naturreservatet och riksintresset 
Klippan, där anläggningstypen riskerar att påverka vattenkvalitet, ekologiska 
och rekreativa värden.

Korridoren passerar norr om Bollebygd i tunnel samt på bro över Nolån. Bron 
gör att det blir en viss inlåsningseffekt för boende i Bollebygd. Även kulturella 
ekosystemtjänster, som estetiska och rekreativa värden, kring till Nolåns 
dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och brostöd. Öster om Bollebygd 
påverkas främst det sjörika skogslandskapet sydväst om Borås, vilket medför 
en viss negativ påverkan på kulturella samt reglerande ekosystemtjänster 
knutna till sjöar och våtmarker.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Påverkan på skogsbruk i korridorens östra del. Viss risk för påverkan 
på vattentäkt Rådasjön. 

Reglerande 
ekosystemtjänster

Viss påverkan på sjöar och våtmarker i korridorens östra del.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Påverkan på ett naturreservat och område med riksintresse för 
friluftsliv, samt viss påverkan på Nolån och Söråns dalgång.

Sammanfattning Då anläggningen till hög grad följer väg 40 bedöms ekosystem-
tjänster påverkas i måttlig grad längs sträckan. Sammantaget 
bedöms förlusten av ekosystemtjänster som måttlig.
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9.5.5 Korridor Bollebygd Syd
Korridorens sträckning ses i Figur 9.16.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridor Bollebygd Syd sammanfaller med korridor Bollebygd Nord fram 
till Grandalen och med korridor Olsfors mellan Olsfors och Borås. Se 
beskrivningar av förhållanden på de sträckorna i avsnitt Bollebygd Nord 
och avsnitt Olsfors. Skogsområde mellan Grandalen och Nolån är en del av 
ett större sammanhängande skogsområde med inslag av mindre sprickdalar, 
sjöar och mossar. I området finns Rammsjön som är en populär badsjö. 
Korridoren går strax söder om väg 27/40, där landskapet är präglat av 
infrastruktur, och passerar jordbrukslandskapet i Nolåns dalgång där den är 
som bredast och går ihop med Söråns dalgång. Vyerna är vida och siktlinjerna 
långa. Öster om Nolån och Söråns dalgång stiger terrängen och övergår i 
ett sammanhängande skogsområde med några bebyggelsegrupper med 
småskalig jordbruksverksamhet, bland annat byn Låddekärrsbu.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom korridor Bollebygd Syd sammanfaller med korridor Bollebygd Nord 
fram till Grandalen blir bedömningen av sträckans konsekvenser densamma. 
Konsekvensen bedöms bli liten. 
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Figur 9.16  Korridor Bollebygd Syd.

Skogsområdet mellan Grandalen och Nolåns dalgång nära väg 27/40 har, 
särskilt i den norra delen, ett lågt landskapsvärde eftersom det är påverkat 
av infrastruktur förutom vid Rammsjön. Där finns höga landskapsvärden 
knutna till strandmiljöerna och området har en värdefull landskapskaraktär 
med måttlig känslighet för förändring. I norra delen av sjön finns en 
bebyggelsegrupp. Påverkan för området som helhet medför en viss förändring 
av karaktär och funktion men då det sker i en redan infrastrukturpräglad 
miljö bedöms effekten som liten förutom vid Rammsjön där ett sydligt läge 
i korridoren innebär en lokalt stor effekt på bebyggelse och för funktionen 
som badsjö för barn och vuxna i Rävlanda. Konsekvensen för området mellan 
Grandalen och Nolåns dalgång bedöms sammantaget som liten till måttlig. 

Området där Nolåns och Söråns dalgångar möts har mycket värdefull 
småskalig jordbrukspräglad landskapskaraktär med stor känslighet för 
förändring och med funktioner och visuella kvaliteter som är ovanliga i 
regionen. På dalgångens västra sida finns samlad bebyggelse som kommer 
att påverkas och det finns även utspridd bebyggelse i dalgången. Effekten 
av en järnväg delvis på bro och delvis i markplan genom dalgången 
kommer att innebära stor påverkan på landskapet i form av visuell och 
fysisk barriär, begränsning av utbyggnadsmöjligheter och förändrat 
intryck av landskapsrummet som helhet. Dock ligger korridoren i en redan 
infrastrukturpräglad del av dalgången och längs med väg 27/40 som redan 
är en barriär och begränsning. Därför bedöms effekten på Nolåns dalgång 

bli liten och endast medföra en viss negativ förändring av områdets karaktär, 
funktion och totalintryck. Konsekvensen bedöms vara måttlig. 

För sträckan vidare mot Borås går Bollebygd Syd i en bred korridor 
söder om väg 27/40. Skogsområdet nära väg 27/40 är till stor del 
infrastrukturpräglat och har liten känslighet för förändring. Effekten vid 
skid- och cykelanläggningen Bollekollen blir liten om järnvägen förläggs 
till korridorens södra delar där anläggningstypen blir tunnel med en 
exponerad tunnelmynning, och måttlig om de förläggs till den norra 
delen där anläggningstypen blir markplan. För den fortsatta sträcka mot 
Borås bedöms effekten av en järnväg i markplan nära väg 27/40 som 
liten med undantag för om anläggningen direkt berör bebyggelsegrupper 
som Låddekärrsbu där fragmentering och barriäreffekt kan påverka det 
småskaliga jordbrukslandskapet. Effekten bedöms vara måttlig. Kumulativa 
effekter som kan uppkomma, som förstärker barriärverkan av väg 27/40, är 
att området mellan järnväg och väg kan få annan markanvändning än idag om 
dagens skogsbruk upphör. 

Korridor Bollebygd Syd sammanfaller med korridor Olsfors på sträckan 
mellan Olsfors och Borås. Bedömningen är att konsekvensen på den sträckan 
är liten. Konsekvensen för sträckan från Nolåns dalgång till Borås bedöms 
sammantaget vara liten. 
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Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Från Landvetter flygplats till Grandalen har detta alternativ samma 
sträckning som alternativ Bollebygd Nord, se beskrivning av förhållanden i 
avsnittet för Bollebygd Nord.

Öster om Bollebygd, vid Låddekärrsbu, passerar korridoren genom ett 
kulturlandskap med bland annat betesmarker, hamlade ädellövträd och ängs- 
och betesmark. Detta område bedöms ha ett måttligt naturmiljövärde. 

I korridorens östra del berörs ett stort antal skogsområden och myrmarker 
med påtagliga till höga naturvärden längs med väg 40. Här ingår bland 
annat Rydsmossen, Lomtjärnsmossen, Aborråsamossen, Bredamossen och 
Glastjärnsmossen. Sammantaget bedöms dessa skogliga områden ha ett 
måttligt naturmiljövärde. 

De större vattendragen Nolån och Sörån berörs av korridoren. Nolån är ett 
medelstort, varierat vattendrag med till stora delar naturligt och meandrande 
lopp samt förekomst av flodpärlmussla. I Sörån nedströms korridoren finns 
flera talrika förekomster av flodpärlmussla. I Sörån uppströms korridoren 
finns ett kärnområde för flodpärlmussla. Nolån och Sörån är utpekade som 
nationellt värdefulla vatten, framför allt för sina förekomster av strömvatten 
och flodpärlmussla. Nolån och Sörån bedöms ha stort naturmiljövärde.

Väster om Bollebygd passerar korridoren även vattendragen Häbbäcken, 
Huvdaby bäck, Mörkarebäcken och Grandalsbäcken med måttligt 
naturmiljövärde.

Ösjön och Ösjöbäcken, sydöst om Bollebygd, med omgivande Bredaremossen, 
bedöms ha stort naturmiljövärde. I korridorens östra del ligger flera sjöar 
med litet till måttligt naturmiljövärde i anslutning till våtmarkerna som 
nämns ovan, bland annat Nättjärnen och Eningen. 

Utöver ovan nämnda vatten finns Fäsjön, med måttligt naturmiljövärde, inom 
korridoren, samt Stora Öretjärnen, Hålsjön och Eningsbäcken, alla med litet 
naturmiljövärde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Klippans södra del berörs direkt av korridoren, cirka 0,6 hektar. Förutsatt 
att järnvägsanläggningen kan lokaliseras utanför reservatsgränsen bedöms 
effekten på berörda arter och naturtyper försumbar. 

För de skogliga värdekärnorna, öster om Landvetter flygplats, söder om 
Risbohult samt norr om Stora Bugärde, bedöms anläggningen medföra förlust 
av livsmiljöer, risk för förändrad hydrologi samt stor risk för fragmentering 
och kanteffekter på våtmarker och skogsmark med påtagliga till höga 
värden. Områdena är till viss del redan påverkade av väg 27/40 och gynnsam 
lokalisering inom korridoren bedöms kunna lindra skadan, varför den 
sammantagna konsekvensen blir måttlig. 

De höga värdena knutna till det äldre odlingslandskapet vid Låddekärrsbu 
påverkas av markanspråk och risk för fragmentering. Rätt placering av 
järnvägen inom korridoren kan lindra skadan och konsekvensen bedöms bli 
måttlig. 

För vattendragen kan anläggning av järnvägen ge upphov till permanenta 
effekter på flöden, bottnar och stränder vilket kan medföra negativa 
konsekvenser för akvatiska livsmiljöer.

Sörån, Nolån, Häbbäcken och Grandalsbäcken passeras på bro. Sörån och 
Nolån med omgivande naturvärden riskerar biotopförluster på grund av 
brostöd och etableringsytor. Även bestånden av flodpärlmussla riskerar 
biotopförluster på grund av brostöd. Rätt placering i korridoren kan lindra 
effekterna på omgivande landmiljö. Under förutsättning att brostöd inte 
placeras i vattenmiljön eller i områden med höga naturvärden i landmiljön 
bedöms effekterna som små till måttliga. 

Övriga vattendrag i korridoren passeras i markplan vilket ger upphov 
till förlust av akvatiska livsmiljöer i anslutning till passagen. Vid passage 
i markplan finns även risk för att vandringshinder för vattenlevande 
organismer uppstår om vattendraget leds genom trumma. Miljöanpassningar 
som minskar de fysiska ingreppen i vattendragsfåran och dess närområde 
innebär att effekterna för vattenmiljön bedöms bli små.

Berörda sjöar riskerar försämrad vattenomsättning och fragmentering vid 
passage med bank. Rätt placering av järnvägen inom korridoren kan lindra 
effekterna som då bedöms som måttliga.

De negativa konsekvenserna för akvatiska livsmiljöer bedöms bli små 
förutom för Sörån och Ösjön-Ösjöbäcken-Bredaremossen samt Nolån där de 
bedöms bli måttliga till stora respektive måttliga.

De sammanhängande skogs- och myrmarkerna i korridorens västra och östra 
del riskerar att påverkas negativt av dränering och grundvattensänkning, 
bland annat vid Stora Bugärdet i väster och i området öster Bollebygd längs 
med väg 40. Anläggningen bedöms innebära stor risk för fragmentering och 
kanteffekter på våtmarker och skogsmark med påtagliga till höga värden samt 
påverkan på ekologiska samband. Såväl effekten som konsekvensen bedöms 
bli måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För områden nära Risbohult, Klippan och Eningen kan byggskedet ha en 
påverkan på känsliga arter av fåglar i häckningstid. 

Lokaliseringen av anläggningen inom korridoren har stor betydelse för 
konsekvenser inom några delar av sträckan. Det gäller skogsområdena 
öster om Landvetter flygplats, vid Klippans naturreservat samt vid Nolån, 
Sörån och sjön Eningen. Bullerskydd kan motverka störningar på känsliga 
fågelarter.

De permanenta effekterna på Sörån och Nolån med omgivningar kan minskas 
genom att brostöd inte placeras i vattenmiljön eller i områden med höga 
naturvärden i landmiljön. 

Dagvatten från bro kan fördröjas, och därigenom få en viss rening innan 
utsläpp till vattendrag. 

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid bland annat Nolåns dalgång kommer ytor att 
behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer motsvarande 
att behövas i närheten av brofästen i bland annat Nolåns dalgång och 
Grandalen. Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor och 
invanda stråk i landskapet. Effekten bedöms lokal, måttlig och långvarig då 
det kommer ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållande efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvenserna blir stora eftersom 
området ligger nära bebyggelse och områden där människor rör sig, platserna 
är synliga från långt håll men värdet av landskapet kring tunnelmynning och 
brofästena i Nolåns dalgång är måttliga på grund av närhet till väg 27/40.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.

Korridoren passerar i en bred och exponerad del över Nolåns och 
Söråns dalgång, som har stor känslighet för förändring samt har 
funktioner och visuella kvaliteter som är ovanliga i regionen. Dock ligger 
korridoren nära väg 40 och effekten bedöms därför bli liten. Korridoren 
omfattar också passage av Rammsjön som har mycket stort värde, där 
en järnväg kommer att påverka funktionen och upplevelsen av 
landskapet vid sjön. Effekten bedöms vara stor. På övriga delar av 
sträckan är värdet lägre och effekterna bedöms som små. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativ Bollebygd Syd bedöms 
som måttligt negativ, då påverkan sker på infrastrukturpåverkat 
landskap och spridd bebyggelse.
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skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan få negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Försämrad vattenkvalitet i Sörån kan ge upphov till negativa 
effekter på bestånden av flodpärlmussla. Konsekvenserna bedöms bli små till 
måttliga om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Arbetstider i förhållande till häckningsplatser för känsliga fågelarter bör 
begränsas. Lokalisering av anläggningsytor och upplag bör undvikas i 
anslutning till områden med förhöjda naturvärden och i stråk av betydelse för 
ekologiska samband söder om Risbohult.

Generellt kan påverkan på vattenkvaliteten i vattendrag motverkas genom 
att placera etableringsytor med skyddsavstånd till vattendraget samt att 
byggdag- och länshållningsvatten behandlas innan det tillförs recipient. 
Påverkan på vattenmiljön i vattendrag kan minskas genom att brostöd inte 
placeras i fåran. Dessa åtgärder minskar även konsekvenserna för bestånden 
av flodpärlmussla. Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan 
arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att 
begränsa grumling i vatten. Mindre vattendrag kan tillfälligt ledas om för att 
minska påverkan på vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under 
byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren medför måttlig till stor konsekvens för Sörån och Ösjön-
Ösjöbäcken-Bredaremossen med stort naturmiljövärde samt måttlig 
konsekvens för Nolån med stort naturmiljövärde. I Sörån kan ett 
kärnområde för flodpärlmussla påverkas. Området är sjörikt, men alla 
sjöar kommer inte påverkas av ytanspråk. Beroende på lokalisering 
finns risk för påverkan på ett flertal värdefulla skogs- och våtmarks-
områden, samt låg risk för påverkan på naturreservatet Klippan. Även 
ekologiska samband berörs. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt till stor negativ, på 
grund av påverkan på många värdefulla vattenmiljöer. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Korridor Bollebygd Syd sammanfaller med korridor Bollebygd Nord fram 
till Grandalen och med korridor Olsfors mellan Olsfors och Borås. Se 
beskrivningar av förhållanden på de sträckorna i avsnitt Bollebygd Nord och 
avsnitt Olsfors. I skogsområdet mellan Grandalen och Nolån och i Nolåns 
dalgång finns ett fåtal kända fornlämningar, till exempel förhistoriska 
boplatslämningar i dalgången. Öster om Nolån och Söråns dalgång finns 
mindre områden med småskalig agrar bebyggelse, bland annat byarna 
Låddekärrsbu och Stensås. Längs sträckan mellan dalgången och Viared 
finns ett stort antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, 
som utgörs av fossila åkrar, skogsbruks- och boplatslämningar i huvudsak 
från historisk tid. Vissa är möjligen från järnålder. Även ett par väg- och 
gränsmärken finns här.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom korridor Bollebygd Syd sammanfaller med korridor Bollebygd Nord 
fram till Grandalen blir bedömningen av sträckans konsekvenser densamma. 
Konsekvensen bedöms bli måttlig. För väg- och gränsmärken bedöms 
konsekvensen bli liten eller försumbar. 

I korridoren finns den småskaliga agrara kulturmiljön Låddekärrsbu som 
bedömts ha höga kulturhistoriska värden samt torpmiljön kring Stensås 
som bedömts ha måttliga kulturhistoriska värden. De har båda pekats ut 
i den tidigare lokaliseringsutredningen för området. Järnvägen passerar 
i markplan och områdets värden i form av det äldre odlingslandskapet 
påverkas av markanspråk med risk för fragmentering. En placering inom 
korridoren som undviker det äldre odlingslandskapet kan minska påverkan 
och konsekvensen bedöms då som måttlig.

Längs korridoren finns ett stort antal (104) övriga kulturhistoriska lämningar 
som primärt består av skogsbruks-, torplämningar och bebyggelse från 
historisk tid, men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera 
lämningar är också enbart registrerade i Skog och historia-projektet. 
Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan 
bedöms som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningarna längs delar av korridoren som går i tunnel bedöms som 
försumbar. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Längs hela korridoren finns en stor potential att påträffa fler lämningar, 
främst skogsbruks- och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder samt stenåldersboplatser längs vattendrag och dalgångar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Korridoren medför måttlig effekt på tre värdefulla kulturmiljöer; 
Härryda sockencentrum, Låddekärsbu samt Stensås. 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från historisk tid 
påverkas och ger negativa effekter. Förhistorisk fossil åkermark 
påverkas också negativt. 

Den sammantagna bedömningen för korridor Bollebygd Syd ger en 
måttlig negativ konsekvens, på grund av påverkan på en värdefull 
kulturmiljö samt fornlämningar. 
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Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Korridor Bollebygd Syd sammanfaller med korridor Bollebygd Nord fram till 
Grandalen och med korridor Olsfors i höjd med Olsfors och fram till Borås. 
Se beskrivningar av förhållanden på de sträckorna i avsnitt Bollebygd Nord 
och avsnitt Olsfors.

I Grandalen söder om väg 27/40 i höjd med Grandalsmotet finns ett 
rekreativt samband norrut mot Klippans naturreservat och Hindåsgården, 
och söderut mot Rammsjön via Gösjön som också har en badplats. 
Där korridoren passerar Rammsjön finns ett kommunalt utpekat 
rekreationsområde. Runt Rammsjön, som är en badsjö, finns ett system 
av stigar och omgivningarna nyttjas för orienteringsverksamhet, cykling, 
skogspromenader, bär- och svampplockning med mera. Rammsjön är viktig 
för barn och unga.

I Bollebygd passerar korridoren skid- och cykelanläggningen Bollekollen, 
som är en regional och rekreativ målpunkt med slalombacke och 
mountainbike-bana. Målpunkten är viktig för barn och unga. Norr om väg 
27/40, vid passagen av Bollebygd, ligger Rinna-området, ett tätortsnära 
rekreationsområde som nyttjas för promenader, hundrastning med mera.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På den del av sträckan som sammanfaller med korridor Bollebygd Nord 
fram till Grandalen finns inga rekreativa områden som kategoriseras som 
tätortsnära. Inga områden har heller särskilt pekats ut av kommunerna eller 
utgör skyddade miljöer med rekreationsvärden. Konsekvensen bedöms bli 
försumbar.

Ett sydligt läge i korridoren i passagen av Rammsjön innebär en lokalt 
stor effekt på rekreationsområdet och de aktiviteter som utövas där. 
Järnvägsanläggningen innebär visuell påverkan och bullerpåverkan och att en 
fragmentering av området uppstår. Området är redan idag bullerpåverkat av 
väg 27/40.

Bollekollen ligger i en redan infrastrukturpräglad del av dalgången och i ett 
mycket bullerutsatt läge söder om väg 27/40. Väg 27/40 utgör idag också 
en barriär för att nå målpunkten. En passage av Bollekollen i ett nordligt 
läge i korridoren och med järnvägsanläggningen i markplan innebär att 
anläggningen kan påverkas. Konsekvensen blir då måttlig till stor. Effekten 
vid Bollekollen blir mindre om järnvägen förläggs till korridorens södra 
delar där anläggningstypen blir tunnel med en exponerad tunnelmynning 
men som innebär att målpunkten bevaras. Målpunkten kan ändå få en visuell 
påverkan och förstärkt bullerpåverkan och en förstärkt barriärverkan för att 
nå målpunkten.

Rinnaområdet ligger tätortsnära men i en infrastrukturpräglad del av 
dalgången och i ett mycket bullerutsatt läge norr väg 27/40.Tillsammans 
med promenadslingor inom Rinna rekreationsområde nyttjas även det 
lokala vägnätet på södra sidan om väg 27/40 som del i en promenadslinga 
söder om Bollebygd. Rinna-området kommer att utsättas för ytterligare 
buller och kommer eventuellt även att påverkas visuellt. Konsekvensen för 
Rinnaområdet bedöms som försumbar.

Alternativ korridor Bollebygd Syd sammanfaller med alternativ korridor 
Olsfors på sträckan mellan Olsfors och Borås. Bedömningen är att 
konsekvensen på den sträckan är liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning vid Bollekollen och i Viared kommer ytor att behövas 
för arbetsvägar, etablering och upplag. Likaså kommer motsvarande att 
behövas i närheten av brofästen i bland annat Nolåns dalgång och Söråns 
dalgång, söder om väg 27/40. Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka 
vistelseytor och invanda stråk i landskapet. Effekten bedöms lokal, liten och 
långvarig då det kommer ta lång tid innan naturmiljön återgår till tidigare 
förhållande efter att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen 
blir liten eftersom ytorna kan ligga inom och beröra anslutningsvägar till 
målpunkter.

Flertalet rekreationsområden (söder om Klippans naturreservat, 
Rammsjön, Bollekollen, Rinna-området samt Vannasjön) påverkas med 
varierande grad av konsekvens från liten till måttlig konsekvens till stor 
konsekvens. Fragmentering, barriärverkan, bullerstörning och visuell 
påverkan minskar tillgänglighet och attraktivitet i flera områden. 
Bollekollen och Vannasjön kan påverkas. Flera av områdena är särskilt 
betydelsefulla målpunkter för barn och unga och har tydliga samband 
med bostadsbebyggelse. 

Den sammanvägda konsekvensen för korridoren bedöms som måttligt 
negativ, på grund av påverkan på ett flertal rekreationsområden. 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom Nolån och Sörån berör korridoren endast små vattendrag. Vid 
passagen av Sörån är denna kraftigt meandrande. Mindre vattendrag 
förekommer i måttligt antal och är utspridda i hela korridoren.

Mängden våtmarker som berörs av korridoren är måttlig. Andelen mindre 
sjöar och tjärnar är måttlig. Störst andel våtmarker är lokaliserade i de avsnitt 
av korridoren som sammanfaller med korridor Olsfors. 

Andelen mindre sjöar och tjärnar är måttlig. Inga större sjöar berörs direkt 
av korridoren, dock berörs flera tjärnar och mindre sjöar i större delen av 
korridoren. I området sydväst om Viaredssjön passerar korridoren ett mindre 
sjösystem. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Hydrologi 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under driftskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan. 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar beskrivs under generella 
effekter i avsnitt 9.2.1. Vid vattendragspassager på bro bedöms effekten 
under driftskedet i huvudsak bli försumbar. Detta gäller Häbbäcken, 
Grandalsbäcken och Nolån. Vid passage av Sörån kan åns meandrande 
förlopp medföra behov av längre brospann för att undvika att ha brostöd 
i nära anslutning till åfåran. Brostöd i nära anslutning till åfåran bedöms 
medföra liten effekt på åns hydrologi under driftskedet. 

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Störst andel våtmarker som berörs av korridoren är lokaliserade i de 
avsnitt av korridoren som sammanfaller med korridor Olsfors, se avsnitt 
9.5.4. Negativ effekt på våtmarkerna bedöms bli stor under driftskedet och 
framför allt om passage sker i skärning. Våtmarkspassager som ändrar 
avrinningsförhållandena kan även få liten till måttlig negativ effekt på 
hydrologin utanför korridoren och då främst söder om denna.

Konsekvensen av påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs under 
avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Vattentäkt Rådasjön 
Avrinnings- och vattenskyddsområde berörs av korridoren i delen som 
sammanfaller med korridor Bollebygd Nord. Effekten i driftskeden bedöms 
bli försumbar, se mer i avsnitt om korridor Bollebygd Nord.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
För miljöanpassning och skyddsåtgärder för passage av vattendrag och 
våtmarker se mer i avsnitt om korridor Hindås.
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för vattendrag i driftskedet beskrivs i 
under generella miljöanpassningar och skyddsåtgärder i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Hydrologi 
Sörån kan under byggtid bli recipient för processvatten från tunneldrivning 
öster om Söråns dalgång om anläggningen i denna del av korridoren förläggs 
i korridorens södra del. Detta kan potentiellt få stor negativ effekt på 
vattenkvaliteten.

Övriga effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar under byggskedet beskrivs 
under generella effekter och skyddsåtgärder i avsnitt 9.2.1.

Konsekvensen av påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs under 
avsnitt Naturmiljö.

Vattentäkt Rådasjön 
Effekten på vattentäkten Rådasjön i byggskedet bedöms bli försumbar till 
liten, se mer i avsnitt om korridor Bollebygd Nord.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet beskrivs under generella 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder i avsnitt 9.2.1.

Korridoren bedöms ge försumbar till liten konsekvens för Rådasjön 
under byggskedet. 

Sammantaget bedöms korridoren ge försumbar konsekvens för  
ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs. 

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren löper till stor del genom skogsmark med tunna jordlager och 
grundvatten i jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin i 
anslutning till lågpunkter i terrängen, normalt i morän och torv. Undantaget 
är passage över Nolån-Söråns dalgång, omedelbart söder om väg 40, där 
korridoren skär en större grundvattenförekomst i isälvsmaterial, Bollebygd, 
vilken av SGU har klassats i intervallet 5–25 l/s (SGU, 2021). På västra 
sidan om dalgången berörs också ett viktigt tillrinningsområde till detta 
grundvattenmagasin med skärning och tunnelmynning. I detta område har i 
tidigare utredningar också uppmärksammats att det finns källflöden på flera 
platser i sluttningen ned mot Nolån.

Betydande grundvattentillgångar i berg är kopplade till större sprickzoner 
som skär korridoren längs hela sträckan. De större sprickzonerna 
sammanfaller med de stora dalgångarna i området och passeras av 
korridoren vinkelrätt eller nära vinkelrätt. Mellan de större sprickzonerna 
kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i anslutning till mindre 
sprickzoner.

Inom korridoren finns relativt få kända energi- eller dricksvattenbrunnar 
som kan komma att beröras av anläggningen. I anslutning till passage av 
Nolån-Söråns dalgång, samt vid Ryamotet, finns dock ett antal enskilda 
dricksvattenbrunnar som kan komma i kontakt med anläggningen. Enskilda 
vattentäkter bedöms ha ett måttligt värde.

Korridoren passerar i huvudsak med bro över grundvattenförekomst 
Bollebygd, vilken har direkt kontakt med grundvattenförekomst Rävlanda, 
inom vilken Rävlandas huvudvattentäkt med vattenskyddsområde är 
belägen. Avståndet från korridoren till vattentäkten är knappt två kilometer. 
Vattentäkten bedöms ha ett stort värde. 

Ett stort antal våtmarker återfinns inom hela korridoren, från Landvetter 
flygplats till norr om Västersjön. Dessa består i huvudsak av ett stort 
antal långsmala torvområden som korsas av korridoren i de topografiska 
lågpunkterna, vilka också sammanfaller med sprickzoner i berggrunden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Söder om väg 27/40 vid Bollebygd, på ömse sidor om Nolåns dalgång, är 
kortare tunnelsträckningar aktuella. I övrigt går hela sträckan i huvudsak 
i markplan i skärning eller på bank, och enskilda grundvattentäkter i 
jordlager kan därför påverkas. Effekter kan bli sänkta grundvattennivåer 
och konsekvenser kan då bli försämrad eller omöjlig vattenförsörjning från 
aktuell brunn. Konsekvenser för enskilda brunnar i berg är starkt kopplade 
till avståndet till järnvägen och vilken anläggningstyp som är aktuell på 
sträckan där brunnar passeras. Tunnlar eller djupa bergskärningar ger 
då störst konsekvenser. Sammantaget bedöms dock effekten för enskilda 
vattentäkter bli liten och konsekvensen liten till måttlig.

Eftersom grundvattenförekomsten Bollebygd passeras uppströms Rävlandas 
vattentäkt finns risk för påverkan, även om avståndet är relativt stort. Under 
driftskedet bedöms framförallt hantering av avvattning av anläggningen ha 
betydelse för påverkan, där infiltration av föroreningspåverkat dagvatten kan 
ge effekter på vattenkvalitet i grundvattenförekomsten och konsekvenser för 

vattentäkter. Effekten bedöms som liten i driftskedet och konsekvensen som 
måttlig.

På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan, särskilt 
vid skärning, är också påverkan på grundvattenberoende torvområden 
ofrånkomlig. Effekterna kan bli permanenta förändringar i grundvattennivåer 
och förändringar i flödesregimen inom torvområden, till exempel 
dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få konsekvenser för 
naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget störst konsekvenser 
för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö. Konsekvensbedömning 
för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 Uppföljning mot 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga korridorer 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. Utöver dessa skyddsåtgärder kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas vid passage av Nolån-Söråns dalgång, så att 
till exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar 
att förorena grundvattenförekomsten.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser för grundvatten i byggskedet är delvis 
samma som för korridor Mölnlycke. I tillägg till detta bör framhållas 
påverkan och effekter i samband med anläggande av till exempel brostöd 
i själva grundvattenförekomsten och de föroreningsrisker detta innebär. 
Vidare finns risk för effekter genom påverkan från anläggningsarbeten i 
tillrinningsområdet på sluttningarna kring grundvattenförekomsten, som kan 
påverka vattenkvalitet. Detta gäller både diffusa föroreningar och mer akuta 
föroreningar i samband med olyckstillbud.

Konsekvensernas omfattning är direkt kopplade till storlek och typ av 
förorening, där vissa persistenta föroreningar kan ge mycket omfattande 
skador, vilket kan orsaka långa driftstopp eller utslagning av vattentäkter 
permanent. Konsekvensernas omfattning vid utsläpp (diffusa eller olyckor) 
är starkt kopplade till implementering av skyddsåtgärder under byggskede. 
Konsekvenserna i byggskedet bedöms för denna korridor som måttliga till 
stora.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet beskrivs i avsnitt om 
korridor Mölnlycke. Utöver dessa finns det starka skäl till en ytterligare 
förhöjd nivå av skyddsåtgärder vid passage över Nolåns-Söråns dalgång. 
Detta handlar framförallt om en förhöjd säkerhet vid schaktarbeten inom 
grundvattenförekomsten.

Korridoren berör en större grundvattenförekomst i dalgången, söder 
om väg 40, mellan Nolån och Sörån. Nedströms finns en angränsande 
grundvattenförekomst, där en kommunal vattentäkt återfinns. Vidare 
berörs ett antal enskilda grundvattentäkter för vilka konsekvenserna 
bedöms som små till måttliga. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ, på grund av  
påverkan på grundvattenförekomst angränsande till kommunal  
vattentäkt. 
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Jord- och skogsbruk
Jordbruk
I området vid Nolåns, Sörån och Storåns dalgång finns större 
sammanhängande områden av jordbruksmark. I området längs med väg 
27/40 längre österut finns små områden med jordbruksmark.

För att underlätta fortsatt brukande på kvarvarande ytor kan eventuellt 
igenläggning av öppna diken alternativt nya överfarter över diken behöva 
anläggas. Öppna diken omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna. 
Möjlig kompensation för förlorade arealer småvatten kan behöva utredas.

Området vid Nolåns, Söråns och Storåns dalgång utgör ett större 
odlingslandskap. Större delen av sträckan genom passeras på två broar, 
däremellan tas ytor av jordbruksmark i anspråk. Ett måttligt intrång i detta 
område ger en måttlig konsekvens både avseende ytanspråk men också 
genom risk för fragmentering som i sin tur kan leda till upphört brukande 
om det blir restytor kvar mellan väg 27/40 och den nya järnvägen som är 
svåra att nå eller om arealerna blir så små att de inte är värda att fortsätta 
bruka. I området längre österut längs väg 27/40 ger intrång i jordbruksmark 
små effekter. Vid brobygge i dalgångarna bör hänsyn tas till jordbruket vid 
anläggande av arbetsvägar med mera.

Skogsbruk
Den här korridoren präglas av ett stort antal smala skogsskiften, där storleken 
varierar från fem hektar och uppåt. Det finns även insprängda mindre 
fastigheter. Få fastigheter är riktigt små. I den östra delen och i den västra 
delen av korridoren är fastigheterna större, medan flertalet av de mindre 
fastigheterna, liksom även de smalaste fastigheterna är belägna i området 
kring Bollebygd och Rävlanda. 

Här kan en järnvägslinje komma att påverka skogsbrukandet för den 
enskilde skogsägaren om en fastighet avskärs från möjlig tillfartsväg eller 
linkande. Risken att delade fastigheter ska bli så små att de inte blir brukbara 
är dock liten, varför bedömningen är att påverkan på brukandet är liten. 
Konsekvensen för skogsbruket bedöms vara liten. Det bör inte i byggskedet 
tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa byggplatsytor. 

Området vid Nolåns, Söråns och Storåns dalgång utgör ett större 
odlingslandskap med måttligt goda förutsättningar för jordbruk. Intrång 
i detta område innebär utöver ytanspråk, en risk för fragmentering. 
Detta kan i sin tur kan leda till upphört brukande ifall det blir restytor 
kvar som blir svåra att nå eller om arealerna blir så små att de inte är 
värda att fortsätta bruka.

Avseende skogsbruk bedöms konsekvensen vara liten, då skogsbruket i 
stort inte kommer att påverkas trots att flera fastigheter och enskilda 
skogsägare påverkas. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som 
måttligt negativ. Bedömningen grundar sig på att den jordbruksmark 
som hade behövts ta i anspråk utgör ett av de mest betydelsefulla 
jordbruksområdena på hela sträckan samt berörs även flera skogsfas-
tigheter.

Buller 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och söder om väg 27/40 är idag 
bullerutsatt. Även området förbi Grandalen fram till Bollebygd utsätts 
för buller från väg 27/40. Korridoren passerar den dalgången väster om 
Bollebygd där väg 27/40 och Kust till kustbanan bidrar till bullerpåverkan. 
Söder om väg 27/40 och fram till söder Viared är området delvis påverkat av 
buller från väg 27/40. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Korridoren är till stora delar påverkad av buller från befintlig infrastruktur. 
I den östra delen påverkas områden av flygbuller och längs med stora delar 
av korridoren löper väg 27/40 i korridoren vilken bidrar till vägbuller. Kust 
till kustbanan passeras väster om Bollebygd och vid Nolån. Bullerpåverkan 
kan bli relativt stor då både järnväg och väg alstrar buller. Det bedöms att 
bostadshus vid Ryamotet, Nolåns dalgång, Viared samt ett fåtal grupper 
av bostadshus intill väg 27/40 får ljudnivåer över riktvärden vid den nya 
järnvägens passage. Bullerskyddsåtgärder medför att riktvärden ej överskrids 
vid bostadshusen.

Järnvägen passerar strax söder om Bollebygd och väg 27/40. Det bedöms 
vara områden delvis ostörda av buller idag. Järnvägen kommer här få en stor 
påverkan av ökat buller. Bebyggelsen är relativ gles och där ökade störningar 
sker vid enstaka bostadshus kommer bullerskyddsåtgärder genomföras så att 
riktvärden ej överskrids.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder föreslås vid de platser 
där ljudnivåer över riktvärdena förväntas. Här är det främst bostäder nära 
järnvägen vid Ryamotet, vid passager över dalgången, väster om Bollebygd, 
och vid Viared. Behov av bullerskyddsskärm på bro bedöms finnas vid 
passage av dalgången väster om Bollebygd.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser utanför 
huvudtunneln. Dock bedöms påverkan från tunnelarbeten för denna 
korridor att vara av mindre omfattning. Förutom påverkan från borrning och 
sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och 
från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. 

Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka 
att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge 
upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Hindås.

Korridoren bedöms ge måttlig negativ påverkan till redan bullerutsatta 
områden öster om Landvetter flygplats, utmed väg 27/40 och vid 
passage av dalgången söder om Bollebygd. Vid bostäder söder om väg 
27/40 samt bostäder söder om Viared bedöms stor negativ konsekvens.

Under byggskedet förväntas ökat buller vid Ryamotet, utmed väg 27/40, 
i dalgången söder om Bollebygd och söder om Viared. Byggskedet pågår 
under flera år, men med arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som 
måttligt negativ. Vid arbete andra tidsperioder bör konsekvensen 
bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttlig till stor negativ. 
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Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg. Det finns mindre områden med jordarter som är 
känsliga för vibrationer vid Söråns och Storåns dalgångar med svämsediment, 
postglacial finsand och isälvssediment. 

I höjd med Bollebygd passeras Kust till kustbanan, men denna medför inte en 
större vibrationspåverkan för bostäder inom korridoren. Det finns inte heller 
bostadshus med vibrationsstörningar från järnväg inom korridorens övriga 
sträckningar, vilket innebär att området inom korridoren har stor känslighet 
för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om linjen anpassas eller 
att vibrationsreducerande åtgärder införs. Detta medför att konsekvensen 
för vibrationer inom korridoren blir försumbar trots att området inom 
korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande vibrationspåverkan.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid exempelvis sprängning, pålning, spontning eller liknande. Då dessa 
aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt 
under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

 

Enbart ett fåtal bostäder, i ett område med stor känslighet för 
tillkommande vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrations-
nivåer. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Området nära Landvetter flygplats och söder om väg 27/40 är idag 
bullerutsatt. Även området förbi Grandalen fram till Bollebygd utsätts 
för buller från väg 27/40. Korridoren passerar den dalgången väster om 
Bollebygd där väg 27/40 och Kust till kustbanan bidrar till bullerpåverkan. 
Söder om väg 27/40 och fram till söder Viared är området delvis påverkat 
av buller från väg 27/40. Korridoren går mestadels i närheten av väg 40 där 
stomljud från tunnlar kan vara aktuellt och bedöms ha liten känslighet för 
tillkommande störningar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har några långa sträckor med 
bergtunnlar fast inte så mycket bostadsområden i närheten av dessa. Då 
järnvägen går ovan mark så är det mestadels morän eller berg. Förbi Forsa, 
söder om Bollebygd, finns ett område med postglacial lera.

Korridor Bollebygd Syd har eventuellt en tunnel söder om Bollebygd där det 
är relativt glest med bostäder. Fåtal bostadshus längs korridoren söder om 
väg 40, öster och väster om Bollebygdsmotet kan påverkas av stomljud från 
järnvägstunnel över riktvärde LmaxF 32 dBA före åtgärd. Området har en liten 
känslighet för tillkommande störningar då väg 40 ligger i närheten. Enstaka 
bostadshus är mer skyddade och därmed mer känsliga för tillkommande 
stomljud.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 200 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer ljudnivåer 
från bergborrning att höras och vid ett fåtal bostadshus kan riktvärde i 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 
2004:15 överskridas. Då järnväg byggs i tunnel så kommer ljudstörningar 
att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är dels själva 
järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels byggande av 
servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa 
verksamheten. I närheten av bostäder är dagperioden att föredra för 
bullrande arbeten. Vid längre perioder av störningar inom ett område finns 
även möjlighet att erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett fåtal bostäder längs korridoren som har stomljudsnivåer över 
riktvärdet. Alla riktvärden bedöms dock klaras efter insatta åtgärder 
och konsekvensen bedöms som försumbar. 

Även i byggskedet påverkas ett fåtal bostäder av stomljud från tunneln. 
Området har en liten känslighet då väg 40 är relativt nära. Då bygg-
skedet pågår under en begränsad tidsperiod, bedöms effekten som 
försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.
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KORRIDOR BOLLEBYGD SYD

Luft 
Korridorens sträckning passerar inga områden med större 
befolkningsdensitet eller andra känsliga verksamheter med en väsentlig 
känslighet för luftmiljön. Lokalt vid väg 27/40 kan luftmiljön vara påverkad 
men detta berör inga områden där människor stadigvarande vistas.

Direkta negativa konsekvenser uppkommer inte kring anläggningens närhet 
för korridor Bollebygd Syd.

 Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för alternativ Hindås.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet Bollebygd Syd 
bedöms bli positiv, eftersom färre transporter med bil och buss kommer 
medföra ett minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren utgörs av landsbygd med relativt få boende och avsaknad av 
större bostadsområden. Både befintlig järnväg i form av Kust till kustbanan 
liksom ett antal högspänningsledningar passerar korridoren och ger upphov 
till magnetfältsexponering i deras närområden.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. De flesta bostäder finns 
placerade inom anläggningstypen markplan. Oavsett anläggningstyp kommer 
bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Sammantaget bedöms därför hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens, 
på grund av ett litet antal bostäder och en försumbar effekt.

Risk och säkerhet
Beroende på var i korridoren järnvägen byggs kan det förekomma tunnlar 
av olika längd. Skred- och rasrisk förekommer under byggskede på grund 
av anläggning på bank i Nolåns dalgång vilket bedöms kunna hanteras med 
tekniska åtgärder. 

Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som övriga 
korridorer och går genom liknande miljöer blir bedömningen av de fem 
utvärderingsområdena densamma. Enda skillnaden är skred- och rasrisken 
men eftersom känsligheten redan bedömts som stor kvarstår den. Effekten 
anses vara liten då det finns utarbetade arbetssätt för att hantera dessa 
komplikationer.

Om en lång tunnel anläggs bedöms det leda till måttlig negativ konsekvens 
under byggskedet. Om endast kortare tunnlar anläggs bedöms det 
sammantaget bli liten negativ konsekvens för Bollebygd Syd för resenärer 
och för räddningstjänstens möjlighet till insatskonsekvens.

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet med station L3 på Landvetter flygplats liten 
till måttligt negativ ur risk- och säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder 
för tunnelsäkerhet enligt regelverk och tekniska åtgärder för säkerhet på bro 
bedöms risknivån för korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Bollebygd 
Syd Liten Liten-

Måttlig Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Bedömning är gjord baserat på Landvetter L3 med lång tunnel efter flygplatsen.
Lång tunnel efter Landvetter Flygplats med alternativ L3 samt broar i korridoren. Skred- och rasrisk 
förekommer under byggskede på grund av anläggning på bank i Nolåns dalgång vilket bedöms kunna 
hanteras med tekniska åtgärder.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av lång tunnel efter flygplatsen med alternativ 
Landvetter L3.
För detta alternativ kombinerat med Landvetter L1 respektive L7 finns endast korta tunnlar vilket skulle 
sänka negativ konsekvensen för resenärer och Räddningstjänst så det sammantaget blir Liten negativ 
konsekvens.
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Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta delarna av Nolåns dalgång och Söråns dalgång kan det 
vid höga flöden finnas översvämningsproblematik i anslutning till ån. 
Översvämningssituationer i mindre skala kan även förekomma i vissa avsnitt i 
flack terräng för övriga ytvattendrag inom korridoren.

För nuvarande förhållanden, se korridor Olsfors, undantaget sträckan som 
omfattar passagen runt Bollebygd tätort. Korridoren omfattar passage i 
glesbebyggda delar av södra Bollebygd där topografiska lågpunkter återfinns, 
dessa återfinns främst i jordbruksmarkerna.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid korridorens passage av Nolåns dalgång och vid passagen av Söråns 
dalgång bedöms känsligheten för översvämning som liten baserat på befintlig 
översvämningskartering. Eftersom anläggningen passerar både Nolåns och 
Söråns dalgång på bro, vilket kan medföra liten effekt på översvämningsrisk, 
bedöms konsekvenserna av anläggningen vid höga vattennivåer i dessa 
områden som liten. 

För övriga delar av korridoren har områdena i anslutning till vattendrag 
generellt liten känslighet för översvämning. Anläggningen kan, beroende på 
utförandet, utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra 
till ökad översvämningsrisk. Med korrekt dimensionering av genomledning 
ska dämmande effekter på vattendrag inte uppstå och den negativa 
konsekvensen bedöms därmed bli liten. För konsekvensbedömning, se 
korridor Olsfors undantaget sträckan som omfattar passagen runt Bollebygd 
tätort.

Där korridoren omfattar bebyggelse i södra delen av Bollebygd tätort 
förläggs anläggning på bro över Nolån varpå översvämningsrisker vid skyfall 
begränsas till brofundament. Bropelarens läge i förhållande till befintliga 
lågpunkter och skyfallsstråk kan medföra att översvämningar vid skyfall 
uppkommer på nya platser vilket medför liten effekt på översvämningsrisker. 
Då det bedöms finnas goda förutsättningar att rymma tillräckliga 
skyddsåtgärder inom korridoren bedöms konsekvensen av anläggningen 
försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid passage på bro ska brostöd placeras så att flödeskapaciteten vid höga 
vattenflöden inte påverkas. Detta innebär att brostöd inte placeras i eller i 
direkt anslutning till åfåran. 

Dimensionering av genomledning av ytvattendrag där anläggningen går i 
markplan utförs så anläggningen inte kommer utgöra en betydande barriär 
vid höga flöden. Vid dimensionering av genomledning av ytvatten ska hänsyn 
tas till ökade flöden i framtida förändrat klimat.

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med avskärande 
stråk/diken för att skydda anläggningen bedöms komma att krävas. 
Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd av markhöjningar 
och skyddsåtgärder i naturmark behöver kompenseras med åtgärder 
där en försämring ej är acceptabel med hänsyn till markens användning. 
Kompensationsåtgärder för att ej försämra förhållanden uppströms och 
nedströms anläggningen kan därför komma att krävas.

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn ta till framtida 
klimat.

För vattendragspassager medför anläggningen en liten konsekvens för 
översvämningsproblematik vid höga flöden.

Vid översvämningsrisker kopplade till skyfall, bedöms konsekvensen 
också som försumbar. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens 
avseende översvämningsproblematik, då passage i markplan 
huvudsakligen sker inom naturmark som är mindre känslig för 
översvämning.

Förorenade områden
Inom alternativet finns endast ett fåtal potentiellt förorenade områden som 
kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Områdena utgörs av 
objekt med måttlig känslighet.

Av de potentiellt förorenade områden som finns inom alternativet bedöms 
samtliga ha positiva effekter under driftskedet om de saneras delvis eller helt 
eftersom mängden föroreningar då minskar. 

Alternativet bedöms ha försumbara effekter och konsekvenser i byggskedet.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt.

Sammantaget bedöms alternativet medföra positiv konsekvens, då det 
finns få kända förorenade områden och goda möjligheter till sanering. 
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KORRIDOR BOLLEBYGD SYD

Masshantering
I korridor Bollebygd Syd uppkommer en stor mängd bergmassor, 
en medelstor andel av bergmassorna bedöms direkt behövas till 
järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer främst norr om St Bugärde, 
men även söder om Bollebygd där både stora skärningar och tunnlar är 
lokaliserade. I korridor Bollebygd Syd uppkommer en stor mängd jordmassor, 
men endast en mycket liten andel av dessa bedöms direkt behövas till 
järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av övriga andelar 
användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande 
landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra 
externa projekt. Jordmassorna uppkommer främst i sluttningen söder om 
Bollebygd. I korridor Bollebygd Syd uppkommer minst mängd torvmassor 
jämfört med övriga korridorer. Torvmassorna uppkommer främst mellan 
Bollebygd och Borås. 

Korridor Bollebygd Syd bedöms generera en något mindre mängd bergmassor 
som inte bedöms behövas till järnvägsanläggningen, än korridor Olsfors, men 
mer än övriga korridorer. Störst mängd jordmaterial som inte direkt behövs 
till järnvägsanläggningen, på denna delsträcka, bedöms uppkomma i korridor 
Bollebygd Syd.

Klimat
Korridor Bollebygd Syd är det alternativ öster om Landvetter flygplats som 
tillsammans med korridor Hestra har lägst klimatpåverkan i byggskedet. 
Korridoren har stor klimatpåverkan från relativt långa sträckor på bro men 
det vägs upp av betydligt kortare sträckor i bergtunnel jämfört med de andra 
korridorerna. Detta innebär mindre åtgång på klimatbelastande material som 
betong och stål som behövs för att täcka väggar och tak i tunnlarna.

Söder om Bollebygd är klimatkalkylen baserad på sträcka med bank, 
skärning och en kortare tunnel i norra delen av korridoren. Om sträckningen 
istället går i södra delen av korridoren kommer den gå i tunnel längs hela 
sträckan på cirka två kilometer, vilket skulle bidra negativt till den totala 
klimatbelastningen i byggskedet.

Längst österut, där sträckningen går in mot Borås är klimatkalkylen baserad 
på en lösning i södra delen av korridoren med växlande bank och skärning i 
markplan, för att undvika industriområdet sydväst om Borås. Om järnvägen 
ska gå mer centrerat i korridoren läggs den i tunnel under industriområdet, 
vilket skulle bidra negativ till den totala klimatpåverkan. 

Idag är klimatkalkylen baserad på en lösning där järnvägen går längs södra 
delen av korridoren för att inte passera väg 40. Om ändringar sker och 
järnvägen ska korsa väg 40 så krävs tunnel eller bro, vilket skulle bidra 
negativ till den totala klimatpåverkan, då dessa är mer klimatbelastande 
anläggningstyper jämfört med lösningar i markplan på bank eller i skärning 
på grund av mängden stål och betong som konstruktionen kräver.

Ekosystemtjänster
Korridor Bollebygd Syd, är det alternativ tillsammans med Olsfors, som 
bedöms innebära minst förlust av ekosystemtjänster. Detta då korridoren 
i mycket hög grad sammanfaller med väg 40, vilket innebär att stora delar 
av marken redan är ianspråktagen eller påverkad av befintlig infrastruktur. 
Mellan Landvetter flygplats och Olsfors går korridoren i markplan längs väg 
40, vilket bedöms innebära en liten förlust av ekosystemtjänster. Undantaget 
är passagen av vattentäkten Rådasjön samt naturreservatet och riksintresset 
Klippan, där anläggningstypen riskerar att påverka vattenkvalitet, ekologiska 
och rekreativa värden. 

Korridoren passerar söder om Olsfors i markplan med bro över Nolån och 
Sörån. Kulturella ekosystemtjänster, som estetiska och rekreativa värden, 
kring till Nolån och Söråns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och 
brostöd. Öster om Bollebygd påverkas främst det sjörika skogslandskapet 
sydväst om Borås, vilket medför en viss negativ påverkan på kulturella samt 
reglerande ekosystemtjänster knutna till sjöar och våtmarker. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en liten förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande  
ekosystemtjänster

Viss påverkan på skogsbruk i korridorens östra del. Viss risk för 
påverkan på vattentäkt Rådasjön.

Reglerande 
ekosystemtjänster

Viss påverkan på sjöar och våtmarker i korridorens östra del.

Kulturella 
ekosystemtjänster

Liten påverkan på ett naturreservat samt påverkan på rekreation och 
estetiska värden vid Nolån och Söråns dalgång.

Välbefinnande Viss påverkan på rekreativa värden vid Klippan samt på lokalt 
friluftsliv söder om Bollebygd.

Sammanfattning Då anläggningen till mycket hög grad följer väg 40 bedöms 
ekosystemtjänster påverkas i liten grad längs sträckan.  
Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster som liten.
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SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖKONSEKVENSER  LANDVETTER FLYGPLATS-BORÅS

9.5.6 Sammanställning av miljökonsekvenser  
Landvetter flygplats-Borås
Nedan finns en sammanställning av de bedömda miljökonsekvenserna för 
respektive miljöaspekt och korridor på sträckan Landvetter flygplats till 
Borås. Färgen i rutan beskriver storleken på konsekvensen och är hämtad 
från redovisningen av miljökonsekvenser för respektive korridor tidigare i 
avsnitt 9.5. I varje ruta är de viktigaste orsakerna till bedömningen beskriven. 
Sammantaget för sträckan bedöms korridor Bollebygd Syd vara det alternativ 
som ger minst negativa konsekvenser för miljön.

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/
känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 

konsekvens Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet Måttlig - stor negativ 
konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/
känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Tabell 9.13  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Tabell 9.14  Skala för masshantering.

Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimat- 
påverkan på den aktuella sträckan

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på 
den aktuella delsträckan

Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av 
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med 
lägst klimatpåverkan

Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet 
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan

Tabell 9.15  Skala för anläggningens klimatpåverkan.
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SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖKONSEKVENSER LANDVETTER FLYGPLATS-BORÅS 

Hindås Hestra Bollebygd Nord Olsfors Bollebygd Syd

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås 
samt norr om Gesebols sjö och Sandared.

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås, i 
Nolåns dalgång, söder om Gesebol sjö och vid 

Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång, söder om  

Gesebol sjö och vid Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång och i Söråns dalgång.

Påverkan på landskap och spridd bebyggelse i  
Nolåns dalgång och öster om dalgången.

Naturmiljö Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på flera objekt med höga naturvärden,  
bland annat Nolån.

Påverkan på många värdefulla vattenmiljöer, bland 
annat Sörån och Sjörikt område öster om Bollebygd.

Kulturmiljö
Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum och 

Gisslefors kraftstation samt fornlämningar i  
Nolåns dalgång.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum. Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum  
och fornlämningar kring Sörån.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Gesebols sjö och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Vannersjön och Viaredssjön.

Påverkan på flera rekreationsområden: söder om 
Klippan, Rammsjön, Bollekollen och Rinna-området 

samt Vannasjön.

Ytvattentäkter Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Grundvatten Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst angränsande till 
kommunal vattentäkt i Nolåns och Söråns dalgång.

Jordbruk/skogsbruk Flera små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruksområden i Nolåns dalgång och 
norr om Sandared. Många smala skogsbruksfastigheter 

berörs.

Påverkan vid Nolåns dalgång främst i byggskedet.  
Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Jordbruksmark tas i anspråk för järnväg i markplan och 
för broar. Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Buller Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Stomljud Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Risk och säkerhet Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Järnväg huvudsakligen i markplan.

Översvämning Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Förorenade områden Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Masshantering

Korridoren går längre sträckor genom våtmarker där torv 
är oundvikligt. Mängden jord är mer än vad som kommer 

till användning i anläggningen. Visst bergöverskott 
uppkommer delvis på grund av lång tunnel.

Massbalans nås för bergmassor. Korridoren går längre 
sträckor genom våtmarker där torv är oundvikligt. 

Korridoren går längre sträckor genom  
våtmarker där torv är oundvikligt. 

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

större mängder jordmassor  än vad som kan nyttjas som 
anläggningsamssor uppkommer.

Stora bergskärningar och några tunnlar förekommer 
vilket medför större mängder bergmassor än vad som 

kan nyttjas som anläggningsmassor.

Klimat

Korta sträckor på bro och i bergtunnel ger mindre behov 
av betong och stål. Alternativet har stora mängder torv 

som innebär långa transportsträckor med lastbil, men på 
grund av att alternativet inte har så långa sträckor i 
tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera.

Korta sträckor i bergtunnel och järnvägsbro ger mindre 
behov av betong och stål och mindre transporter av 

bergmassor.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel och järnvägsbro på 
grund att betong och stål behövs för konstruktionerna.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel då tunnelschakter 
behöver transporteras långa sträckor och de stora mäng-

der betong och stål som behövs.

Stor klimatpåverkan från långa sträckor på bro men 
kortare sträckor i bergtunnel. Sammantaget ger det 

mindre åtgång på klimatbelastande material som betong 
och stål.

Ekosystemtjänster Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Främst östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Då anläggningen till hög grad följer väg 40 bedöms 
ekosystemtjänster påverkas i måttlig grad längs sträckan.

Då anläggningen till mycket hög grad följer väg 40 
bedöms ekosystemtjänster påverkas i liten grad längs 

sträckan.

Tabell 9.16  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan Landvetter flygplats-Borås.
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

9.6 Miljöeffekter och konsekvenser för 
alternativ genom Borås
I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenserna för alternativ genom Borås; 
korridor Knalleland med station B2, korridor Borås C nordöst med station 
B1A, korridor Borås C sydöst med station B1C, korridor Lusharpan med 
station B4, korridor Osdal/Borås C med station B11A och korridor Osdal med 
station B11B.

9.6.1 Korridor Knalleland med station B2
Korridorens sträckning ses i Figur 9.17.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Området norr om Sjömarken har en småskalig jordbrukskaraktär som både 
visuellt och funktionellt är starkt kopplat till orterna. Vid Ramnaslätt ligger 
en bergtäkt som påverkar den delen av området lokalt. Naturreservatet Rya 
åsar öster om bebyggelsen i stadsdelen Hestra består av åldrad, högväxt 
skog. Topografin med stora nivåskillnader skapar en spännande och varierad 
naturupplevelse i reservatet.  
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Utredningskorridor Knalleland (B2)
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
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Stationsalternativ

Utredningsområde

Figur 9.17 Korridor Knalleland med stationsläge B2.

Knallelandsområdet i Borås tätort är ett verksamhetsområde med blandad 
användning och storskalig karaktär, präglat Knallelandsområdet i Borås tätort 
är ett av infrastruktur och hårdgjorda ytor. Bostadsområdet Norrmalm består 
av småhusbebyggelse från 1900-talets första hälft med flera fina exempel på 
tidstypisk arkitektur. Skogs- och jordbruksområden öster om Borås är del 
av ett större sammanhängande glesbefolkat skogsområde som har inslag av 
större mossar och småskaliga boendemiljöer med jordbrukskaraktär. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Det småskaliga, jordbrukspräglade området norr om Sjömarken har höga 
funktionella och visuella värden som är ovanliga i regionen. Känsligheten för 
fragmentering och barriärer är stor. Korridoren för Knalleland går i tunnel, 
vilket innebär att det inte blir någon påverkan på landskap eller bebyggelse. 
Konsekvensen bedöms därmed bli försumbar på sträckan genom området 
norr om Sjömarken. 

Naturområdet Rya åsar har värdefull landskapskaraktär med mycket stor 
känslighet för förändring. Tunneln kommer att ha sitt påslag på Rya åsars 
östra slänt. Påslaget hamnar sannolikt i en del av reservatet som har ett 
exponerat läge sett från dalgången. En tunnelmynning i slänten påverkar 
upplevelsen av skogsmiljön både för den som besöker naturreservatet och för 
den som betraktar området på avstånd. Norrmalm, där bron går in i tunnel på

den östra sidan om dalgången, är ett bostadsområde med en mycket värdefull 
karaktär och stor känslighet för förändring. Effekten av anläggningen med 
bro och tunnelmynning här kommer att bli stor. En lång, bred bro tvärs 
över dalgången riskerar att påverka skalan och det visuella intrycket av 
verksamhetsområdet Knalleland. Storskaligheten och typen av verksamheter 
idag innebär dock att platsen har liten känslighet för förändring. Effekter av 
en bred bro över hela dalgången bedöms kunna bli att invanda stråk påverkas 
och barn och ungas möjligheter att röra sig fritt i området begränsas om det 
uppstår otrygga miljöer under bron. Även om rörelsemönster kan bibehållas 
kan en bro upplevas som en barriär eftersom den bryter sikten och delar upp 
området. 

Knalleland är utpekat som ett av kommunens utvecklingsområden. Det bor 
mycket människor i närområdet vilket, skapar goda förutsättningar för ett 
stationsläge med hög användning. Anläggningens bullerspridning och fysiska 
utbredning innebär dock att möjligheterna till en diversifierad stadsbild 
med en blandning av verksamheter och bostäder begränsas. Det finns risk 
för att området minskar i attraktivitet för boende genom den påverkan på 
friluftsområdet Rya åsar och på boendemiljön på Norrmalm som blir effekten 
av anläggningen. En kumulativ effekt kan vara påverkan på annan utveckling 
i området. Sammantaget bedöms konsekvensen för dalgången med Rya åsar, 
Norrmalm och Knalleland bli måttlig till stor. 

Öster om Norrmalm går järnvägen i tunnel fram till utredningsområdets slut, 
vilket innebär att det inte blir någon påtaglig påverkan och konsekvensen blir 
därmed försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning i Rya åsar och Norrmalm kommer ytor att behövas 
för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan påverka vistelseytor och 
invanda stråk i stadsdelen. Effekten bedöms bli stor och långvarig då det 
kommer ta lång tid innan landskapet återgår till tidigare förhållanden efter 
att etableringsytan inte längre behövs. Konsekvensen blir stor eftersom 
området ligger nära bebyggelse och områden där människor rör sig, platserna 
är synliga från långt håll och värdet av landskapet kring tunnelmynningarna 
och brofästena är stort.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Bostadsområdet Norrmalm har höga bebyggelsevärden och frilufts-
området Rya åsar har värdefull landskapskaraktär. En tunnelmynning i 
slänten och en bro över dalgången riskerar att påverka skalan och det 
visuella intrycket samt medföra att invanda stråk påverkas och att 
möjligheterna att röra sig fritt i området begränsas. Effekterna bedöms 
bli stora.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt till stor negativ, då 
påverkan sker på tätortsnära landskap och tät bebyggelse. 

 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Naturreservatet Rya åsar berörs av korridoren. Inom reservatet är naturen 
omväxlande med klippbranter, ekskogsklädda sluttningar, vidsträckta 
barrskogar, hävdade kulturmarker och ett rikt växt- och djurliv. Här finns 
också viktiga ekologiska samband i nord-sydlig riktning. 

Ett flertal skogsområden med påtagliga till höga naturvärden passeras av 
tunnelanläggningen. Kring Häglared, Främgärde och Hässleholmen öster 
om Borås återfinns flera lövskogsområden med höga värden, ängs- och 
betesmark samt flertalet sumpskogar. Även vid Öndered nordväst om Borås 
passeras flera lövskogsområden samt en skoglig nyckelbiotop. Sammantaget 
bedöms dessa områden ha ett måttligt naturmiljövärde.

Ryssbybäcken är en öringförande skogsbäck med måttligt naturmiljövärde. 
Viskan genom Borås är ett lugnflytande vattendrag som delvis kantas av 
grova ekar och alar med överhängande grenar. Vattendraget är en viktig 
biologisk korridor. I strandskogen utmed ån häckar mindre hackspett och 
vid fördämningen vid Ålgården syns ofta strömstare under vintern. Viskan 
bedöms ha måttligt naturmiljövärde inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid Rya åsar går järnvägen i betongtunnel genom områdets södra del 
och mynnar sedan i bro över Viskan, vilket innebär en påverkan på 
naturreservatet. Bullernivåer och störningar på känsliga arter inom 
naturreservatet kan bli påtagliga. Gammal lövskog växer i det berörda 
området och kommer att påverkas direkt av markanspråk och troligen även 
indirekt genom uttorkningseffekter. Den negativa konsekvensen bedöms bli 
stor, baserat på att betongtunnel inom naturreservatet behöver anläggas i 
öppet schakt och påverkan på värdefulla livsmiljöer därför blir oundviklig. 
Dessutom krävs anläggningsytor för räddningstjänsten, med tillfartsvägar 
genom naturreservatet.

De lövskogsområden, sumpskogar och ängs- och betesmarker som berörs 
öster om Borås bedöms inte påverkas av anläggningen då drifts- och 
anläggningsdelar för tunneln förutsätts kunna lokaliseras utanför höga 
naturvärden. 

Ryssbybäcken passeras i bergtunnel och eventuella effekter av järnvägen blir 
försumbara. Viskan kan påverkas negativt av brostöd i vattenmiljön, vilket 
kan medföra risk för mobilisering av förorenade sediment, eller ingrepp i 
den värdefulla trädbården. Effekterna bedöms som små om ovanstående 
placering av brostöd kan undvikas. Konsekvensen för Viskan blir liten till 
måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Konsekvenserna för Viskan kan minimeras genom att undvika brostöd i 
vattnet och bevara trädbården närmast ån. Dagvatten från bron bör inte 
släppas direkt till vattendraget utan fördröjning och rening. Konstruktion 
med betongtunnel kan lindra bullerstörning i naturmiljön vid Rya åsar, 
även om anläggning av betongtunnel har en negativ påverkan enligt ovan. 
Exakt lokalisering blir viktig faktor för att lindra skada på naturreservatet. 
Det är mycket betydelsefullt att hävd och skötsel kan fortgå. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Buller och mänsklig närvaro i byggskedet kan störa häckande fåglar vid Rya 
åsar. 

Anläggningsarbeten för järnvägen kan medföra negativa effekter på Viskans 
vattenkvalitet genom utsläpp av byggdagvatten och länshållningsvatten 
från bergtunnlar. Eventuella brostöd i Viskan kan mobilisera förorenade 
bottensediment, vilket påverkar vattenkvaliteten negativt. Försämrad 
vattenkvalitet kan ge upphov till negativa effekter på vattenlevande 
organismer. Konsekvenserna bedöms bli små till måttliga om skyddsåtgärder 
vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Anläggningsytor intill naturreservatet behöver lokaliseras rätt för att lindra 
skada. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att etableringsytor 
placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten 
och länshållningsvatten behandlas innan det når recipienten. Vid 
anläggningsarbeten för bro i Viskan kan arbetsområdet skärmas av med spont, 
siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Korridoren medför att mycket värdefulla skogs- och hagmarksmiljöer 
försvinner i naturreservatet Rya åsar. Bullernivåer och störningar på 
känsliga arter kan bli påtagliga och ekologiska samband påverkas. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ, då påverkan 
på värdefulla livsmiljöer i naturreservatet blir oundviklig. 

1282



280

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R

KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Korridor Knalleland med station B2 passerar norr om Sjömarken där det 
finns ett flertal fornlämningar. Vidare österut vid naturreservatet Rya 
åsar och bostadsområdet Hestra finns ett stort antal fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar, både från historisk tid och järnålder. 
Lämningarna består i huvudsak av fossila åkrar och boplatslämningar, men 
även enstaka gravar (stensättningar) och gravfält. Där korridoren går över 
från tunnel till bro vid planerad station B2 passeras en kulturhistoriskt 
värdefull industrimiljö intill Viskan, i ett tätbebyggt handels- och 
verksamhetsområde. Korridoren övergår till tunnel vid stadsdelen Norrmalm, 
där kulturmiljön Centrala Norrmalm är belägen. Brämhult som ligger i 
korridorens östra del är ett tätbebyggt område som övergår till ett agrart 
landskap med enstaka gårdar och skogsbygd kring Brämhults kyrkomiljö med 
medeltida kyrka. Även öster om Borås finns ett stort antal fornlämningar och 
övriga kulturhistoriska lämningar av likartad karaktär som vid Rya åsar och 
Hestra.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Kulturmiljön Kvarteret Ålgården och Armbåga ligger vid Viskan och 
innehåller Borås stads äldsta industrimiljö med en före detta kvarnbyggnad 
från 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från tiden 
kring sekelskiftet. Området är utpekat i Borås Stads kulturmiljöprogram. 
Korridorens stationsläge planeras på bro, vilket kan medföra att 
industribebyggelse rivs och tas bort där brostöden behöver placeras. Området 
fragmenteras än mer och det kulturhistoriska sammanhangets läsbarhet 
minskar. Det kulturhistoriska värdet bedöms som måttligt och effekten som 
stor, konsekvensen bedöms som måttlig till stor.

Stadsdelen Norrmalm gränsar till området Knalleland österut. I den 
sydvästra delen av Norrmalm ligger ett litet, avgränsat område med 
välbevarade, funktionalistiska villor uppförda under 1930- och 40-talen. 
Området kallas Centrala Norrmalm och är utpekat i Borås Stads 
kulturmiljöprogram. Områdets kulturhistoriska värde bedöms som måttligt. 
Korridoren övergår här från bro till tunnel. Viss bebyggelse kan rivas 
beroende på var tunnelmynningen hamnar. Områdets planstruktur ändras, 
området minskar och det kulturhistoriska sammanhanget blir svårare att läsa. 
Om tunnelmynningen placeras så att bebyggelsen i området inte påverkas 
minskar de negativa. Effekten och konsekvensen bedöms som måttlig.

Kulturmiljön Brämhult består av en sammanhållen bebyggelsemiljö i 
funktionalistisk stil med villor från 1930- och 40-talen. Området är utpekat 
i Borås stads kulturmiljöprogram. Värdet bedöms som måttligt. Då området 
passeras i tunnel bedöms effekt och konsekvens som försumbar, förutsatt att 
inga större ingrepp sker i området.

Brämhults kyrka är en medeltida träkyrka med omgivande före detta skola 
och kyrkohärbärge. Kyrkan, som ersatte en äldre kyrka, är uppförd på 
1400-talet och är en av de två medeltida kyrkorna inom utredningsområdet. 
På kyrkogården finns en stenhäll, en så kallad brudsten. Kyrkan är kyrkligt 
kulturminne och skyddad enligt kulturmiljölagen. Området bedöms ha ett 
stort värde. Då korridoren passerar i tunnel bedöms effekt och konsekvens 
som försumbar, förutsatt att inga större ingrepp sker i området.

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningarna 
både väster och öster om Borås bedöms som försumbar, eftersom korridoren 
går i tunnel. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt. Åtgärder vidtas för att undvika att kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse skadas av vibrationer eller sättningar.

Korridoren och stationsläget medför negativa effekter på två värdefulla 
kulturmiljöer; Kvarteret Ålgården och Armbåga samt Centrala 
Norrmalm. Konsekvensen för områdena bedöms som måttlig till stor 
respektive måttlig. 

Den sammantagna bedömningen är att alternativet medför en måttlig 
negativ konsekvens för kulturmiljön, på grund av påverkan på ovan 
nämnda kulturmiljöer. 

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Naturreservatet Rya åsar är tätortsnära och ett välbesökt rekreationsområde 
med elljusspår, vandringsleder, grillplatser samt utsiktsplatser som ligger 
väster om Knalleland. Topografin i Rya åsar har stora nivåskillnader och 
området är svårtillgängligt och har få entrépunkter från Knallelandssidan. 
Verksamhetsområdet Knalleland har flertalet målpunkter för 
fritidsaktiviteter, inte minst för barn och unga. Viskan rinner i västra 
utkanten av Knalleland och är utpekat av kommunen som ett rekreations- 
och promenadstråk genom Borås i nordsydlig riktning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För sträckan genom Rya åsar är anläggningstypen tunnel, vilket innebär 
att det inte blir någon påverkan. En tunnelmynning kommer dock att 
finnas i Rya åsars östra slänt. Tunnelmynningen kommer i en brant 
del av rekreationsområdet som är svårtillgängligt från Knalleland. En 
tunnelmynning i slänten kan medföra ökat buller och framförallt innebär 
broarna en visuell påverkan. Järnvägsanläggningen kommer påverka 
områdets attraktivitet i liten grad då platsen är kuperad och endast en liten 
del av hela rekreationsområdet påverkas. Rekreationsområdet Rya åsar och 
rekreationsstråket samt fritidsaktiviteter längs Viskan och i Knalleland 
bedöms få en liten påverkan av buller. En bro genom området kan dock 
upplevas som en barriär eftersom den bryter sikten och delar upp området 
samt påverkar rörelsemönstren. Broutformningen kan ge en visuell påverkan 
och kan komma att påverka områdets attraktivitet. Sammantaget bedöms 
konsekvensen för Rya åsar och Knalleland bli försumbar.

En bro över Knallelands västra delar kan skapa miljöer som upplevs otrygga 
för barn och unga, vilket i förlängningen kan påverka tillgängligheten till 
målpunkterna. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden. 

Gestaltningsåtgärder kan bli aktuellt i miljöer som hamnar under broar eller 
nära tunnelmynningar för att motverka att dessa miljöer upplevs otrygga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynningar i Rya åsar och brostöd i Knalleland kommer 
ytor att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan påverka 
rekreationsområden. Effekten på rekreationsområdet som helhet bedöms 
vara försumbar. 

Rekreationsområdet Rya åsar påverkas i begränsad omfattning i en del 
av området som är svårtillgängligt. Viskan påverkas i en mycket 
begränsad omfattning. Station på bro kan ge en visuell påverkan samt 
innebära att det skapas otrygga miljöer som kan påverka områdets 
attraktivitet. 

Den sammanvägda bedömningen för korridoren ger försumbar  
konsekvens, då påverkan sker på en liten del av Rya åsar där nyttjandet 
är begränsat. 
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren berör Viskan som avvattnar Öresjö och uppströmsliggande 
avrinningsområde. Stora delar av korridoren utgörs av anläggning i tunnel, 
vilket medför att inga andra ytvattenobjekt berörs.

Avrinnings- och vattenskyddsområde för ytvattentäkt berörs inte av 
korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Passage av Viskan sker på bro där det bedöms möjligt att placera brostöd så 
dessa inte gör intrång i åfåran eller i området i direkt anslutning till denna. 
Effekten på Viskans hydrologi bedöms därför bli försumbar under driftskedet.

Bedömd konsekvens av passage av Viskan beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Brostöd bör inte placeras så dessa gör intrång i åfåran eller i området i direkt 
anslutning till denna. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Viskan kan under byggskedet bli recipient för processvatten från 
tunneldrivning på båda sidor om Viskans dalgång samt för byggdagvatten vid 
byggnation av station på bro. Detta kan potentiellt få stor negativ effekt på 
vattenkvaliteten.

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Vattenförekomster 
Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Viskans åfåra under byggskedet behövs anpassning av åfåran 
som kompensation för det fysiska intrånget för att bibehålla vattendragets 
kapacitet och minska risken för flödesförändring. Lokala flödesförändringar 
kan medföra behov av lokala erosionsskydd. 

Inga ytvattentäkter berörs av korridoren. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom passagen av Viskans dalgång vid Borås löper korridoren genom 
områden med berg eller tunna jordlager på berg. Grundvatten i jordlager 
förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till lågpunkter i 
terrängen, normalt i morän. Inom denna korridor finns endast några mindre 
torvområden, norr om bergtäkten vid Ramnaslätt.

I anslutning till stationsläget passeras Viskans dalgång och 
grundvattenförekomsten Borås, vilken av SGU har klassats i intervallet 
5–25 l/s (SGU, 2021). På ömse sidor om dalgången berörs också viktiga 
tillrinningsområden till detta grundvattenmagasin med skärning och 
tunnelmynning. Grundvattenförekomsten Borås utnyttjas dock inte för 
kommunal eller annan större dricksvattenförsörjning och bedöms ha 
ett måttligt värde. Enskilda vattentäkter och några äldre vattentäkter 
kopplade till industri finns inom avlagringen. Det är dock inte känt om 
dessa fortfarande används. Grundvattenförekomsten underlagrar stor del av 
centrala Borås, vilket kan innebära att upprätthållande av grundvattennivåer 
kan ha betydelse för grundläggning och stabilitet. Grundvattenförekomsten 
har sannolikt god kontakt med Viskan längs stora delar av sitt lopp.

Grundvatten i berg förekommer i anslutning till sprickzoner och kan vara 
särskilt betydande i anslutning till Viskans dalgång vid Borås. Mellan de 
större sprickzonerna kan det lokalt även finnas god grundvattentillgång 
i berg i anslutning till mindre sprickzoner. Inom korridoren finns få 
dricksvattenbrunnar i berg, men ett mycket stort antal energibrunnar. Detta 
gäller särskilt i stadsdelen Hestra, norr om Bergdalen och vid Brämhult. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvatten under driftskedet omfattar i huvudsak hantering av 
avvattning av anläggningen, där infiltration av föroreningspåverkat dagvatten 
kan ge effekter på vattenkvalitet i grundvattenförekomsten. Risken bedöms 
dock bli försumbar under driftskedet och konsekvenser därmed också 
försumbara på grund av låg föroreningsbelastning vid den trafikering av 
järnvägen som är aktuell. Påverkan och effekter på energibrunnar kommer att 
uppstå, men konsekvenserna bedöms som små.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga 
korridorer beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. Utöver dessa kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas i anslutning till Viskans dalgång, så att till 
exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar 
att förorena grundvattenförekomsten Borås. Det är också sannolikt att 
ett antal energibrunnar antingen behöver tas ur drift och ersättas eller 
att åtgärder som kompenserar för förlusten tillämpas i samband med att 
grundvattennivåer påverkas. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan och effekter i byggskedet omfattar direkta föroreningsrisker 
eller påverkan på kvantitet/nivåer genom att avvattning behövs i samband 
med byggande av olika anläggningsdelar. För korridor Knalleland bedöms 
effekterna bli försumbara på grund av passage på bro. Vidare finns risk för 
effekter genom påverkan från anläggningsarbeten i tillrinningsområdet 
på sluttningarna kring grundvattenförekomsten, som kan påverka 
vattenkvaliteten (se även avsnitt 10.1.7). Detta gäller både diffusa föroreningar 

och mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud. Konsekvenserna 
omfattar framförallt föroreningspåverkan i byggskedet på värden som är 
grundvattenberoende, eller utläckage av förorenat grundvatten i Viskan, 
vilket i sin tur kan ge konsekvenser på värden i Viskan. Konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen bedöms inte uppkomma. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna bli försumbara i byggskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet är framförallt att 
risker för föroreningar minimeras genom uppsamlingsmagasin och rening. 
Vidare är olycksförebyggande åtgärder viktiga att tillämpa under hela 
byggskedet. Under byggskedet är det också lämpligt med etablering av lokala 
kontrollprogram för grundvattennivåövervakning vid kritiska passager 
avseende grundvattenpåverkan.

Grundvattenförekomsten Borås bedöms endast beröras i mycket 
begränsad omfattning. Ett antal energibrunnar kan påverkas, men 
konsekvenserna bedöms som små.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar, då inga 
kommunala vattentäkter berörs och påverkan på övriga 
dricksvattentäkter är begränsad. 
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Jord- och skogsbruk 

Inga områden för jord- och skogsbruk berörs av korridoren.

Buller 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar delvis i tunnel under Borås och ovan mark från Rya åsar, 
förbi Knalleland och till Norrmalm innan den fortsätter i tunnel österut. Där 
järnvägen går ovan mark finns blandad bebyggelse med både verksamheter 
och bostäder. Området är idag påverkat av buller både från vägtrafik och 
järnväg.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
På sträckor där den framtida järnvägen kommer att gå i markplan eller på 
bro påverkas närområdet av buller. Effekten beror på områdets påverkan av 
befintligt trafikbuller där stora effekter sker i områden med liten påverkan av 
trafikbuller i dagsläget. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden 
ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en konsekvens med 
avseende på buller då området där korridoren passerar har en känslighet för 
tillkommande buller. 

Korridoren kommer att innebära en stor påverkan på området vid Knalleland 
och Norrmalm då järnvägen ligger på bro. Området är idag påverkat av 
buller från stadstrafik och Älvsborgsbanan. Den nya järnvägens läge på bro 
innebär dock en stor spridning av buller. Korridoren kommer att passera 
genom en idag bebyggd miljö med både verksamheter och bostäder. Vid den 
östra tunnelmynningen kan det lokalt medföra mycket förhöjda ljudnivåer 
vid närliggande bostäder. Här kommer ett flertal bostadshus i närheten 
av järnvägen att exponeras av ljudnivåer över riktvärdena. Med vidtagna 
bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden för buller ej överskridas vid 
bostadshusen.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att 
utföras enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder omfattar 
främst bullerskyddsskärmar på bro men även bullerskyddsskärmar nära 
järnvägen kan vara aktuella. Sannolikt kan det bli aktuellt med omfattande 
fastighetsnära skyddsåtgärder då många bostäder ligger nära korridoren. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 

bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk.

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Åtgärder för att begränsa byggbuller kan omfatta begränsning av arbetstider 
för vissa bullriga moment, byggande av bullerskydd (bullervallar eller 
bullerskyddsskärmar) för att begränsa bullerpåverkan samt att placera 
och avskärma tillfälliga bullrande arbetsmoment i syfte att begränsa 
bullerpåverkan. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder som skall utföras för 
driftskedet kan utföras redan i byggskedet för att begränsa bullerpåverkan. 
En viktig del för den allmänna acceptansen av kommande byggarbeten är att 
tidigt informera om vilka bullrande arbeten som behöver genomföras och vad 
det kommer att innebära. Även genom att erbjuda möjlighet till alternativt 
boende under vissa tidsperioder där störningsrisken är stor och då de boende 
inte har möjlighet att sova ostört. Detta kan vara aktuellt i vissa situationer, 
exempelvis för boende som arbetar udda tider och som inte kan sova ostört 
under normal arbetstid, det vill säga på dagtid under vardagar.

Korridoren bedöms ge stor påverkan där järnvägen passerar genom 
norra delen av Borås ovan mark. På de delar där järnvägen enbart går i 
tunnel bedöms effekten som försumbar.

Under byggskedet förväntas byggbuller främst förekomma i närheten 
av den nya järnvägen men även vid arbete med tunnlar, från arbets-
vägar och arbetsplatser. Byggskedet pågår under flera år, men med 
arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid 
arbete andra tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttlig till stor negativ. 
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren går Älvsborgsbanan i nordsydlig riktning och tillsammans 
med övrig infrastruktur medför detta att området runt Knalleland i dagsläget 
inte är opåverkat av vibrationer. Bostäder finns norr om korridoren i området 
Erikslund och öster om Knalleland i området Norrmalm.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningstyperna bro och bergtunnel medför mycket begränsat med 
vibrationer till omgivande områden. Detta medför att enbart ett fåtal 
bostäder får förhöjda vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av 
den nya järnvägen. Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas. Detta 
tillsammans med att området idag inte är opåverkat av vibrationer, medför att 
konsekvensenen inom de områden där bostäder finns blir försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Inga specifika åtgärder krävs för att klara riktvärdet för vibrationer. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per 
dygn för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå 
vid sprängning av de tunnlar som krävs för alternativet samt vid pålning 
och spontning. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och 
kan anpassas tidsmässigt under dygnet bedöms konsekvensen för dessa 
aktiviteter bli försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder inom korridoren beräknas få förhöjda 
vibrationsnivåer. Då området idag är påverkat av vibrationer 
bedöms konsekvensen i driftskedet som försumbar. 

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Luftburet bakgrundsljud skiftar inom tätorten Borås vilket innebär att 
områdena är olika känsliga för stomljud från järnvägstrafik i tunnel. På 
skyddade platser kan ljudnivåerna vara låga och därmed bostäderna mer 
känsliga. På de platser som har bostadsområden längs korridoren finns inte 
några större trafikleder i närheten och lokala gator som främst betjänar 
det egna området vilket innebär en måttlig känslighet för tillkommande 
stomljud. De sträckor som har större påverkan från industri och infrastruktur 
längs korridoren och har liten känslighet är mestadels industri- eller 
affärsområden. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har nästan helt sträckor med 
bergtunnlar där bostadsområden ligger ovanför.

Då sträckan har en långa tunnlar på måttliga till stora djup under bostäderna 
kan 80 bostadshus få stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA före åtgärd. Stomljud 
kan överskrida riktvärdet väster om Hestra, öster om Herrljungabanan samt 
inom korridor norr om Hässleholmen. Ljudnivåerna från framtida tunnel 
kan vara uppfattbara inom Brämhult då husen ligger över järnvägstunneln 
men då djupet är stort så klaras riktvärden. Inom korridoren finns generellt 
tätortsbebyggelse vilket innebär en måttlig känslighet för tillkommande 
störningar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 1 500 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper, samt ballastmatta monterad cirka 40 centimeter ned i 
ballasten, åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer 
ljudnivåer från bergborrning att höras. Då järnväg byggs i tunnel så kommer 
ljudstörningar att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är 
dels själva järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels 
byggande av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande. Byggbuller 
från arbete i tunnel kan tidvis uppfattas inom ett stort antal bostadshus där 
riktvärde i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 
(Naturvårdsverket, 2004) dagtid kan överskridas för flertalet bostäder. Inom 
korridoren finns framför allt tätortsbebyggelse vilket innebär en måttlig 
känslighet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor.

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett åttiotal bostäder inom korridoren kan få stomljudsnivåer över 
riktvärdet. Känslighet bedöms som måttlig då det är bostäder inom 
tätort som påverkas. Även effekten bedöms som måttlig då alla 
riktvärden kan klaras efter åtgärder. Konsekvensen bedöms som 
måttlig.

Även i byggskedet påverkas ett åttiotal bostäder av stomljud från 
tunnlar inom korridoren. Om arbete sker under andra tider än dagtid 
kommer fler bostäder att överskrida riktvärdet för byggbuller. 
Känsligheten är generellt måttlig. Då sträckan är lång och många 
bostäder påverkas av stomljud från byggskedet bedöms effekten som 
måttlig till stor.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ. 
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Luft 
Nuvarande förhållanden
Där korridoren passerar på bro genom Knalleland finns få boende och 
området präglas främst av verksamheter. Tunnelmynningen öster om 
stationsläget ligger vid bostadsområdet Norrmalm med relativt många 
boende där det även förekommer skolor. Områdets värde bedöms som 
måttligt för luftmiljön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer att innebära fler resor med tåg istället för 
med bil eller buss. Detta medför att utsläppen av kväveoxider och partiklar 
förväntas minska jämfört med om anläggningen inte byggs. För luftmiljön 
råder stor känslighet inom hela Borås där luftmiljön är påverkad av trafiken 
från bland annat Väg 40 och i dessa områden är befolkningstätheten hög. Det 
finns även ett stort antal verksamheter som ur luftmiljösynpunkt bedöms som 
extra känsliga, såsom vårdinrättningar, skolor och förskolor. Känsligheten 
för dessa områden bedöms därför som stort. Effekten av den minskade 
trafiken som anläggningen medför bedöms som positiv för dessa områden 
varför anläggningen bedöms medföra en positiv konsekvens för luftmiljön då 
luftmiljön förbättras av den minskade vägtrafiken i området.

Effekten lokalt för partikelutsläpp från tunnelmynningen vid Norrmalm 
bedöms som försumbar då bidraget från järnvägen medför att luftkvaliteten 
enbart lokalt försämras och denna förändring enbart är marginellt. Detta 
medför att även om känsligheten för området är måttlig så kommer 
miljökonsekvensen för luftkvaliteten bli försumbar för området Norrmalm.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Tunnelmynningens placering i förhållande till bostäder och känsliga 
verksamheter bör beaktas.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Det blir troligen nödvändigt med en betongtunnel vid Norrmalm, vilket 
innebär schaktningsarbeten i detta område med transporter av uppkomna 
massor. Sprängningsarbeten för att driva bergtunnel kan medföra påverkan 
på området när spränggaser ventileras ut. Effekterna av dessa aktiviteter 
kan vara betydande men då dessa aktiviteter medför effekter som är lokala 
och under begränsad tid i förhållande till anläggningens totala livslängd 
bedöms effekterna som försumbara. Detta medför försumbara konsekvenser i 
byggskedet för luftkvalitén i området kring den planerade anläggningen.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa 
påverkan på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av 
kvävedioxid. Exempel på åtgärder kan vara damreducerande åtgärder med 
vattenridåer vid sprängning, hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli positiv, 
eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra ett 
minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar i de norra delarna av centrala Borås. Den västligaste 
delen av korridoren utgörs av landsbygd med få antal boende. Väster om 
station B2, där bebyggelsen i huvudsak utgörs av industrier och kommersiella 
lokaler, passeras bostadsområden vid Hestra. Det största antalet bostäder 
samt skolor och förskolor finns i den östra delen av korridoren där 
bostadsområden kring Norrmalm, samt norra delarna av Hässleholmen och 
Brämhult passeras. Efter Brämhult övergår korridoren åter i landsbygd där 
det finns ett mindre antal boende.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren utgörs i huvudsak av tunnel, med undantag för själva 
stationsläget som sker på bro. För sträckan med tunnel väster om 
stationsläget innebär det, med järnväg i bergtunnel, att bostäder på marknivå 
kan komma att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en 
försumbar effekt och därmed försumbar konsekvens.

Det planerade stationsläget ligger i ett område som i princip saknar bostäder, 
skolor och förskolor. I och med att anläggningstypen är bro kommer dessa 
dessutom finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Öster om stationen övergår korridoren från bro till tunnel och passerar 
flertalet bostadsområden med högt antal bostäder, samt en del skolor och 
förskolor. Eftersom flertalet regionaltåg vänder i Borås är trafikeringen 
öster om stationen dock betydligt lägre än väster om stationen. Med järnväg 
i bergtunnel kommer bostäderna på marknivå således att exponeras för 
magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt. Undantaget är 
dock bostadsområdet Norrmalm som korridoren passerar direkt öster om 
stationsområdet. I och med övergången från bro till tunnel kommer det inte 
vara möjligt att hålla det antagna djupet på tunneln. Istället antas ett lägre 
tunneldjup som medför att bostäder på marknivå kan komma att exponeras 
för magnetfält mellan 0,4 och 0,2 µT, vilket innebär en liten negativ effekt. 
Då det finns skolor/förskolor i området innebär detta att den nya järnvägen 
medför en liten-måttlig negativ konsekvens för Norrmalmsområdet. För 
resterande korridor österut medför den nya järnvägen försumbar effekt.

Inom korridoren finns det fler bostäder, skolor och förskolor som inte 
exponeras för magnetfält över det försumbara värdet än antalet som 
exponeras för ett sådant magnetfält. Däremot bedöms korridoren ändå ge en 
liten till måttlig negativ konsekvens på grund av en liten negativ effekt som 
uppstår för ett område inom korridoren.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid byggnation av nya järnvägar kan kontaktledningssystemet planeras på 
ett sätt som minskar det magnetiska fältets utbredning kring järnvägen, 
exempelvis genom placering av autotransformatorer, ledningar och 
sektioneringar.
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Utöver åtgärderna beskrivna i föregående stycke kan det även vara möjligt att 
begränsa magnetfältsexponeringen genom att förlägga järnvägen i en djupare 
tunnel än antaget.

På sträckan med tunnel väster om stationsläget, kan ett måttligt antal 
bostäder på marknivå komma att påverkas av magnetfältsexponering 
med försumbar effekt. Detta medför en försumbar konsekvens. 

Vid bostadsområdet Norrmalm, kan bostäder (samt skolor/förskolor) 
på marknivå komma att exponeras för en liten negativ effekt, vilket 
medför en liten till måttlig konsekvens. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten till måttlig negativ 
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst på den påverkan som 
sker på bostäder i anslutning till tunnelmynning vid Norrmalm. 

Risk och säkerhet
I korridoren finns långa tunnlar samt bro med stationen belägen på 
bron. Då tunnlarna kategoriseras som långa, med en längd upp till 10 
kilometer bedöms känsligheten som måttlig för resenärer på tåg och 
för räddningstjänst. För tunnlarna och broarna bedöms känsligheten 
som stor gällande arbetsmiljö under byggskedet. Med tekniska åtgärder 
för tunnelsäkerhet enligt regelverk samt arbetssätt för hantering av 
komplikationer i arbetsmiljön bedöms effekten som liten för resenärer i 
tåg samt för arbetsmiljön under byggskedet. Då spårtunnlarna förses med 
en parallell servicetunnel bedöms effekten som måttlig för räddningstjänst. 
Korridoren ligger till stor del i tunnel vilket innebär en liten känslighet och 
effekt för tredje man. För resenärer på stationen bedöms känsligheten som 
liten då stationen ligger på bro i det fria. Effekten bedöms också som liten 
då åtgärder för att förhindra att obehöriga vistas i spårområdet vidtas. Farlig 
anläggning bedöms ligga på tillräckligt avstånd. 

Alternativet innebär måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av 
långa tunnlar. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet litet-måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk samt tekniska åtgärder för säkerhet på bro i Knalleland bedöms 
risknivån för korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Knalleland 
med stations- 
läge B2

Liten Liten-
Måttlig Liten Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Långa tunnlar samt bro med station belägen på bron. Farlig anläggning bedöms ligga på tillräckligt 
avstånd.
Måttlig negativ konsekvens under byggskede på grund av långa tunnlar.

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta områdena i anslutning till Viskan finns vid höga flöden i ån risk 
för översvämning. 

Markanvändningen väster om station B2 utgörs i huvudsak av natur- och 
glesbebyggd mark. Vid stationsläget och öster om denna är bebyggelsen 
tätare.

Marknivån inom stationsläget ligger lågt i Viskans dalgång och terrängen 
inom stationsområdet är relativt plan. Topografiska lågpunkter återfinns 
runt om i stationsområdet, främst i anslutning till större byggnader och invid 
Ålgårdsvägen, väg 42, Bergslenagatan och Mariebergsgatan. Nordöst om 
stationsområdet, längsmed Älvsborgsbanans östra sida, återfinns en större 
lågpunkt.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där stationen ligger på bro begränsas risk för översvämning av 
stationsområdet till bropelare. Dock kan bropelarens läge i förhållande till 
befintliga lågpunkter och skyfallsstråk, medföra att skyfallsöversvämningar 
uppkommer på nya platser, effekten bedöms som liten. Där anläggningen 
passerar i tunnel begränsas risken för anläggningen till tunnelmynning, där 
vatten kan rinna in vid skyfallsöversvämning.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid passage av Viskan på bro ska brostöd inte placeras i eller i direkt 
anslutning till åfåran, för att flödeskapaciteten vid höga vattenflöden i Viskan 
inte ska påverkas och ge större konsekvenser. 

Dimensionerade och klimatanpassade höjdsättningar för stationsbyggnader, 
byggnader för tekniska installationer, tunnelmynningar och andra 
viktiga funktioner behövs. Ifall byggnader kommer att skära av naturliga 
ytavrinningsstråk mot Viskan, kan kompensationsåtgärder behövas för att 
inte försämra förhållanden nedströms eller uppströms. 

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn tas till framtida 
klimat.

Järnvägen passerar Viskan på flera broar, konsekvensen avseende 
översvämningsproblematik vid höga vattennivåer i Viskan bedöms som 
liten. Gällande översvämningsrisker vid skyfall, bedöms konsekvensen 
också som liten. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens, 
då anläggningen förläggs på bro och i tunnel samt då risken för över- 
svämning är liten. 
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns främst i anslutning till station B2. Inom området finns 
flertalet objekt med måttlig känslighet. I den västra delen av området vid 
station B2 kan föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till 
exempel klorerade lösningsmedel. Inom hela området vid station B2 kan 
även föroreningar med låg spridningsbenägenhet påträffas, till exempel 
metaller och PAH.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid station B2 kan en järnvägsutbyggnad medföra att måttligt förorenade 
områden saneras delvis eller helt, vilket ger en permanent positiv effekt 
eftersom mängden förorenad jord då minskar i området. Om anläggningen 
förläggs ovanpå ett förorenat område vid station B2 utan att sanering utförs 
kan en måttligt negativ effekt vara att framtida saneringsåtgärder försvåras. 
Sammantaget bedöms korridorens passage vid Knalleland medföra liten till 
måttlig konsekvens. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms inte kräva några specifika miljöanpassningar eller 
skyddsåtgärder i driftskedet.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan schaktarbeten vid station B2 innebära att föroreningar 
mobiliseras och sprids till områden som tidigare inte varit förorenade. 
Spridning från jord kan ske genom att förorenade massor flyttas till en annan 
plats där negativa effekter kan uppstå. Spridning från jord kan även ske 
på grund av damning under byggskedet. Arbeten som kräver länshållning 
eller sänkning av grundvattenytan kan medföra att förorenat grundvatten 
från omgivningen transporteras in till schakt eller tunnel. Förorenat 
länshållningsvatten som uppstår i byggskedet kan riskera att spridas till följd 
av olyckor eller andra avvikelser. Effekterna som kan uppstå i byggskedet vid 
station B2 bedöms kunna bidra med måttliga till stora negativa konsekvenser 
för människors hälsa och miljön. Konsekvenserna bedöms bli mindre med 
inarbetade skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För att motverka spridning i byggskedet vid Knalleland behöver 
entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i förorenade områden 
och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på 
omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel vara att minimera uppkomst 
av förorenat länshållningsvatten, rening av länshållningsvatten innan det 
släpps ut till omgivningen, dammbindning vid torra väderförhållanden, 
hjultvätt för arbetsfordon och att tillfällig lagring av massor endast får ske på 
ytor där risk för spridning är försumbar.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt. Om  
anläggningen förläggs ovanpå ett förorenat område utan att sanering 
utförs, kan framtida saneringsåtgärder försvåras. Konsekvensen 
bedöms som liten till måttlig. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens, 
dels då det finns förekomst av förorenade områden kring Knalleland, 
dels på grund av att stora delar av stationsläget kan komma att  
anläggas på bro.

Masshantering
För korridoren Knalleland med station B2 uppkommer en stor mängd 
bergmassor, varav endast en mindre andel av bergmassorna bedöms behövas 
till järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer för de långa tunnlar 
som krävs både väster och öster om Viskadalen för att nå den lågt liggande 
B2-stationen. Mindre mängder jordmassor uppkommer och inga torvmassor 
uppkommer då korridoren helt undviker torvpartier. 

En stor mängd berg, som inte behövs till järnvägsanläggningen genereras 
för korridor Knalleland. Denna är dock något mindre jämfört med Borås 
C nordöst och korridor Borås C sydöst, men avsevärt större än för övriga 
korridorer. För korridor Knalleland råder massbalans gällande jordmaterial. 
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KORRIDOR KNALLELAND MED STATION B2

Klimat
Korridor Knalleland är tillsammans med korridorerna Borås C nordöst samt 
Borås C sydöst det alternativ som ger upphov till störst klimatpåverkan 
under byggskedet, jämfört med övriga alternativ. Den största bidragande 
faktorn till det är att de tre stationslägena i huvudsak går i bergtunnel, vilket 
innebär stora mängder klimatbelastande material som betong och stål som 
läggs på tunnelväggar och tak. Tunnlar innebär också stora schaktmängder 
som kan behöva transporteras långa sträckor. För korridor Knalleland ligger 
själva stationen ovan mark på tre broar som bedöms bli cirka 1,4 kilometer 
långa. Dessa ansluter till kortare betongtunnlar både i öst och väst. Både 
betongtunnel och bro är konstruktioner som medför stor klimatpåverkan. 

Ekosystemtjänster
Det alternativ som bedöms ha störst påverkan på ekosystemtjänster är 
korridor Knalleland. Även om marken redan i hög grad är ianspråktagen och 
anläggandet av en ny station inte bedöms innebära en ytterligare stor förlust 
av ekosystemtjänster, ligger stationen på bro kritiskt nära naturreservatet 
Rya åsar samt i anslutning till Viskan. Viktiga kulturella ekosystemtjänster 
såsom tillhandahållande av stadsnära områden för rekreation och friluftsliv, 
riskerar att påverkas negativt av buller från tunnelmynningar och station. 
Detta förstärks visuellt eftersom bron ligger högt och utan skydd av 
växtlighet. Utblickar från Rya åsar bedöms påverkas negativt av station på 
bro. Anslutande korridor väster och öster om stationsläget utgörs av tunnel, 
vilket ger ytterligare en liten förlust av ekosystemtjänster.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en stor förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande ekosystemtjänster Stationsläge på redan ianspråktagen, hårdgjord 
mark innebär liten förlust av försörjande eko- 
systemtjänster.

Reglerande ekosystemtjänster Stationsläge på redan ianspråktagen, hårdgjord 
mark innebär liten ytterligare förlust av reglerande 
ekosystemtjänster. Bullerpåverkan i området blir 
dock stor, och förutsättningarna för naturlig 
bullerreglering på platsen mycket begränsade.

Kulturella ekosystemtjänster Stor negativ påverkan på möjligheterna till 
tätortsnära rekreation och estetiska värden vid Rya 
åsar samt på Viskan.

Sammanfattning Broläget medför stor påverkan på ekosystem- 
tjänster, trots tunnelanslutningar i väster och öster. 
Sammantaget bedöms förlusten av ekosystem- 
tjänster som stor.
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KORRIDOR BORÅS C NORDÖST MED STATION B1A

9.6.2 Korridor Borås C nordöst med station B1A
Korridorens sträckning ses i Figur 9.18.
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Figur 9.18 Korridor Borås C nordöst med stationsläge B1A.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridor Borås C nordöst med station B1A går i tunnel hela sträckan 
genom utredningsområdet förutom i den sydvästra delen vid Viared. Där 
går korridoren genom ett område som är präglat av Viareds storskaliga 
verksamheter, väg 27/40 och Borås flygplats. I Viareds ytterkanter, i 
anslutning till sjöarna, finns enstaka boende- och jordbruksmiljöer. Stationen 
kommer att ligga under nuvarande Borås C tvärs nuvarande spårområde. 
Eftersom centrala Borås passeras i tunnel begränsas beskrivningen av 
nuvarande förhållanden till att endast omfatta den del av centrala Borås där 
uppgångar från plattformarna och serviceschakt kan tänkas komma. Borås 
C är en lokal och regional målpunkt för resande och består av stationshus, 
plattformar och en bred bangård. På den södra sidan om stationen finns 
resecentrum med bussangöring och på den norra sidan främst verksamheter, 
vägar och parkeringar. Regementsområdet, Borås stadskärna och 
stadsdelarna Bergdalen och Salängen ligger alla inom korridoren. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan av en järnvägsanläggning i markplan vid Viared i den västra delen 
av korridoren ger minst negativ effekt om den förläggs nära väg 27/40, 
Viareds verksamhetsområde och Borås flygplats eftersom landskapet där 
redan är påverkat av infrastruktur och verksamheter och känsligheten för 
förändring är liten. I den södra delen av korridoren är landskapsvärdet och 
känsligheten större. Där kan effekten bli att området kring sjöarna förlorar 
i attraktivitet som boendemiljö. Konsekvensen inom den västra delen av 
korridoren bedöms sammantaget som liten.

Borås stadskärna som helhet har en mycket värdefull stadsmiljö med en 
stor känslighet för förändring. Området runt stationen är starkt präglat av 
infrastruktur med viktiga funktioner kopplat till lokalt och regionalt resande 
och känsligheten här är mindre än i omgivande stadsdelar. Två uppgångar 
kommer att finnas i den befintliga stationens direkta närområde. Möjlighet 
finns att lokalisera stationsuppgångar som till viss del kan överbrygga 
befintliga barriärer i staden och stärka funktionen som knutpunkt för 
resande. Brandgas-, frisklufts- och tryckutjämningschakt kommer att 
krävas, vilka kan ge en viss lokal negativ påverkan på tätortsmiljön, men 
sammantaget bedöms effekten bli positiv för Borås centrala delar. Borås C:s 

funktion som lokal och regional målpunkt för resande stärks. Kumulativa 
effekter som kan uppkomma är att tidigare obebyggda ytor intill Borås C kan 
utvecklas till annan användning om dessa ytor inte längre behövs till den nya 
järnvägsanläggningen. Konsekvensen av en station i tunnel under Borås C 
bedöms bli positiv för området och för stadens utveckling.  

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Placering och utformning av uppgångar, ventilationsschakt med mera 
har stor betydelse för stadsbild och stadens samband, rörelsemönster och 
utveckling. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ytor kommer att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan 
påverka vistelseytor och invanda stråk i stadsdelen. Effekten bedöms bli stor 
och kortvarig stadsmiljön kan återställas efter att etableringsytan inte längre 
behövs. Konsekvensen blir måttlig eftersom området ligger nära bebyggelse 
och platser där människor rör sig, men det finns ytor som kan användas nära 
stationsläget och omledningar av stråk kan bli möjliga. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.

För Borås stadskärna samt stadsdelarna kring Borås C, bedöms  
möjlighet finnas att lokalisera stationsuppgångar som till viss del kan 
överbrygga barriärer och stärka funktionen som knutpunkt för resande. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som positiv, då Borås centrals 
funktion som lokal och regional målpunkt för resande kommer att 
stärkas. 
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KORRIDOR BORÅS C NORDÖST MED STATION B1A

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Ett flertal skogsområden med påtagliga till höga naturvärden passeras 
av tunnelanläggningen. Kring Häglared, Främgärde och Brämhult öster 
om Borås återfinns flera lövskogsområden med höga värden, ängs- och 
betesmark samt flertalet sumpskogar. Sammantaget bedöms dessa områden 
ha ett måttligt naturmiljövärde.

I korridorens sydvästra del passeras Borås flygplats samt Pickesjön. Här finns 
lövskogsområden, ängs- och betesmark samt skogliga nyckelbiotoper. Även 
dessa områden bedöms sammantaget ha ett måttligt naturmiljövärde.

Hälasjön, Pickesjön, Stora Nabbasjön samt Viskan finns inom korridoren. 
Hälasjön är en tämligen stor sjö som omges av barrdominerad skog med 
lövinslag så som björk och klibbal. Storlom häckar i sjön och arterna 
svartvit flugsnappare, huggorm och vanlig snok har observerats. Pickesjön 
omges av både löv- och barrdominerade skogar. Området är ett välbesökt 
rekreationsområde.

Hälasjön och Pickesjön bedöms ha måttliga naturmiljövärden. Stora 
Nabbasjön bedöms ha litet naturmiljövärde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Där anläggningen går i skärning eller på bank i korridorens sydvästra del 
påverkas inga naturvärden.

Övriga lövskogar, sumpskogar och ängs- och betesmarker som berörs sydväst 
och öster om Borås bedöms inte påverkas av anläggningen då drifts- och 
anläggningsdelar för tunneln förutsätts kunna lokaliseras utanför höga 
naturvärden. 

Hälasjön påverkas till viss del av ytanspråk då anläggningen kan passera 
på bank eller bro. Därmed finns risk för biotopförlust och försämrad 
vattenomsättning. Konsekvensen bedöms bli måttlig. 

För Viskan och Pickesjön bedöms konsekvenserna vara försumbara då 
anläggningen passerar i bergtunnel.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
För Hälasjön bedöms byggskedet innebära risk för grumling och föroreningar, 
vilket kan ge kortvarig negativ påverkan på vattenmiljön. Utsläpp av 
länshållningsvatten från tunnelarbetena kan medföra ökad tillförsel av 
föroreningar till Viskan, vilket kan ge upphov till en kortvarig försämring 
av vattenkvaliteten. Försämrad vattenkvalitet kan ge upphov till negativa 
effekter på vattenlevande organismer. Konsekvenserna bedöms bli små om 
skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att byggdagvatten samt 
länshållningsvatten från tunnelarbeten behandlas innan det når recipienten. 
Vid anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas 
av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. 
Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och 
våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Beroende på anläggningstyp och lokalisering, kan Hälasjön med 
måttligt naturmiljövärde komma att påverkas. I övrigt påverkas få 
landmiljöer. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ, då det finns risk 
för påverkan på Hälasjön.

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Runt Viared och längs korridoren in mot Borås C finns ett antal 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, primärt fossila åkrar, 
en bytomt och boplatslämningar från historisk tid och möjligen järnålder. 
En stor mängd kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer är belägna 
inom korridoren omkring Borås stadskärna. Centralt ligger en registrerad 
fornlämning som utgörs av Borås stadslager från 1600-talet och framåt. Även 
öster om Borås finns ett stort antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar av likartad karaktär som vid Rya åsar och Hestra. Även öster 
om Borås finns ett stort antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar av likartad karaktär som vid Rya åsar och Hestra.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren passerar Borås stad i tunnel, utpekade stadsdelar och 
områden som bedöms ha särskilt kulturhistoriska värden i Borås Stads 
kulturmiljöprogram och som passeras är följande: stadsdelarna Göta, 
Tullen, Västra Parkstaden, Östra Parkstaden, Nedre Norrmalm, Salängen, 
Bergdalen och Industrilandskapet Norra Centrum. Kvarter som passeras 
är: Idun, Nornan, Freja, Sardellen, Rödingen, Piggvaren, Petersberg, Astern, 
Blåklinten, Makrillen, Kamelian, Cedern och Vävaren med flera. Samtliga 
kvarter är utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla i Borås stads 
kulturmiljöprogram. Områdena består i huvudsak av industribebyggelse från 
tidigt 1900-tal och bostadsbebyggelse och planstrukturer från 1900-talets 
första hälft. Samtliga områden bedöms ha måttliga värden. Förutsatt att inga 
större ingrepp sker bedöms effekten och konsekvensen för samtliga områden 
som försumbar. 

Det före detta Regementet och landeriet Katrineberg ligger i stadsdelen Göta 
strax söder om väg 40 i den sydvästra delen av Borås. Landeriet består av en 
huvudbyggnad och två flygelbyggnader från 1700-talet. I Regementsparken 
finns ett soldattorp från 1600-talet. Kasernbyggnaderna är uppförda 
under 1910-talet. Byggnaderna har skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
detaljplanen. Området bedöms ha ett måttligt värde. Förutsatt att inga större 
ingrepp sker i området bedöms effekt och konsekvens som försumbar, då 
området passeras i tunnel. 

Kulturmiljön Äldre rutnätsstaden omfattar Borås äldsta delar med 
rutnätsstrukturen planerad efter branden 1827. Vissa bevarade gatu- och 
kvartersstrukturer, värdefulla byggnader från 1690 fram till 1950 och 
värdefulla broar över Viskan. Här ingår även Caroli kyrka från 1669 (kyrkligt 
kulturminne) och byggnadsminnet biografen Röda kvarn. Området har ett 
högt kulturhistoriskt värde. Korridoren passerar i tunnel och därmed bedöms 
effekten som liten och konsekvensen som måttlig, förutsatt att inga ingrepp 
sker i området. 

Borås Centralstation är byggnadsminne och uppförd 1894 i samband med 
invigningen av järnvägen mellan Borås och Göteborg. Byggnaden har ett 
högt kulturhistoriskt värde. Det planerade stationsläget i tunnel planeras i 
anslutning till den befintliga stationen. Påverkan och effekter kan ske under 
byggskedet. Effekten bedöms som liten och konsekvensen som måttlig 
förutsatt att inga större ingrepp sker i området. 

På en höjd i Borås centrala delar är Gustav Adolfs kyrka belägen. Kyrkan är 
uppförd 1906 och därmed skyddad som kyrkligt kulturminne. Värdet bedöms 
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som stort. Då korridoren passerar i tunnel bedöms effekt och konsekvens 
som försumbar, förutsatt att inga större ingrepp sker i området.

Även fornlämningen L1966:2260 som utgörs av Borås äldre stadslager 
kan komma att påverkas beroende på var exempelvis uppgångar och 
ventilationsschakt för stationen kommer att anläggas. Effekten bedöms som 
liten och konsekvensen som måttlig förutsatt att ingen större påverkan sker. 
Risken för ökade negativa konsekvenser är dock stor. 

Vidare österut passerar korridoren Brämhult, med funktionalistiskt 
bebyggelseområde från 1930- och 40-talen, utpekat i Borås Stads 
kulturmiljöprogram, och Brämhults kyrka och kyrkomiljö med medeltida 
träkyrka, före detta skola och kyrkohärbärge. Kyrkan är skyddad som kyrkligt 
kulturminne. Brämhult passeras i tunnel. Förutsatt att inga större ingrepp 
sker i området bedöms effekt och konsekvens som försumbar. 

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningarna 
både vid Viared och öster om Borås bedöms som försumbar, eftersom 
korridoren går i tunnel. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Då stationsläget är beläget centralt i en större stad kommer troligtvis 
omfattande skyddsåtgärder krävas för att skydda kulturhistoriskt värdefulla 
objekt, byggnader och sammanhang både ovan och under mark. Exempelvis 
åtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra kulturhistoriska 
lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. Tillfälliga arbetsvägar, 
etableringsytor och upplag placeras i så stor utsträckning som möjligt så att 
de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt. Åtgärder vidtas 
för att undvika att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skadas av vibrationer 
eller sättningar.

Vilka negativa effekter som uppstår beror i hög grad på stationens 
utformning och läge, men dessa bedöms främst uppkomma kring 
centralstationen och i anslutning till Borås stadskärna. Effekterna för 
fornlämningen L1966:2260 (Borås stadslager) och centralstationen 
bedöms som små och konsekvensen bedöms som måttlig förutsatt att 
påverkan är liten.

Den sammantagna bedömningen för alternativet ger en liten till måttlig 
negativ konsekvens för kulturmiljön, då området kring centralstationen 
och Borås stadskärna påverkas.

Rekreation och friluftsliv 
Där korridoren går i markplan finns inga utpekade eller identifierade 
rekreations- eller friluftsområden.

Korridoren har ingen negativ påverkan på rekreation- eller friluftsområden 
och därför uppkommer ingen konsekvens.

Ytor kommer att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. 
Bedömningen är att det inte blir någon effekt på rekreationsområden eller 
tillgängligheten till dessa. 

Stationen ligger under mark och påverkar inte stadens rekreations-
områden eller tillgängligheten till dessa.

Den sammanvägda bedömningen för korridoren är ingen konsekvens, 
inga rekreationsområden påverkas.

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
I korridorens sydvästra del, där anläggningen kan komma att anläggas i 
markplan, berörs mindre vattendrag, liten andel våtmark och Hälasjön. 

Viskan rinner genom centrala Borås i området för möjligt stationsläge i berg.
Korridorens nordöstra del, där anläggningen förläggs i bergtunnel, berör 
ytvattentäkten Öresjös avrinnings- och vattenskyddsområde.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Passage av vattendrag och våtmarker i markplan ligger nära vattendelaren 
varför avrinningsområdet som kan komma att påverkas i markplan är litet 
och vattenflödena små. Passage i markplan bedöms därför beroende på 
anläggningstyp endast få lokal påverkan. 

Negativ effekt på hydrologin vid passage av vattendrag och våtmarker 
bedöms sammantaget för korridoren som liten eftersom andel av korridoren 
där anläggningen förläggs i markplan är liten samt eftersom markplan helt 
kan undvikas. 

Vid passage av Hälasjön i markplan i korridorens södra del kan negativ effekt 
genom fragmentering bli stor om passage sker på bank. Effekt av passage av 
Hälasjön på bro bedöms under driftskedet som liten. 

Naturmiljövärde och konsekvens kopplade till sjöar, våtmarker och 
vattendrag beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Placering av hiss- och tryckutjämningsschakt i anslutning till stationsläget 
bör göras så att intrång i Viskans åfåra och i området i omedelbar anslutning 
till åfåran undviks. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Viskan kan bli recipient för processvatten från tunneldrivning och för 
länsvatten från etablering av hiss- och tryckutjämningsschakt. Detta 
kan potentiellt få stor negativ effekt på vattenkvaliteten i samband med 
olyckstillbud eller annan avvikelse. 

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Öresjö, som är kommunal ytvattentäkt och har stort skyddsvärde, kan 
potentiellt bli recipient för processvatten från tunneldrivning. Korridoren 
berör endast sjöns avrinningsområde perifert varför det finns goda 
förutsättningar att avleda processvatten till annan recipient. Vid avledning 
av processvatten till Öresjö kan vattenkvaliteten påverkas negativt. Effekten 
på vattentäkten bedöms kortvarigt kunna bli stor och konsekvenserna 
kan bli kortare driftstopp i dricksvattenproduktionen vid händelser med 
förhöjda utsläpp av förorenat processvatten. Baserat på goda möjligheter 
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att leda vattnet till annan recipient, möjligheter till lämpliga skyddsåtgärder, 
risk för olyckstillbud och varaktighet vid eventuell negativ effekt bedöms 
den sammantagna konsekvensen för vattentäkten under byggskedet som 
försumbar.

Inga ytvattentäkter berörs av korridoren. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Korridoren omfattar, förutom söder om Viared, sträckning i bergtunnel. 
Påverkan på grundvatten i jordlager sker därför framförallt där anläggningen 
skapar kontakt mellan berg och jord via naturliga kopplingar genom 
sprickzoner eller där olika typer av anslutningar behöver göras till 
tunneldelarna genom jord och berg.

Förutom passagen genom dalgången vid Borås löper korridoren genom 
områden med berg eller ytliga tunna jordlager på berg. Grundvatten i 
jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till 
lågpunkter i terrängen, normalt i morän. Inom denna korridor finns endast 
några mindre torvområden, i anslutning till Borås flygplats och Viared, där 
också anläggningen kan gå i skärning eller på bank.

I anslutning till stationsläget passeras Viskans dalgång och anläggningen 
kommer i bergtunnel passera under grundvattenförekomsten Borås, 
vilken av SGU har klassats i intervallet 5–25 l/s (SGU, 2021). På ömse 
sidor om dalgången berörs också viktiga tillrinningsområden till detta 
grundvattenmagasin. Grundvattenförekomsten Borås utnyttjas dock inte 
för kommunal eller annan större dricksvattenförsörjning och bedöms ha ett 
måttligt värde. Grundvattenförekomsten underlagrar stor del av centrala 
Borås, vilket kan innebära att upprätthållande av grundvattennivåer kan ha 
betydelse för grundläggning och stabilitet. Grundvattenförekomsten har 
sannolikt god kontakt med Viskan längs stora delar av sitt lopp och kan ha 
god kontakt med grundvatten i berg via de större sprickzoner som kan antas 
finnas i berget längs Viskans dalgång.

Grundvatten i berg förekommer i anslutning till sprickzoner och kan vara 
särskilt betydande i anslutning till Viskans dalgång vid Borås. Mellan de 
större sprickzonerna kan lokalt även finnas god grundvattentillgång i berg i 
anslutning till mindre sprickzoner. Inom korridoren finns utöver ett mindre 
område vid Hälasjön, få dricksvattenbrunnar i berg, men ett mycket stort 
antal energibrunnar. Detta gäller särskilt omedelbart öster om centrala Borås 
vid Bergdalen och längre österut i villaområdet i norra Hässleholmen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvatten under driftskedet omfattar dels hantering 
av avvattning av anläggningen, där infiltration av föroreningspåverkat 
dagvatten kan ge effekter på vattenkvaliteten i grundvattenförekomsten. 
Risken bedöms dock bli försumbar under driftskedet och konsekvenser 
därmed också försumbara, på grund av låg föroreningsbelastning vid den 
trafikering av järnvägen som är aktuell. Påverkan på grundvatten kan också 
omfatta indirekt påverkan på grundvattenförekomsten genom att inläckage i 
bergtunnlar kan ge effekter genom grundvattennivåsänkning i ovanliggande 
jordlager. Konsekvensen av detta kan till exempel bli påverkan på 
grundläggning av byggnader eller andra anläggningar i centrala Borås. Större 
konstruktioner som penetrerar grundvattenmagasinet ned till berg kan 
också påverka grundvattenströmningen i grundvattenförekomsten, genom 
dämningseffekter eller förändringar i strömningsriktningar. Konsekvenserna 
bedöms sammantaget som måttliga. Påverkan och effekter kan även uppstå 
på dricksvattenbrunnar i berg, konsekvensen bedöms dock som liten, med 
god möjlighet till alternativ vattenförsörjning. Påverkan och effekter på 
energibrunnar kommer att uppstå, men konsekvenserna bedöms som små.

Konsekvensbedömning för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 
Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet är antingen att 
bergtunnlar görs tätare, så att inläckage av grundvatten till anläggningen 
begränsas eller att skyddsinfiltration sker vid aktuella skyddsobjekt för 
att upprätthålla tillräckliga grundvattennivåer. Vidare är det viktigt att 
övergången mellan jord och berg vid anslutning till bergtunnlar görs täta, så 
att inte dränering av jordlager sker denna väg.

För dricksvattentäkter i berg kan vissa brunnar helt behöva ersättas med 
alternativ vattenförsörjning, medan andra kan behöva kompenseras med 
större borrdjup. Det är också sannolikt att ett antal energibrunnar antingen 
behöver tas ur drift och ersättas eller att åtgärder som kompenserar för 
förlusten tillämpas i samband med att grundvattennivåer påverkas. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan och effekter bedöms i byggskedet omfatta direkta föroreningsrisker 
eller påverkan på kvantitet/nivåer i grundvattenförekomsten Borås genom 
att avvattning behövs i samband med byggande av olika anläggningsdelar. 
Omfattande jordschakter kommer innebära att grundvattennivån 
tillfälligt behöver sänkas av kring olika objekt, vilket kan ge konsekvenser 
för områden känsliga för grundvattennivåpåverkan i närheten av 
anläggningen. Föroreningsrisker gäller både diffusa föroreningar och 
mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud. Konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen bedöms inte uppkomma. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna bli små till måttliga i byggskedet.

Påverkan sker på grundvattenförekomsten Borås, konsekvensen 
bedöms som måttlig. Inga kommunala vattentäkter berörs och 
påverkan är begränsad på övriga dricksvattentäkter. Ett antal 
energibrunnar kan påverkas, men konsekvenserna bedöms som små.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ, främst då 
grundvattenförekomsten Borås berörs.
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Jord- och skogsbruk
Jordbruk
Jordbruksmark finns i området vid Viared.

Intrång i jordbruksmark kommer att ske. Det rör sig om begränsade ytor som 
kommer att påverkas, men dessa ytor ingår i ett sammanhang.

Skogsbruk
Skogsbruket i nära anslutning till Borås kan antas vara präglat av det 
tätortsnära läget. Här förmodas att ett skogsbruk anpassat till friluftslivet och 
tätortens rekreativa behov dominerar. Ett sådant anpassat skogsbruk sätter 
andra värden lika högt eller högre än behovet att sätta timmer på marknaden. 
Det handlar också om mycket små arealer som korridorerna upptar, varför 
skogsbrukandet här som utgångspunkt kan sägas vara av mindre betydelse 
för skogsbrukandet i regionen som helhet. 

Alla passager av Borås bedöms vara av liten betydelse för skogsbrukandet i 
regionen. Det antas att fastighetsägare i hög grad tar hänsyn till tätortens 
rekreativa behov och att skogsbruket här bedrivs på ett anpassat sätt. 
Konsekvensen bedöms vara försumbar då området har liten betydelse för 
regionens skogsbrukande redan idag.

Det bör inte i byggskedet tas ner mer skog än nödvändigt för att säkerställa 
byggplatsytor. 

Intrång i jordbruksmark kommer att ske, konsekvensen bedöms som 
liten. 

Skogsbrukandet i regionen är inte beroende av de små arealer som 
korridoren omfattar, konsekvensen bedöms som försumbar. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som liten 
negativ. Bedömningen grundar sig på att påverkan sker på begränsade 
ytor av jordbruksmark som ingår i ett sammanhang. Avseende skogs-
bruk bedöms det tätortsnära brukandet vara av sådan karaktär att 
rekreation värderas högt. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar till största del i tunnel under Borås och ovan mark från 
Viared till Hälasjön innan den fortsätter i tunnel österut. Där järnvägen går 
ovan mark finns blandad bebyggelse med både verksamheter och bostäder. 
Centrala Borås är idag påverkat av buller både från vägtrafik och järnväg.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
För korridoren förväntas måttlig till stor bullerpåverkan i den västra delen 
innan järnvägen går in i tunnel vid Hälasjön. Resterande del av korridoren 
påverkar inte omgivningen med luftburet buller då den går i tunnel och ger 
försumbar effekt. 

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att 
utföras enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder med 
bullerskyddsskärmar nära järnvägen vid Hälasjön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Knalleland.

Korridor Borås C nordöst bedöms ge måttlig till stor påverkan i södra 
Viared och där järnvägen går i tunnel en försumbar effekt. 

Under byggskedet förväntas byggbuller främst förekomma i södra 
Viared och vid Hälasjön men även vid arbete med tunnlar, från arbets-
vägar och arbetsplatser. Byggskedet pågår under flera år, men med 
arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid 
arbete andra tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ. 
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Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
I de centrala delarna av Borås går Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och 
Kust till kustbanan, vilka knyts samman vid Borås C. Dessa anläggningar, 
tillsammans med övrig infrastruktur, innebär att området inte är opåverkat av 
vibrationer i dagsläget. Inom området är bostadstätheten hög.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet innebär en station förlagd i djup bergtunnel, vilket inte ger 
upphov till vibrationer. Detta medför att inga bostäder bedöms få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas. Detta tillsammans med att 
området idag inte är opåverkat av vibrationer medför att konsekvensen inom 
de områden där bostäder finns blir försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Inga specifika åtgärder krävs för att klara riktvärdet för vibrationer. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per dygn 
för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå vid 
sprängning av de tunnlar som krävs för alternativet. Då dessa aktiviteter sker 
under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, 
bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Det bedöms inte vara nödvändigt med några skyddsåtgärder i byggskedet.

Enbart ett fåtal bostäder beräknas få förhöjda vibrationsnivåer. 
Området är till viss del redan påverkat av vibrationer och 
konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Luftburet bakgrundsljud skiftar inom olika områden inom tätorten Borås 
vilket innebär att områdena är olika känsliga för stomljud från järnvägstrafik 
i tunnel. På skyddade platser kan ljudnivåerna vara låga och därmed 
bostäderna mer känsliga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har nästan helt sträckor med 
bergtunnlar där bostadsområden ligger ovanför. Korridoren har en lång 
tunnel på stort djup under bostäderna med fåtal bostadshus som kan enligt 
beräkningar få stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA. Dessa befinner sig vid 
korridoren västliga del vid Hälasjön söder om Borås flygplats. Detta område 
bedöms som måttligt känsligt på grund av sin närhet till industriområde 
och Borås flygplats. Borås centrum bedöms ha liten känslighet och har inga 
bostadshus som före åtgärd överskrider riktvärde på LmaxF 32 dBA på grund av 
tunneldjupet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 330 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper, samt ballastmatta monterad cirka 40 centimeter ned i 
ballasten, åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer 
ljudnivåer från bergborrning att höras. Då järnväg byggs i tunnel så kommer 
ljudstörningar att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är 
dels själva järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels 
byggande av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande. Byggbuller från 
arbete i tunnel kan tidvis uppfattas inom ett stort antal bostadshus även om 
riktvärde i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 
(Naturvårdsverket, 2004) dagtid klaras. Om arbete utförs inom andra 
tidsperioder som kväll eller natt kan riktvärde överskridas. Inom korridoren 
finns framför allt bullerutsatt centrumbebyggelse med liten känslighet för 
tillkommande störningar och mindre utsatt tätortsbebyggelse vilket innebär 
en måttlig känslighet. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett fåtal bostäder inom korridoren beräknas få stomljudsnivåer över 
riktvärde. Känslighet bedöms som liten för bostäder inom tätort men då 
alla riktvärden bedöms kunna klaras med åtgärder bedöms effekten och 
konsekvensen som försumbar.

I byggskedet beräknas ett större antal bostäder inom korridoren 
påverkas av stomljud från tunneln. Mer än ett tiotal bostäder kommer 
överskrida riktvärde dagtid. Om arbete sker annan tid än dagtid 
kommer fler bostäder att överskrida riktvärdet. Då sträckan är lång och 
många bostäder påverkas av stomljud från byggskedet bedöms 
effekten som måttlig.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ.
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KORRIDOR BORÅS C NORDÖST MED STATION B1A

Luft 
Nuvarande förhållanden
I Borås mest centrala delar bor mycket människor och det finns flera känsliga 
verksamheter i form av förskolor, skolor och vårdinrättningar. Luftmiljön i 
detta område är delvis påverkat och preciseringarna i miljömålet frisk luft 
överskrids. Områdets värde bedöms vara stor för luftmiljön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för Knalleland med station B2.

Partikelutsläpp kommer att ventileras ut för att skapa en tillräckligt bra 
luftmiljö vid plattformarna i tunnelstationen. Effekten av dessa utsläpp 
bedöms dock vara försumbara varför konsekvensen i driftskedet bedöms 
försumbart. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Placering och utsläppshöjd på frånluft från tunnelstationen bör beaktas så att 
detta inte sker nära förskolor, skolor eller vårdinrättningar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Omfattande schaktningsarbeten i Borås mest centrala delar kommer troligen 
inte kunna undvikas med många transporter av uppkomna massor. Damning 
från dessa arbeten samt emissioner från entreprenadmaskiner är förväntade 
effekter. Även om effekterna i ett byggskede kan bli påtagliga så är dessa 
effekter lokala och sker under en begränsad tidperiod i förhållande till 
anläggnings livstid vilket medför att effekten i ett byggskede bedöms som 
litet. Då känsligheten inom det aktuella området bedöms som stor innebär 
detta i byggskedet en måttlig negativ konsekvens för luftmiljön i området. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa påverkan 
på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av kvävedioxid. 

Exempel på åtgärder kan vara hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli positiv, 
eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra ett 
minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar i nordöstlig riktning rakt genom centrala Borås. Den 
västligaste delen av korridoren utgörs av ett industriområde och landsbygd 
med ett mindre antal boenden. 

De centrala och östliga delarna av korridoren passerar centrum och flertalet 
bostadsområden. I den östligaste delen av korridoren, efter Brämhult, 
övergår korridoren åter i landsbygd där det finns ett mindre antal boende.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren utgörs i huvudsak av tunnel, med undantag för den allra 
sydvästligaste delen där det är möjligt med markplanelagt spår. Inom detta 
område finns dock endast ett fåtal boende, och när den nya järnvägen går i 
markplan kommer bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar 
effekt.

Den västligaste delen av korridoren utgörs av ett industriområde, men 
ett måttligt antal bostäder passeras i höjd med Hälasjön. Med järnväg i 
bergtunnel kommer bostäderna på marknivå att exponeras för magnetfält 
under 0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt och därmed försumbar 
konsekvens.

In mot centrala delarna av Borås och det tänkta stationsläget finns områden 
med ett stort antal bostäder samt skolor och förskolor. På grund av stationens 
djupa placering kommer dock inga bostäder, skolor eller förskolor på 
marknivå att exponeras för magnetfält över 0,2 µT, vilket innebär en 
försumbar effekt, och den nya järnvägen kommer medföra en försumbar 
konsekvens.

Öster om stationsområdet finns flertalet bostadsområden med ett stort antal 
bostäder samt skolor och förskolor. Eftersom flertalet regionaltåg vänder i 
Borås är trafikeringen öster om stationen dock betydligt lägre än väster om 
stationen. Med järnväg i bergtunnel kommer bostäderna på marknivå således 
att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt, 
och den nya järnvägen kommer medföra en försumbar konsekvens.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens, då det 
inom korridoren saknas bostäder eller skolor som bedöms få magnetfält över 
0,2 µT.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, samt skolor och förskolor. 
Effekten bedöms dock överallt vara försumbar, och sammantaget 
bedöms hela korridoren därför ge en försumbar konsekvens.

Risk och säkerhet
I alternativet ingår en mycket lång tunnel under Borås. Då tunneln 
kategoriseras som mycket lång med en längd över 10 kilometer bedöms 
känsligheten som stor för resenärer på tåg, räddningstjänst och för 
arbetsmiljön under byggskedet. Effekten för resenärer på tåg bedöms som 
liten med åtgärder för tunnelsäkerhet enligt regelverk. Alternativet innebär 
ett komplext byggskede ur arbetsmiljöhänseende på grund av mycket lång 
tunnel med station på stort djup. För arbetsmiljön under byggskedet bedöms 
effekten som måttlig då etablerade arbetssätt finns. Då spårtunnlarna förses 
med en parallell servicetunnel och angreppsvägar anordnas via hissar till 
stationen bedöms effekten som liten för räddningstjänst. Bedömningen 
avseende Räddningstjänst gäller stationen samt område med spårtunnlar 
strax före och efter stationen. För dubbelspårstunnlarna som ansluter till 
stationen är bedömningen måttlig känslighet och måttlig effekt gällande 
Räddningstjänst, d.v.s. även för dem är konsekvensen måttlig negativ. Då 
stationen är belägen under mark på minst 60 meters djup under markytan 
bedöms känsligheten för resenärer på station som måttlig då utrymning 
huvudsakligen behöver ske via hissar. Effekten bedöms dock som liten då 
åtgärder för utrymning från stationen anordnas och åtgärder vidtas för att 
förhindra att obehöriga vistas i spårområdet. Då korridoren till stor del går i 
tunnel innebär det en liten känslighet och effekt för tredje man.

Farliga anläggningar bedöms ligga på tillräckligt avstånd och nya stambanan 
ligger i tunnel i deras närhet. 

På grund av det stora djupet stationen ligger på, i kombination med osäkerhet 
kring mark- och bergförhållanden, bedöms dock att det behövs fördjupad 
utredning kring arbetsmiljön under byggskedet för att ytterligare undersöka 
och verifiera om risknivån kan hållas på acceptabel nivå.

Det bedöms även att fördjupad utredning behövs, i kommande skede, för 
att klargöra omfattningen på åtgärder för att möjliggöra räddningstjänstens 
insats med anledning av det stora antalet spår och tunnlar i anslutning till 
stationen.

Sammantaget innebär alternativet en måttlig negativ konsekvens ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. 

Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet och för säkerhet på station under 
mark enligt regelverk bedöms risknivån för driftskedet kunna bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Borås C 
nordöst med 
stationsläge 
B1A

Liten Måttlig Liten-Måttlig Måttlig Måttlig-stor

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Måttlig negativ konsekvens.
Mycket lång tunnel och station under mark på minst 60 meters djup under markytan. 
Farliga anläggningar bedöms ligga på tillräckligt avstånd och nya stambanan ligger i tunnel i deras 
närhet. 
Komplext Byggskede ur arbetsmiljöhänseende på grund av mycket lång tunnel med station på stort djup.
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KORRIDOR BORÅS C NORDÖST MED STATION B1A

Översvämning
Nuvarande förhållanden
I de låglänta områdena i anslutning till Viskan i centrala Borås finns vid höga 
flöden i ån risk för översvämning. Ytvattendrag som avvattnar relativt små 
avrinningsområden kan komma att passeras i korridorens sydvästra del.

Området är tätbebyggt med hårdgjorda ytor, förutom söder om Viared och i 
anslutning mot de centrala delarna där marken utgörs är naturmark. 

Markytan inom stationsområdet sluttar ner mot Viskan i områdets mitt. 
Topografiska lågpunkter återfinns inom stationsområdet, exempelvis längs 
med befintlig järnväg, i planskilda korsningar mellan järnväg och vägar samt 
på parkeringar runt om i området.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Området vid stationsläget i centrala Borås har stor känslighet för 
översvämning och är i huvudsak knuten till bebyggelse och infrastruktur. 
Eftersom stationsläget är förlagt i tunnel behöver nedgångar samt 
ventilations- och tryckutjämningsschakt översvämningssäkras.
Översvämningssäkringen mot höga vattennivåer utgörs av relativt små ytor 
och bedöms därför ge liten effekt på översvämningsproblematiken i området. 

För den sydvästliga delen av korridoren där anläggningen i den södra delen 
kan förläggas i markplan har områdena i anslutning till vattendrag generellt 
liten känslighet för översvämning. Anläggningen kan, beroende på utförandet, 
utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra till ökad 
översvämningsrisk. Med korrekt dimensionering av genomledning ska 
dämmande effekter på vattendrag inte uppstå och den negativa konsekvensen 
bedöms därmed bli liten. Då stationsläget är förlagt i tunnel behöver 
nedgångar samt ventilations- och tryckutjämningsschakt även skyddas mot 
översvämning vid skyfall.

Inom korridoren förläggs anläggningen så att risken för översvämning av 
anläggningen begränsas till tunnelmynning. Effekten av skyddsåtgärder är 
särskilt kopplat till tunnelmynningar som sammanfaller med topografiska 
lågpunkter där vatten kan rinna in till tunneln.

För del av korridoren i sydväst där anläggning förläggs i markplan i 
glest bebyggd mark och naturmark nedströms bebyggelsen i Viared, kan 
anläggningen behöva skyddas mot översvämning till följd av skyfall. Då 
tillrinningsområden till vattendrag som avleder skyfallet är små samt 
då vattendragen leds genom eller förbi anläggningen bedöms effekten 
på översvämningsrisker vara liten. Då naturområden generellt har liten 
känslighet samtidigt som goda förutsättningar för att rymma tillräckliga 
skyddsåtgärder finns inom korridoren bedöms konsekvensen som liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet 
För att undvika effekt på översvämningsproblematiken i området placeras 
nedgångar samt ventilations- och tryckutjämningsschakt inte i eller i 
omedelbar närhet av åfåran.

Skyddsåtgärder i form av anpassad höjdsättning tillsammans med 
avskärande stråk/diken för att skydda anläggning i markplan, tunnelmynning, 
stationsbyggnader, byggnader för tekniska installationer och andra viktiga 
funktioner bedöms komma att krävas. Kompensationsåtgärder kan komma 

att krävas för att vid skyfall ej riskera att förvärra förhållanden nedströms och 
uppströms anläggningen.

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn tas till framtida 
klimat.

I den sydvästliga delen av korridoren, där anläggningen i den södra 
delen kan förläggas i markplan, har områdena i anslutning till 
vattendrag generellt en liten känslighet för översvämning. 
Konsekvensen bedöms som liten. 

I sydväst, där anläggningen förläggs i markplan i glest bebyggd mark 
och naturmark nedströms bebyggelsen i Viared, kan anläggningen 
behöva skyddas mot översvämning till följd av skyfall. Konsekvensen 
bedöms som liten. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens 
med avseende på översvämningsproblematik, då korridoren förläggs i 
tunnel och risken för översvämning kopplad till anläggningen är liten. 

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns framför allt i Viared samt i centrala Borås. Inom områdena 
finns flertalet objekt med måttlig till stor känslighet. Vid Viared och i 
centrala Borås kan föroreningar med låg spridningsbenägenhet påträffas, till 
exempel metaller och PAH. I centrala Borås kan även föroreningar med hög 
spridningsbenägenhet påträffas, till exempel klorerade lösningsmedel från 
tidigare kemtvättar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid Viared bedöms effekterna vara försumbara eftersom potentiellt 
förorenade områden inte berörs av järnvägsutbyggnaden. Vid station B1A kan 
en järnvägsutbyggnad medföra att förorenade områden saneras delvis eller 
helt vid tekniska anläggningar som kräver schaktarbeten, vilket ger en positiv 
permanent effekt i driftskedet eftersom mängden förorenad jord då minskar i 
området. Tekniska anläggningar i den mättande grundvattenzonen kan även 
förändra grundvattnets strömningsriktning lokalt då de fungerar som en 
barriär, vilket kan innebära att grundvattnet hittar nya strömningsriktningar. 
Förändrade strömningsriktningar kan ge upphov till långvariga måttliga 
negativa effekter för människors hälsa och miljön genom att förorenat 
grundvatten når tidigare opåverkade områden. Under driftskedet kan 
en långvarig effekt i centrala Borås vara att förorenat grundvatten eller 
klorerade lösningsmedel i fri fas läcker in i tunnelkonstruktionen genom 
sprickzoner i berg, vilket kan medföra ökad spridning av föroreningar. I 
centrala Borås längs Viskadalen bedöms spridning genom sprickzoner i berg 
kunna vara särskilt påtaglig. Då tunneln förläggs på stora djup under centrala 
Borås bedöms dock denna spridningsväg endast medföra liten negativ 
effekt för människors hälsa och miljön. Sammantaget bedöms korridorens 
passage under centrala Borås medföra liten till måttlig negativ konsekvens. 
För att fullständigt förstå effekter och konsekvenser som kan uppstå från 
järnvägsutbyggnad i centrala Borås bör kunskapen om föroreningssituationen 
i jord och vatten stärkas. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid centrala Borås för att motverka 
ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper i tunnel under 
hela konstruktionens livstid. För att motverka inläckage av förorenat vatten 
till anläggningen kan anläggningen tätas. Förorenat vatten som tar sig in i 
anläggningen behöver kontrolleras i ett kontrollprogram och kan behöva 
renas innan det leds till recipient eller dagvatten.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan tunneldrivning och schaktarbeten i centrala Borås innebära 
att föroreningar mobiliseras och sprids till områden som tidigare inte varit 
förorenade. Spridning från jord kan ske genom att förorenade massor flyttas 
till en annan plats där negativa effekter kan uppstå. Spridning från jord 
kan även ske på grund av damning under byggskedet. Arbeten som kräver 
länshållning eller sänkning av grundvattenytan kan medföra att förorenat 
grundvatten från omgivningen transporteras in till schakt eller tunnel. 
Förorenat länshållningsvatten som uppstår i byggskedet kan riskera att 
spridas till följd av olyckor eller andra avvikelser. Effekterna som kan uppstå 
i byggskedet i centrala Borås bedöms kunna bidra med måttliga negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Konsekvenserna bedöms bli 
mindre med inarbetade skyddsåtgärder.
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KORRIDOR BORÅS C NORDÖST MED STATION B1A

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
För att motverka spridning i byggskedet vid centrala Borås behöver 
entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i förorenade områden 
och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på 
omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel vara att minimera uppkomst 
av förorenat länshållningsvatten, rening av länshållningsvatten innan det 
släpps ut till omgivningen, dammbindning vid torra väderförhållanden, 
hjultvätt för arbetsfordon och att tillfällig lagring av massor endast får ske på 
ytor där risk för spridning är försumbar.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet, om 
tidigare förororenade områden vid stationsläge B1A saneras delvis eller 
helt. Det går inte att utesluta en ökad föroreningsspridning i driftskedet, 
vilket medför en liten till måttlig konsekvens. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten till måttlig negativ
konsekvens, på grund av risken för föroreningsspridning i området
kring Borås centralstation.

Masshantering
I korridor Borås C nordöst med station B1A uppkommer en mycket stor 
mängd bergmassor, varav endast en mindre andel av bergmassorna bedöms 
behövas till järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer för den långa 
tunneln under Borås och för den stora, centralt placerade stationsvolymen. 
I korridor Borås C nordöst med station B1A uppkommer en mindre mängd 
jordmassor för schakter för hissar och ventilationsrör ovan den lågt 
liggande bergnivån, enbart en mindre andel av dessa bedöms behövas till 
järnvägsanläggningen. Bedömningen är dock att merparten av övriga andelar 
kan användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande 
landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra 
externa projekt. En mindre mängd torvmassor uppkommer. 

En stor mängd bergmaterial som inte behövs till järnvägsanläggningen 
uppkommer för korridor Borås C nordöst. Mängden är dock något mindre 
mängd än för korridor Borås C sydöst. Korridoren Borås C nordöst (och 
korridorerna Borås C sydöst och Osdal med station B11B) genererar väsentligt 
mindre mängd jordmaterial, som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, 
än korridorerna Lusharpan och Osdal/Borås C med station B11A.

Klimat
Korridor Borås C nordöst är tillsammans med korridorerna Borås C sydöst 
samt Knalleland det alternativ som ger upphov till störst klimatpåverkan 
under byggskedet, jämfört med övriga alternativ. Den största bidragande 
faktorn till det är att de tre stationslägena i huvudsak går i bergtunnel, vilket 
innebär stora mängder klimatbelastande material som betong och stål som 
läggs på tunnelväggar och tak. Tunnlar innebär också stora schaktmängder 
som kan behöva transporteras långa sträckor.

I den sydvästra delen av stationssträckningen är klimatkalkylen baserad på 
en lösning längs cirka tre kilometer i södra delen av korridoren med växlande 
bank och skärning i markplan, för att undvika industriområdet sydväst om 
Borås. Om järnvägen ska gå mer centrerat i korridoren läggs den i tunnel 
under industriområdet, vilket skulle öka klimatpåverkan i byggskedet. Valet 
att dra järnvägen i den södra delen i korridoren är anledningen till att 
den presterar något bättre än både korridor Borås C sydöst och korridor 
Knalleland.

1299



297

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

M
IL

JÖ
EF

FE
K

T
ER

 O
C

H
 K

O
N

SE
K

V
EN

SE
R
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Ekosystemtjänster
Korridor Borås C nordöst, är det alternativ tillsammans med Borås C sydöst, 
som bedöms fungera bäst utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. I sydväst 
kan korridoren gå i markplan förbi Borås flygplats, vilket gör detta alternativ 
marginellt sämre än korridor Borås C sydöst. 

Korridoren innebär station och anslutande korridor i tunnel, vilket ger 
en liten förlust av ekosystemtjänster i det bebyggda och redan i hög 
grad ianspråktagna området. Urbana ekosystemtjänster som bevaras är 
exempelvis de reglerande tjänsterna naturlig vattenreglering, bullerreglering 
och reglering av temperatur genom grönytor, träd och annan växtlighet. 
Viktiga kulturella ekosystemtjänster är till exempel tillhandahållande av 
rekreationsmöjligheter och estetiska värden. Området är tätbebyggt och 
anläggandet av en ny station kan potentiellt påverka många människor 
på kort sikt, men anläggningstypen gör att påverkan på människors 
välbefinnande på lång sikt bedöms bli liten. I nordöst berör korridoren 
vattentäkten Öresjö, men risken för påverkan på den försörjande 
ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms vara försumbar. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en liten förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande ekosystemtjänster Mycket liten risk för påverkan på vattentäkten Öresjö. 

Reglerande ekosystemtjänster Ingen påverkan på reglerande tjänster då  
anläggningen går i tunnel. 

Kulturella ekosystemtjänster Ingen påverkan på kulturella tjänster då anläggningen 
går i tunnel.

Sammanfattning Anläggningstypen innebär att endast en marginell 
andel ny mark tas i anspråk i anslutning till Borås 
flygplats. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som liten. 
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KORRIDOR BORÅS C SYDÖST MED STATION B1C

9.6.3 Korridor Borås C sydöst med station B1C
Korridorens sträckning ses i Figur 9.19.
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Figur 9.19 Korridor Borås C sydöst med stationsläge B1C.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridor Borås C sydöst med station B1C går i tunnel hela sträckan genom 
utredningsområdet. Stationen kommer att ligga under nuvarande Borås C i 
samma riktning som nuvarande perronger. Eftersom korridoren går i tunnel 
blir beskrivningen av nuvarande förhållanden densamma som för korridor 
Borås C nordöst med station B1A, se beskrivning av den korridoren. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Beskrivningen av effekter och konsekvenser blir densamma som för 
korridor Borås C nordöst med station B1A, se beskrivning i avsnittet ovan. 
Konsekvensen för korridor Borås C sydöst bedöms också den bli positiv.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Placering och utformning av uppgångar, ventilationsschakt med mera 
har stor betydelse för stadsbild och stadens samband, rörelsemönster och 
utveckling. 

 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Ytor kommer att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan 
påverka vistelseytor och invanda stråk i stadsdelen. Effekten bedöms bli stor 
och kortvarig stadsmiljön kan återställas efter att etableringsytan inte längre 
behövs. Konsekvensen blir måttlig eftersom området ligger nära bebyggelse 
och platser där människor rör sig, men det finns ytor som kan användas nära 
stationsläget och omledningar av stråk kan bli möjliga. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.

För Borås stadskärna samt stadsdelarna kring Borås C, bedöms 
möjlighet finnas att lokalisera stationsuppgångar som till viss del kan 
överbrygga barriärer och stärka funktionen som knutpunkt för resande. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som positiv, då Borås centrals 
funktion som lokal och regional målpunkt för resande kommer att 
stärkas. 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Ett flertal skogsområden med påtagliga till höga naturvärden passeras av 
tunnelanläggningen. Kring Bergsäter, Trandared och Gånghester öster 
om Borås återfinns flera lövskogsområden med höga värden, ängs- och 
betesmark samt flertalet sumpskogar. Även vid Öndered nordväst om Borås 
passeras flera lövskogsområden samt en skoglig nyckelbiotop. Sammantaget 
bedöms dessa områden ha ett måttligt naturmiljövärde.

Naturreservatet Rya åsar passeras. Inom reservatet är naturen omväxlande 
med klippbranter, ekskogsklädda sluttningar, vidsträckta barrskogar, levande 
kulturmarker och ett rikt och intressant växt- och djurliv. 

Vid Råslätt i korridorens sydöstra kant passerar korridoren en värdekärna 
bestående av randlövskog, ängs- och betesmark, bokskog och gransumpskog. 
Området bedöms sammantaget ha ett högt naturmiljövärde.

Naturreservatet Lindåsabäcken berörs av korridoren i sydöst. Här 
förekommer den starkt hotade flodpärlmusslan samt sällsynta snäckor, 
dagsländor och bäcksländor. Bäcken är klassad som nationellt värdefullt 
vatten och naturmiljövärdet bedöms vara stort.

Även Viskan, Lillån och Rosendalsbäcken berörs av korridoren. 
Rosendalsbäcken är klassad som nyckelbiotop och vattendraget som 
nationellt värdefullt vatten. Här finns bäckröding. Naturmiljövärdet bedöms 
vara måttligt. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
De lövskogsområden, sumpskogar och ängs- och betesmarker som berörs 
vid Bergsäter, Trandered, Gånghester och Öndered bedöms inte påverkas av 
anläggningen då drifts- och anläggningsdelar för tunneln förutsätts kunna 
lokaliseras utanför höga naturvärden. Även för värdekärnan vid Råslätt 
bedöms ingen påverkan uppstå av anläggningen. 

Rya åsar passeras i tunnel och med förutsättning att arbetsområden samt 
underhålls- och säkerhetsanläggningar kan förläggas utanför områden med 
höga naturvärden bedöms påverkan här bli försumbar. 

Västra delen av naturreservatet Lindåsabäcken kan komma att påverkas 
av ytanspråk; cirka 1,4 hektar om anläggningen berör korridorens sydöstra 
del. Påverkan bedöms innebära viss biotopförlust samt viss minskning av 
livsmiljöer för sällsynta arter, bland annat den starkt hotade flodpärlmusslan. 
Vid passage i markplan finns även risk för att vandringshinder för 
vattenlevande organismer uppstår om vattendraget leds genom trumma. 
Effekterna är svårbedömda då korridoren breder ut sig österut och täcker 
ett stort område. Vid rätt placering av järnvägen inom korridoren kan skada 
motverkas och effekten bli liten. Konsekvensen bedöms som måttlig. 

Effekterna och konsekvenserna för övriga vattendrag bedöms vara 
försumbara då de passeras med tunnel. 
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Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Om järnvägen passerar Lindåsabäcken kan lokaliseringen inom korridoren 
anpassas för att minimera förlusterna av livsmiljöer för flodpärlmussla.

Uppkomst av vandringshinder i vattendrag kan i de flesta fall undvikas 
genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis typ av trumma. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Om järnvägen passerar Lindåsabäcken i markplan finns risk för grumling och 
föroreningar under byggskedet vilket kan ge kortvariga negativa effekter på 
vattenmiljön, bland annat på flodpärlmusslor. Konsekvenserna bedöms bli 
små om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att byggdagvatten samt 
länshållningsvatten från tunnelarbeten behandlas innan det når recipienten. 
Vid anläggningsarbeten i Lindåsabäcken kan arbetsområdet skärmas 
av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i 
vatten. Vattendraget kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på 
vattenkvaliteten och undvika vandringshinder under byggskedet. Generella 
skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker 
beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Västra delen av naturreservatet Lindåsabäcken (stort naturmiljövärde) 
kan påverkas av ytanspråk, om anläggningen berör korridorens 
sydöstra del. Konsekvenserna är svårbedömda då korridoren breder ut 
sig österut och täcker ett stort område. Rätt placering av järnvägen 
inom korridoren kan lindra skada och konsekvensen bedöms som 
måttlig. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens 
avseende naturmiljö. Bedömningen grundas på att ett objekt med stort 
naturmiljövärde kan påverkas. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Beskrivningen av nuvarande förhållanden blir densamma som för korridor 
Borås C nordöst med station B1A, se beskrivning i det avsnittet.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Beskrivningen av effekter och konsekvenser blir densamma som för 
korridor Borås C nordöst med station B1A, se beskrivning i avsnittet ovan. 
Konsekvensen för korridor Borås C sydöst med station B1C bedöms bli liten 
till måttlig.

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningarna 
både vid Rya åsar och Hestra samt sydöst om Borås bedöms som försumbar, 
eftersom korridoren går i tunnel. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i 
området.

Korridoren fortsätter i tunnel förbi Borås centrum i sydöst och 
fram till samhället Målsryd. Området är utpekat i Borås kommuns 
kulturmiljöprogram. Värdet bedöms som måttligt. Förutsatt att inga större 
ingrepp görs bedöms effekt och konsekvens som försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Då stationsläget är beläget centralt i en större stad kommer troligtvis 
omfattande skyddsåtgärder krävas för att skydda kulturhistoriskt värdefulla 
objekt, byggnader och sammanhang både ovan och under mark. Exempelvis 
åtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra kulturhistoriska 
lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. Tillfälliga arbetsvägar, 
etableringsytor och upplag placeras i så stor utsträckning som möjligt så att 
de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt. Åtgärder vidtas 
för att undvika att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skadas av vibrationer 
eller sättningar.

Vilka negativa effekter som uppstår beror i hög grad på stationens 
utformning och läge, men dessa bedöms främst uppkomma kring 
centralstationen och i anslutning till Borås stadskärna. Effekterna för 
fornlämningen L1966:2260 (Borås stadslager) och centralstationen 
bedöms som små och konsekvensen bedöms som måttlig förutsatt att 
påverkan är liten.

Den sammantagna bedömningen för alternativet ger en liten till måttlig 
negativ konsekvens för kulturmiljön, då området kring centralstationen 
och Borås stadskärna påverkas.

Rekreation och friluftsliv 
I korridor Borås C sydöst är anläggningstypen tunnel och påverkar inga 
rekreations- eller friluftsområden.

Ytor kommer att behövas för arbetsvägar, etablering och upplag. 
Bedömningen är att det inte blir någon effekt på rekreationsområden eller 
tillgängligheten till dessa. 

Stationen ligger under mark och påverkar inte stadens rekreations-
områden eller tillgängligheten till dessa.

Den sammanvägda bedömningen för korridoren är ingen konsekvens, 
inga rekreationsområden påverkas.
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Jord- och skogsbruk

Inga områden för jord- och skogsbruk berörs av korridoren.

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Viskan rinner genom centrala Borås i området för möjligt stationsläge i berg.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Ingen påverkan på Viskans hydrologi bedöms ske under driftskedet.

Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Placering av hiss- och tryckutjämningsschakt i anslutning till stationsläget 
bör göras så intrång i Viskans åfåra och i området i omedelbar anslutning till 
åfåran undviks.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Viskan kan bli recipient för processvatten från tunneldrivning och för 
länsvatten från etablering av hiss- och tryckutjämningsschakt. Detta kan 
potentiellt få stor negativ effekt på vattenkvaliteten.

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Inga ytvattentäkter berörs av korridoren. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Hela denna korridor omfattar enbart sträckning i bergtunnel och påverkan 
på grundvatten i jordlager sker därför framförallt där anläggningen skapar 
kontakt mellan berg och jord via naturliga kopplingar genom sprickzoner 
eller där olika typer av anslutningar behöver göras till tunneldelarna genom 
jord och berg.

Förutom passagen genom dalgången vid Borås löper korridoren genom 
områden med berg eller ytliga tunna jordlager på berg. Grundvatten i 
jordlager förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till 
lågpunkter i terrängen, normalt i morän. Inom denna korridor finns endast 
några mindre torvområden, norr om bergtäkten vid Ramnaslätt.

Förhållanden vid passage av Viskan i anslutning till stationsläget motsvarar 
de för korridor Borås C nordöst med station B1A.

Grundvatten i berg förekommer i anslutning till sprickzoner och kan 
vara särskilt betydande i anslutning till Viskan dalgång vid Borås. Mellan 
de större sprickzonerna kan lokalt även finnas god grundvattentillgång 
i berg i anslutning till mindre sprickzoner. Inom korridoren finns få 
dricksvattenbrunnar i berg, men ett mycket stort antal energibrunnar. Detta 
gäller särskilt vid Byttorp och Trandared.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet är samma som för korridor 
Borås C nordöst med station B1A.

Konsekvensbedömning för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 
Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet är samma som för 
korridor Borås C nordöst med station B1A.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet är samma som för korridor 
Borås C nordöst med station B1A.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet är samma som för 
korridor Borås C nordöst med station B1A.

Påverkan sker på grundvattenförekomsten Borås, konsekvensen 
bedöms som måttlig. Inga kommunala vattentäkter berörs och  
påverkan är begränsad på övriga dricksvattentäkter. Ett antal energi-
brunnar kan påverkas, men konsekvenserna bedöms som små.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ, främst på 
grund av att grundvattenförekomsten Borås berörs. 
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KORRIDOR BORÅS C SYDÖST MED STATION B1C

Buller 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar helt i tunnel under Borås. Delar av korridoren är relativ 
opåverkad av trafikbuller. I den centrala delen av Borås och även österut är 
korridoren påverkad av buller både från vägtrafik och järnväg.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
För korridoren förväntas inte någon ökad påverkan av luftburet buller då 
korridoren innebär en järnväg som helt går i tunnel.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Ingen åtgärd krävs.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Knalleland.

Korridor Borås sydöst bedöms som försumbar effekt, då järnvägen går i 
tunnel och inte ger upphov till luftburet buller.

Under byggskedet förväntas huvudsaklig bulleralstring vid arbete med 
tunnlar, från arbetsvägar och arbetsplatser. Byggskedet pågår under 
flera år, men med arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som 
måttligt negativ. Vid arbete andra tidsperioder bör konsekvensen 
bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar. 

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
I de centrala delarna av Borås går Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan och 
Kust till kustbanan, vilka knyts samman vid Borås C. Dessa anläggningar, 
tillsammans med övrig infrastruktur, innebär att området inte är opåverkat av 
vibrationer i dagsläget. Inom området är bostadstätheten hög.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet innebär en station förlagd i djup bergtunnel, vilket inte ger 
upphov till vibrationer. Detta medför att inga bostäder bedöms få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas. Detta tillsammans med att 
området idag inte är opåverkat av vibrationer medför att konsekvensen inom 
de områden där bostäder finns blir försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Inga specifika åtgärder krävs för att klara riktvärdet för vibrationer. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
I byggskedet kan det förekomma fåtal kännbara vibrationshändelser per dygn 
för fastigheter i anläggningens närhet. Vibrationsstörning kan uppstå vid 
sprängning av de tunnlar som krävs för alternativet. Då dessa aktiviteter sker 
under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, 
bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Det bedöms inte vara nödvändigt med några skyddsåtgärder i byggskedet.

Inga bostäder bedöms få förhöjda vibrationsnivåer vilket medför att 
konsekvensen blir försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i  
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms  
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.
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KORRIDOR BORÅS C SYDÖST MED STATION B1C

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Luftburet bakgrundsljud skiftar inom olika områden inom tätorten Borås 
vilket innebär att områdena är olika känsliga för stomljud från järnvägstrafik 
i tunnel. På skyddade platser kan ljudnivåerna vara låga och därmed 
bostäderna mer känsliga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Korridoren har nästan helt sträckor med 
bergtunnlar där bostadsområden ligger ovanför. Borås C, station i bergtunnel 
har en lång tunnel på stort djup under bostäderna med ett tiotal bostadshus 
som kan enligt beräkningar få stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA. Detta 
innebär några platser med fåtal bostadshus som överskrider riktvärde 
LmaxF 32 dBA . Platser med möjliga överskridande är öster om nuvarande 
centralstation som finns i en innerstadsmiljö med liten känslighet, vid 
Bergsäter som är påverkad av väg 40 och har en liten känslighet och vid 
Gånghester med en tätortsbebyggelse med måttlig känslighet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 950 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer 
ljudnivåer från bergborrning att höras. Då järnväg byggs i tunnel så kommer 
ljudstörningar att fortplantas via berget till närliggande bostäder. Det är 
dels själva järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, dels 
byggande av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande. Byggbuller från 
arbete i tunnel kan tidvis uppfattas inom ett stort antal bostadshus även om 
riktvärde i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 
(Naturvårdsverket, 2004) dagtid klaras. Om arbete utförs inom andra 
tidsperioder som kväll eller natt kan riktvärde överskridas. Då byggskedet 
pågår under en relativt lång men ändå begränsad tidsperiod så accepteras 
enligt riktvärde i NFS 2004:15 högre ljudnivåer än i driftskedet. Inom 
korridoren finns framför allt bullerutsatt centrumbebyggelse och mindre 
utsatt tätortsbebyggelse vilket innebär en liten till måttlig känslighet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett tiotal bostäder beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet. Alla 
riktvärden bedöms dock klaras efter åtgärder så effekten bedöms vara 
måttlig. Känsligheten bedöms vara liten och konsekvensen liten.

Även i byggskedet påverkas ett tiotal bostäder av stomljud från tunneln 
längs korridoren. Om arbete sker under andra tider än dagtid kommer 
fler bostäder att överskrida riktvärdet för byggbuller. Känsligheten är 
generellt liten till måttlig. Då sträckan är lång och många bostäder 
påverkas av stomljud från byggskedet bedöms effekten som måttlig.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ.

Luft 
Nuvarande förhållanden
I Borås mest centrala delar bor mycket människor och det finns flera känsliga 
verksamheter i form av förskolor, skolor och vårdinrättningar. Luftmiljön i 
detta område är delvis påverkat och preciseringarna i miljömålet frisk luft 
överskrids. Området värde bedöms vara stor för luftmiljön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Konsekvenserna blir likadana som för korridor Borås C nordöst.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Placering och utsläppshöjd på frånluft från tunnelstationen bör beaktas så att 
detta inte sker nära förskolor, skolor eller vårdinrättningar.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Konsekvenserna i byggskedet blir likadana som för korridor Borås C nordöst.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa påverkan 
på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av kvävedioxid. Exempel 
på åtgärder kan vara hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli positiv, 
eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra ett 
minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.
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KORRIDOR BORÅS C SYDÖST MED STATION B1C

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar i sydöstlig riktning rakt genom centrala Borås. 
Den västligaste delen av korridoren utgörs av landsbygd med få antal 
boende. De centrala delarna av korridoren passerar centrum och flertalet 
bostadsområden. I den östligare delen av korridoren blir det åter landsbygd, 
med undantaget för Gånghester, samt några mindre orter som passeras.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren utgörs i huvudsak av tunnel, med undantag för den allra 
sydöstligaste delen där det är möjligt med markplanelagt spår. För sträckan 
från väster in mot centrala delarna av Borås och det tänkta stationsläget finns 
områden med ett stort antal bostäder samt skolor och förskolor. På grund 
av stationens djupa placering kommer inga bostäder, skolor eller förskolor 
på marknivå att exponeras för magnetfält över 0,2 µT, vilket innebär en 
försumbar effekt, och den nya järnvägen kommer medföra en försumbar 
konsekvens.

Öster om stationsområdet finns flertalet bostadsområden med ett stort antal 
bostäder samt skolor och förskolor. Eftersom flertalet regionaltåg vänder i 
Borås är trafikeringen öster om stationen dock betydligt lägre än väster om 
stationen. Med järnväg i bergtunnel kommer bostäderna på marknivå således 
att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt, 
och den nya järnvägen kommer medföra en försumbar konsekvens.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens då 
det inom korridoren inte finns några bostäder, skolor och förskolor som 
exponeras för magnetfält över 0,2 µT.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, samt skolor och förskolor. 
Effekten bedöms dock överallt vara försumbar, och sammantaget 
bedöms hela korridoren därför ge en försumbar konsekvens.

Risk och Säkerhet
Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som Borås C med 
station B1A blir bedömningen av de fem utvärderingsområdena densamma. 
Sammantaget innebär alternativet en måttlig negativ konsekvens ur risk- 
och säkerhetssynpunkt. Bedömningen avseende Räddningstjänst gäller 
stationen samt område med spårtunnlar strax före och efter stationen. För 
dubbelspårstunnlarna som ansluter till stationen är bedömningen måttlig 
känslighet och måttlig effekt gällande Räddningstjänst, d.v.s. även för dem är 
konsekvensen måttlig negativ. 

På grund av det stora djupet stationen ligger på i kombination med osäkerhet 
kring mark- och bergförhållanden bedöms dock att det behövs fördjupad 
utredning kring arbetsmiljön under byggskedet för att ytterligare undersöka 
och verifiera om risknivån kan hållas på acceptabel nivå.

Det bedöms även att fördjupad utredning behövs, i kommande skede, för 
att klargöra omfattningen på åtgärder för att möjliggöra räddningstjänstens 
insats med anledning av det stora antalet spår och tunnlar i anslutning till 
stationen.

Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet och för säkerhet på station under 
mark enligt regelverk bedöms risknivån för driftskedet kunna bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Borås C 
sydöst med 
stationsläge 
B1C

Liten Måttlig Liten-Måttlig Måttlig Måttlig-stor

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Måttlig negativ konsekvens.
Mycket lång tunnel och station på minst 60 meters djup under markytan. 
Farliga anläggningar bedöms ligga på tillräckligt avstånd och nya stambanan ligger i tunnel i deras 
närhet. 
Komplext Byggskede ur arbetsmiljöhänseende på grund av mycket lång tunnel med station på stort djup.

Översvämning
Nuvarande förhållanden
Nuvarande förhållanden för korridor Borås sydöst motsvarar de för korridor 
Borås C nordöst. Se beskrivning av nuvarande förhållanden i avsnitt för 
korridor Borås C nordöst med station B1A.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För området vid station B1C i centrala Borås blir bedömningen samma som 
för station B1A, se avsnitt för korridor Borås C nordöst med station B1A, 
vilken innebär liten konsekvens.

Anläggningen förläggs i tunnel varför översvämningsrisker kopplade till 
anläggningen är liten och konsekvensen av anläggningen bedöms liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Korridor Borås C sydöst motsvarar korridor Borås C nordöst, se avsnitt för 
korridor Borås C nordöst med station B1A.

För området vid stationsläget i centrala Borås, bedöms konsekvensen 
avseende översvämning som liten. 

Sammantaget bedöms alternativet medföra en liten negativ konsekvens 
med avseende på översvämningsproblematik, då korridoren förläggs i 
tunnel och risken för översvämning kopplad till anläggningen är liten. 
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KORRIDOR BORÅS C SYDÖST MED STATION B1C

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns framför allt i centrala Borås. Inom området förekommer 
flertalet objekt med måttlig till stor känslighet. I centrala Borås kan 
föroreningar med hög spridningsbenägenhet påträffas, till exempel klorerade 
lösningsmedel från tidigare kemtvättar, men även föroreningar med låg 
spridningsbenägenhet, till exempel metaller och PAH.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Effekter och konsekvenser i centrala Borås bedöms vara samma för 
alternativet som för korridor Borås C nordöst med station B1A.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder i 
driftskedet som korridor Borås C nordöst med station B1A.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i byggskedet i 
centrala Borås som korridor Borås C nordöst med station B1A.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
som korridor Borås C nordöst med station B1A.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet, om 
tidigare förororenade områden vid stationsläget saneras delvis eller 
helt. Det går inte att utesluta en ökad föroreningsspridning i driftskedet, 
vilket medför en liten till måttlig konsekvens. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten till måttlig negativ
konsekvens, på grund av risken för föroreningsspridning i området 
kring Borås centralstation.

Masshantering
I korridor Borås C sydöst med station B1C uppkommer en något större 
mängd bergmassor än i korridor Borås C nordöst med station B1A.Detta 
då tunneln väster om Borås blir något längre för denna korridor. Det 
uppkommer även en mindre mängd jordmassor i korridor Borås C sydöst 
med station B1C, jämfört med samma korridor, och inga torvmassor. Detta 
då jordlagren i Viskadalen har olika tjocklek i de båda sträckningarna. 
Korridoren Borås C sydöst, liksom korridor Knalleland, undviker helt 
torvpartier.

Den största mängden berg, som inte bedöms behövas till järnvägs-
anläggningen, uppkommer för korridor Borås C sydöst, jämfört med övriga 
korridorer. Korridoren Borås C sydöst (och korridorerna Borås C nordöst 
och Osdal med station B11B) genererar väsentligt mindre mängd jordmaterial, 
som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, än korridorerna Lusharpan 
och Osdal/Borås C med station B11A. 

Klimat 
Korridor Borås C sydöst är tillsammans med korridorerna Borås C nordöst 
samt Knalleland det alternativ som ger upphov till störst klimatpåverkan 
under byggskedet, jämfört med övriga alternativ. Den största bidragande 
faktorn till det är att de tre stationslägena i huvudsak går i bergtunnel vilket 
innebär stora mängder klimatbelastande material som betong och stål som 
läggs på tunnelväggar och tak. Tunnlar innebär också stora schaktmängder 
som kan behöva transporteras långa sträckor.
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KORRIDOR BORÅS C SYDÖST MED STATION B1C

Ekosystemtjänster
Korridor Borås C sydöst, är det alternativ tillsammans med Borås C nordöst, 
som bedöms fungera bäst utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. Korridoren 
innebär station och anslutande korridor i tunnel, vilket ger en liten förlust 
av ekosystemtjänster i det bebyggda och redan i hög grad ianspråktagna 
området. Urbana ekosystemtjänster som bevaras är exempelvis de reglerande 
tjänsterna naturlig vattenreglering, bullerreglering och reglering av 
temperatur genom grönytor, träd och annan växtlighet. Viktiga kulturella 
ekosystemtjänster är till exempel tillhandahållande av rekreationsmöjligheter 
och estetiska värden. Området är tätbebyggt och anläggandet av en ny station 
kan potentiellt påverka många människor på kort sikt, men anläggningstypen 
gör att påverkan på människors välbefinnande på lång sikt bedöms bli liten. 
I nordöst berör korridoren vattentäkten Öresjö, men risken för påverkan på 
den försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms 
vara försumbar. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en liten förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande ekosystemtjänster Mycket liten risk för påverkan på vattentäkten Öresjö. 

Reglerande ekosystemtjänster Ingen påverkan på reglerande tjänster då  
anläggningen går i tunnel. 

Kulturella ekosystemtjänster Ingen påverkan på kulturella tjänster då anläggningen 
går i tunnel.

Sammanfattning Anläggningstypen innebär att endast en marginell 
andel ny mark tas i anspråk i anslutning till Borås 
flygplats. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som liten. 
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

9.6.4 Korridor Lusharpan med station B4
Korridorens sträckning ses i Figur 9.20.
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Figur 9.20 Korridor Lusharpan med stationsläge B4.

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridoren går genom ett område som i väster är präglat av Viareds 
storskaliga verksamheter, väg 27/40 och Borås flygplats. I Viareds ytterkanter, 
i anslutning till sjöarna, finns enstaka boende- och jordbruksmiljöer. 
Bibanan viker av från huvudbanan vid Pickesjön som är ett välbesökt 
friluftsområde med rastplatser på sjöns östra strand. Spårområdet nära 
väg 40, kallat Lusharpan, är synligt från många riktningar och begränsas 
av genomfartsleden väg 40 på hög bro i nordväst samt bebyggelsen i 
Regementsområdet och Göta på höjder kring spårområdet. Högt belägna 
är också de stora flerfamiljshusområdena Kristineberg och Hedvigsborg. 
Särskilt Regementsområdet och Göta har höga kvaliteter med äldre tidstypisk 
bebyggelse och grönytor. 

Där huvudbanans sträckning passerar, utan station, över Viskans dalgång 
i Osdal är dalgången öppen och läget exponerat för utblickar från bland 
annat väg 27 och utvecklingsområdet Gässlösa. Vidare österut i korridoren 
ligger frilufts- och koloniområdet Flymader och skogsområden med spridd 
bebyggelse. I skogsområdet där bibana och huvudbana går ihop igen är 
anläggningstypen tunnel i den norra delen av korridoren och markplan i den 

södra delen. I dalgångar i den södra delen slingrar den befintliga järnvägen 
Kust till kustbanan och strax utanför utredningsområdet finns orten Målsryd 
i en småskalig jordbruksbygd. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan av en järnvägsanläggning i markplan vid Viared i den västra delen 
av korridoren ger minst negativ effekt om den förläggs nära väg 27/40, 
Viareds verksamhetsområde och Borås flygplats eftersom landskapet där 
redan är påverkat av infrastruktur och verksamheter och känsligheten för 
förändring är liten. I den södra delen av korridoren är landskapsvärdet och 
känsligheten större. Där kan effekten bli att området kring sjöarna förlorar 
i attraktivitet som boendemiljö. Konsekvensen inom den västra delen av 
korridoren bedöms sammantaget som liten.

Korridoren för bibanan omfattar Pickesjön som har högt lokalt värde genom 
sin närhet till bebyggelse och lättillgänglighet. Området har redan viss 
bullerstörning och känsligheten är stor för ytterligare förändringar som 
påverkar upplevelsen av ostörd naturmiljö. Det landskapliga värdet i övrigt 
är också stort även om det kring Borås finns många liknande naturmiljöer 
med sjöar och skog. Inom korridoren finns möjlighet att ligga på visst avstånd 

från själva sjön. Effekten av en järnvägsanläggning nära sjön, oavsett om den 
går på den västra eller östra sidan om sjön, bedöms bli måttlig. Spårområdet 
i Lusharpan har genom sin nuvarande funktion och närhet till väg 40 lågt 
landskapligt värde och hög tålighet för förändring.

Det är förhållandevis centralt beläget i en del av staden som har 
förutsättningar för att utvecklas med bebyggelse och knytas samman med 
stadens mer centrala delar. 

Regementsområdet i anslutning till spårområdet har äldre bebyggelse 
med stort värde och grönytor mellan byggnaderna. Bebyggelsen är 
förhållandevis gles och Regementsområdet är utpekat som ett av kommunens 
utvecklingsområden. En ny station i Lusharpan kan leda till positiv 
bebyggelseutveckling med ökat resandeunderlag som följd. Inom korridoren 
finns möjlighet att undvika påverkan på byggnader med höga värden inom 
Regementsområdet. Effekten bedöms bli måttlig. Kumulativa effekter kan 
uppkomma av att området söder om Regementet är utpekat i kommunens 
översiktsplan om ett utvecklingsområde. Effekten av det bedöms som måttlig.

Bostadsområdet Göta har också höga bebyggelsevärden och här bedöms den 
negativa effekten bli stor. Förutom direkta intrång kommer barriäreffekten 
av Kust till kustbanans spårområde att förstärkas då anläggningarna 
kommer samförläggas. Effekten av en ny järnväg parallellt med väg 40 kan 
bli att upplevelsen av infrastrukturen som barriär ökar. Det kan bli effekten 
även där anläggningen ligger på bro. De södra stadsdelarnas attraktivitet 
och totalintryck riskerar att försämras då de redan i dag är påverkade av 
barriärverkan från väg 40, Kust till kustbanan och Viskadalsbanan. 

Även om effekten på själva spårområdet blir försumbara bedöms 
konsekvensen sammantaget för Lusharpan, Regementsområdet och de södra 
stadsdelarna inklusive Göta bli måttliga till stora på grund av höga nuvarande 
värden och stora till måttliga effekter på bebyggelse och grönområden.

I korridoren mellan sjöarna Hålasjön och Gasslången finns en planskildhet 
där huvudbanan och bibanan går isär. Huvudbanan går österut i markplan 
genom tätortsnära skog med vissa rekreationsvärden och med måttlig 
känslighet för förändring. Om järnvägen läggs i korridorens södra del 
påverkas sjön Gasslången och bebyggelsen i Funningen. I den norra delen 
av korridoren berörs främst ett kuperat skogsområde med korta siktlinjer. 
Effekten blir minskad attraktivitet för boendemiljö strax söder om väg 27. Det 
finns även en risk för brutna samband mellan Pickesjöns rekreationsområde 
och skogsmarkerna söder om väg 27. Korridoren omfattar inte området 
Bosnäs, men en järnväg i markplan väster om sjöområdet och vid Osdal 
riskerar att ändra områdets lantliga karaktär. Eftersom väg 27 redan är en 
barriär i området kan en kumulativ effekt bli att den nya järnvägen dubblerar 
barriäreffekten och att område mellan vägen och järnvägen kan vara svårt att 
nyttja för friluftsliv. Konsekvensen för Funningeområdet bedöms bli måttlig.

Anläggningstypen är bro för passagen över Viskans dalgång. Den kommer att 
bli ett påtagligt inslag i vyn över dalgången. Läget är redan påverkat av väg 
27 med påfarter och det landskapliga värdet därför måttligt. Känsligheten 
bedöms vara liten för ytterligare en bro i dalgången. Effekten för bro över 
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

Viskan i Osdal bedöms bli liten. Konsekvensen för delen av huvudbanans 
korridor med bro i Osdal bedöms som liten till måttlig. 

Öster om Osdal går huvudbana och bibanan ihop igen. I den norra delen av 
korridoren, under bostadsområdet Dammsvedjan, går järnvägen i tunnel och 
i den södra delen av korridoren i markplan. Konsekvensen där korridoren 
går i tunnel bedöms bli försumbar. I den södra delen av korridorer påverkas 
enstaka bebyggelse samt frilufts- och koloniområdet Flymader. Skogsområdet 
söder omKust till kustbanan är tätortsnära med vissa rekreationsvärden med 
måttlig känslighet för förändring. En järnväg i markplan genom området 
innebär en lokal påverkan och liten effekt som främst omfattar förändrad 
markanvändning, risk för barriäreffekter och minskad attraktivitet som 
boendemiljö. Konsekvensen bedöms bli liten till måttlig. Konsekvensen för 
orten Målsryd med omgivningar bedöms bli måttlig till stor för en järnväg 
i den del av korridoren som omfattar järnväg i markplan och försumbar för 
järnväg i tunnel. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning kommer ytor att behövas för arbetsvägar, etablering 
och upplag. Likaså kommer motsvarande att behövas i närheten av brofästen. 
Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor och invanda stråk 
i landskapet. Värdet av landskapet kring tunnelmynningarna och brofästena i 
Regementsområdet och Viskans dalgång är stora. Effekten bedöms bli måttlig 
och kortvarig eftersom landskapet som berörs har goda möjligheter att 
återetableras. Konsekvensen blir måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.

Konsekvensen i den västra delen av korridoren, i Viared, bedöms som 
liten. För Viskadalen i Osdal samt för skogsområdet söder om väg 27, 
bedöms konsekvensen som liten till måttlig. Där korridoren passerar 
Funningen samt i det fall där Målsryd passeras i markplan, bedöms 
konsekvensen som måttlig. 

Stadsmiljön i Regementsområdet och i de södra stadsdelarna inklusive 
Göta, har höga värden och effekter på bebyggelse och natur bedöms bli 
stora. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt till stor negativ. 
Bedömningen grundar sig främst på att stadsmiljö med höga 
värden påverkas av bibanan genom Lusharpan med omgivningar. 

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
I korridorens sydvästra del berörs ängs- och betesmark vid Borås flygplats 
samt Pickesjöns omgivningar av anläggningen. Kring Pickesjön består 
naturvärdena av lövskogsområden, ängs- och betesmark samt skogliga 
nyckelbiotoper i anslutning till sjön. Samband för känsliga arter finns kring 
sjön. Sammantaget bedöms områdena ha ett måttligt naturmiljövärde. 

Vid stationsläget vid Viskan berörs Osdal och Bråts skjutfält, ett område som 
tidigare varit under utredning för naturreservatsbildande. Här finns sandiga, 
hagmarksliknande områden som hyser en unikt artrik gaddstekelfauna och 
värdefulla livsmiljöer för fåglar. Naturmiljövärdet bedöms vara stort. 

Öster om station B4 vid Lusharpan passerar anläggningen genom det 
variationsrika odlingslandskapet runt Berget och Stuvered med betesmarker, 
ädellövträd, småvatten och ett stort antal stenmurar och odlingsrösen. 
Här bedöms naturmiljövärdet vara måttligt, liksom vid Gånghester där 
sumpskogar, ängs- och betesmarker samt en skoglig nyckelbiotop berörs. 

Vid Råslätt i korridorens sydöstra kant passerar korridoren en värdekärna 
bestående av randlövskog, ängs- och betesmark, bokskog och gransumpskog. 
Områdens bedöms sammantaget ha ett högt naturmiljövärde.

Utöver dessa naturvärden finns mindre områden med lövskog, skogliga 
naturvärden samt myrmark vid Funningen, Gässlösa och Transås. Dessa 
områden bedöms ha ett litet naturmiljövärde.

Naturreservatet Lindåsabäcken berörs av korridoren i sydöst. Här 
förekommer den starkt hotade flodpärlmusslan (EN) samt sällsynta snäckor, 
dagsländor och bäcksländor. Bäcken är klassad som nationellt värdefullt 
vatten och naturmiljövärdet bedöms vara stort.

Förutom Lindåsabäcken finns sjöarna Hälasjön, Pickesjön, Gasslången (norra 
delen), Stora Nabbasjön och Hårsåsasjön samt vattendragen Viskan, Lillån, 
Ringsbäcken och Rosendalsbäcken inom korridoren. 

Hälasjön är en tämligen stor sjö som omges av barrdominerad skog med 
lövinslag så som björk och klibbal. Storlom häckar i sjön och arterna svartvit 
flugsnappare, huggorm och vanlig snok har observerats. Pickesjön omges av 
både löv- och barrdominerade skogar och är ett välbesökt rekreationsområde. 
Båda sjöarna bedöms ha måttliga naturmiljövärden. 

Viskan genom Borås är ett lugnflytande vattendrag och utgör en viktig 
biologisk korridor. Viskans och Djupasjöns sediment är dock kraftigt 
förorenade till följd av industriverksamheter i Borås.

Ringsbäcken i korridorens östra del är en skogsbäck som rinner genom 
barrskog och passerar två nyckelbiotoper. Vattendraget Rosendalsbäcken 
är nationellt värdefullt vatten och omges av en bäckdal klassad som 
nyckelbiotop. I ån finns bäckröding. Viskan, Rosendalsbäcken och 
Ringsbäcken bedöms ha måttliga naturmiljövärden. 

Hårsåsasjön, Stora Nabbasjön, Gasslångan och Lillån bedöms ha litet 
naturmiljövärde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid Pickesjön bedöms anläggningen ha en måttlig negativ effekt på 
naturvärdena på land, då anläggningen innebär markanspråk och 
fragmentering av livsmiljöer. Konsekvensen blir måttlig.

För Osdal och Bråts skjutfält bedöms områdena påverkas av måttliga 
permanenta markanspråk då järnvägen går på bro. Bron kan dock medföra 
skuggning, vilket har negativ påverkan på livsmiljöerna. Anläggningen 
bedöms innebära att populationer och livsmiljöer för ovanligt artrik 
gaddstekelfauna kommer att reduceras påtagligt samt att livsmiljöer för 
känsliga fågelarter kommer att påverkas. Detta innebär stora effekter och en 
stor negativ konsekvens. 

För det variationsrika odlingslandskapet runt Berget och Stuvered samt för 
ängs- och betesmark vid Borås flygplats bedöms effekten som liten medan 
konsekvensen blir liten till måttlig. Vid Gånghester passerar anläggningen i 
tunnel och konsekvensen bedöms bli försumbar. 

Värdekärnan vid Råslätt i korridorens sydöstra kant bedöms påverkas av 
markanspråk och fragmentering. Här blir såväl effekten som konsekvensen 
måttlig. 

Både Hälasjön och Pickesjön påverkas av ytanspråk då järnvägen passerar i 
markplan. Anläggningen innebär biotopförlust, försämrad vattenomsättning 
och försämrad rörlighet för fisk och andra organismer. Såväl effekten som 
konsekvensen bedöms bli måttlig men kan lindras genom rätt placering av 
järnvägen inom korridoren. 

Västra delen av naturreservatet Lindåsabäcken kan komma att påverkas 
av biotopförlust samt minskning av livsmiljöer för sällsynta arter, bland 
annat den starkt hotade flodpärlmusslan. Vid passage i markplan kan även 
vandringshinder för vattenlevande organismer uppstå. Korridorens riktning 
sammanfaller med naturreservatets och vattendragets riktning på del av 
sträckan, vilket medför att en lokalisering av anläggningen i naturreservatet 
påverkar en längre sträcka av reservatet jämfört med en passage tvärs över 
reservatet. Effekten av ett intrång i reservatet bedöms som måttlig, men 
rätt placering av järnvägen inom korridoren kan lindra påverkan betydligt. 
Konsekvensen bedöms bli måttlig till stor.

Viskan passeras på bro. En passage vid Djupasjön gör det svårt att helt 
undvika brostöd i vatten, vilket kan medföra mobilisering av förorenade 
sediment. Effekten för den akvatiska miljön bedöms som måttlig om lämpliga 
skyddsåtgärder vidtas. Konsekvensen blir liten till måttlig.

Vattendragen Ringsbäcken och Rosendalsbäcken/Häggån passeras i 
markplan vilket ger upphov till viss förlust av akvatiska livsmiljöer i 
anslutning till passagen. Vid passage i markplan kan även vandringshinder 
för vattenlevande organismer uppstå. Miljöanpassningar som minskar 
de fysiska ingreppen i vattendragsfåran och dess närområde innebär att 
effekterna bedöms som små. Konsekvensen blir liten till måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerdämpande åtgärder kan eventuellt behövas vid Pickesjön och Osdal 
för att reducera påverkan på fågelliv. Skötsel och hävd av marker kring Osdal 
är nödvändig för att bibehålla värden för fåglar, insektsfauna och hedartad 
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flora i området. Om järnvägen passerar Lindåsabäcken kan lokaliseringen 
inom korridoren anpassas för att minimera förlusterna av livsmiljöer för 
flodpärlmussla. 

De negativa effekterna i Viskan kan minimeras genom att brostöd i möjligaste 
mån inte placeras i vattenmiljön. Uppkomst av vandringshinder i vattendrag 
kan i de flesta fall undvikas genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis 
typ av trumma. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Vid Osdal och Bråts skjutfält kan värdefulla områden som finns utspridda i 
området försvinna i byggskedet. 

Där järnvägen passerar vattendrag och sjöar i markplan kan 
anläggningsarbeten orsaka grumling och försämrad vattenkvalitet vilket 
kan medföra negativa effekter på vattenlevande organismer. Försämrad 
vattenkvalitet i Lindåsabäcken kan ge upphov till negativa effekter på 
bestånden av flodpärlmussla.

Eventuella brostöd i Viskan kan mobilisera förorenade bottensediment, vilket 
påverkar vattenkvaliteten negativt. Tunnel öster om Osdal innebär risk för 
påverkan på Viskan från länshållningsvatten. Grumling och föroreningar 
under byggskedet kan ge upphov till temporära negativa effekter på 
vattenmiljön i Viskan.

Konsekvenserna bedöms bli små till måttliga om skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att byggdagvatten 
och länshållningsvatten behandlas innan det når recipienten. Vid 
anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas av 
med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. 
Eventuella förorenade sediment behöver omhändertas. Mindre vattendrag 
kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på vattenkvaliteten och 
undvika vandringshinder under byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att 
begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Värdefulla områden som hyser artrik flora och artrik insektsfauna behöver 
bevaras genom noggrann planering av byggskedet. Rätt lokalisering av 
arbetsytor och upplag är viktig. Byggskedet behöver föregås av noggrann 
inventering och åtgärdsplanering av sakkunniga. Troligen behöver fysiska 
intrång minimeras på flera ytor, och säkerställas genom både hägnad och 
skötsel.

Beroende på lokalisering, medför anläggningen en måttlig till stor 
konsekvens för naturreservatet Lindåsabäcken (stort naturmiljövärde). 
Konsekvensen för Hälasjön och Pickesjön (måttligt naturmiljövärde), 
bedöms som måttlig. Vid Osdal (stort naturmiljövärde), bedöms 
gaddstekelfauna reduceras påtagligt och livsmiljöer för känsliga 
fågelarter kommer att påverkas. Värdefulla ekologiska samband 
kommer att påverkas där. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ, då värde-
fulla vatten- och sandmiljöer påverkas. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Regementsområdet och landeriet Katrineberg är värdefulla kulturmiljöer, 
så även området Göta. Runt Viared och längs bibanan finns ett antal 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, primärt fossila 
åkrar, en bytomt och boplatslämningar från historisk tid och möjligen 
järnålder. Vid bibanan finns även en domarring. Även längs huvudbanan 
finns ett par fornlämningar och ett större antal övriga kulturhistoriska 
lämningar av likartad karaktär som runt Viared, samt ett par väg- och 
gränsmärken. I dalgångar i den östra delen av korridoren slingrar den 
befintliga järnvägenKust till kustbanan i sitt historiska läge och strax utanför 
utredningsområdet finns kulturmiljön Målsryd.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stadsdelen Göta utgör ett välbevarat funktionalistiskt bostadsområde, med 
flerfamiljshus från 1930-talet till mitten av 40-talet, som är utpekat i Borås 
Stads kulturmiljöprogram. Området bedöms ha ett måttligt kulturhistoriskt 
värde. Området påverkas påtagligt då korridoren passerar i markplan rakt 
genom områdets norra del och bebyggelse kan komma att rivas. Effekten 
bedöms som stor då rivningar och järnvägens sträckning påverkar stora delar 
av området, med en måttlig till stor konsekvens. Kumulativa effekter som 
buller med mera kan leda till att ytterligare bebyggelse påverkas.

Det före detta Regementet och landeriet Katrineberg ligger i stadsdelen Göta 
strax söder om väg 40 i den sydvästra delen av Borås. Landeriet består av en 
huvudbyggnad och två flygelbyggnader från 1700-talet. I Regementsparken 
finns ett soldattorp från 1600-tal. Kasernbyggnaderna är uppförda under 
1910-tal. Byggnaderna har skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan. 
Området bedöms ha ett måttligt kulturhistoriskt värde. Korridoren passerar 
i markplan genom områdets äldsta bebyggelse; landeribyggnaderna, effekten 
bedöms som stor. Konsekvensen bedöms därför som måttlig till stor.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort. Effekten på väg- och gränsmärken 
som också är fornlämningar bedöms som liten eftersom de sannolikt kan 
flyttas och bevaras på en annan plats. Milstolparnas samband riskerar att 
brytas vid flytt vilket gör att effekten bedöms som liten istället för försumbar.

Längs både bibanan och huvudbanan finns ett antal (46) övriga 
kulturhistoriska lämningar som primärt består av torplämningar, fossil 
åker och bebyggelse från historisk tid, men som inte är registrerade som 
fornlämningar. Flera lämningar är också enbart registrerade i Skog och 
historia-projektet. Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där 
järnvägen går i markplan bedöms som måttlig, men länsstyrelsen kan göra 
bedömningen att en övrig kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den 
behöver undersökas arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas 
till fornlämning. Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningar längs delar av bibanan (exempelvis domarringen) samt längs 
huvudbanan bedöms som försumbar, eftersom korridoren här går i tunnel. 
Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Då stationsläget är beläget centralt i en större stad kommer troligtvis 
omfattande skyddsåtgärder krävas för att skydda kulturhistoriskt värdefulla 
objekt, byggnader och sammanhang både ovan och under mark. Exempelvis 
åtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra kulturhistoriska 
lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. Tillfälliga arbetsvägar, 
etableringsytor och upplag placeras i så stor utsträckning som möjligt så att 
de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt. Åtgärder vidtas 
för att undvika att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skadas av vibrationer 
eller sättningar.

Korridoren och stationsläget medför negativa effekter på två värdefulla 
kulturmiljöer; Regementsområdet samt stadsdelen Göta. Flera 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader riskerar att rivas, med stora 
negativa konsekvenser som följd.

Ett fåtal fornlämningar berörs av korridoren i markplan, effekten 
bedöms som liten.

Den sammantagna bedömningen för alternativet är måttlig till stor 
negativ konsekvens, då ovan nämnda kulturmiljöer påverkas. 
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Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Pickesjöområdet är ett tätortsnära och välbesökt kommunalt utpekat 
rekreationsområde med rastplatser och hundrastgård på sjöns östra strand. 
Mellan Pickesjön och Hälasjön finns ett rekreativt samband som nyttjas för 
promenader, vandring och hundrastning. Vid Göta finns en fotbollsplan i 
anslutning tillKust till kustbanan. Promenadstråk finns längs Viskan som är 
ett kommunalt utpekat grönområde.

Huvudbanan passerar i markplan söder om Hälasjön och Pickesjön för att 
övergå i bro över Osdals rekreationsområde. Korridoren fortsätter genom 
rekreationsområdena Gässlösa och Flymader där anläggningstypen är tunnel 
i den norra delen av korridoren och markplan i den södra delen. Osdals 
rekreationsområde är kommunalt utpekat och tätortsnära promenadstråk 
som inkluderar Viskan och Sankt Sigfrids griftegård. I anslutning till 
området finns Borås fältrittklubb som nyttjar omgivningar för bland annat 
turridning. Gässlösa rekreationsområde är kommunalt utpekat och har 
flera målpunkter för fritidsaktiviteter såsom idrottsplaner, elljusspår och 
skjutbana. Målpunkterna är i många fall välbesökta av barn och unga. 
Rekreationsområdet Flymader är kommunalt utpekat och har ett större 
sammanhängande skogs- och strövområde. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Bibanan riskerar att fragmentera Pickesjöområdet och kan skapa en barriär i 
området. Bibanan innebär en visuell påverkan och bullerpåverkan som har en 
negativ effekt på attraktionsvärdet. Tillgängligheten till Pickesjön påverkas 
negativt då stationsläget kräver ombyggnationer i vägnätet. Konsekvensen 
bedöms vara måttlig. Det rekreativa sambandet mellan Hälasjön och 
Pickesjön riskerar att brytas. Konsekvensen bedöms vara liten. Bibanan kan 
medföra visuell påverkan och bullerpåverkan på promenadstråket längs 
Viskan. Konsekvensen bedöms vara försumbar. 

Huvudbanan riskerar att medföra en visuell påverkan och bullerpåverkan 
på Hälasjön och Pickesjön, och det rekreativa sambandet mellan dem. 
Konsekvensen bedöms som liten. Järnvägsanläggningen på bro över 
rekreationsområdet Osdal kan en visuell påverkan och bullerpåverkan som 
kan ha en negativ effekt på attraktionsvärdet. Konsekvensen bedöms vara 
liten. Om järnvägsanläggningen går i markplan genom rekreationsområdena 
Gässlösa och Flymader riskerar dessa att fragmenteras så att barriäreffekter 
uppstår. Områdena kan påverkas visuellt och av buller. I Gässlösa riskerar 
målpunkter för fritidsaktiveter att raderas. Konsekvensen bedöms vara 
måttlig för Gässlösa och liten för Flymader. 

Sammantaget bedöms konsekvensen vara liten till måttlig negativ 
konsekvens.

I Viskadalen i koppling till rekreationsområdena finns flera fritidsaktiviteter 
för barn och unga där några av dessa målpunkter riskerar att raderas. En 
bro kan skapa miljöer som upplevs otrygga för barn och unga, vilket i 
förlängningen kan påverka tillgängligheten till målpunkterna.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden. 

Gestaltningsåtgärder kan bli aktuellt i miljöer som hamnar under broar eller 
nära tunnelmynning för att motverka att dessa miljöer upplevs otrygga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning och brostöd inom korridoren kommer ytor att behövas 
för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan påverka rekreationsområdena. 
Effekten på rekreationsområden inom korridoren bedöms som helhet vara 
liten. 

Korridoren berör flera tätortsnära och kommunalt utpekade områden 
(litet till måttligt värde). 

Konsekvensen för Pickesjön och Gässlösa bedöms som måttlig, då 
dessa områden har flera utpekade värden och målpunkter. Påverkan på 
Osdal, Flymader samt Hälasjön bedöms vara mindre omfattande och 
konsekvensen bedöms som liten. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten till måttlig negativ
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst på att tätortsnära 
rekreationsområden vid Pickesjön och Gässlösa påverkas. 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Viskan rinner genom centrala Borås och vidare söderut i Viskadalen och 
berörs således både av bibana- och huvudbanedel av korridoren. Förutom 
Viskan berörs endast små vattendrag i måttlig omfattning av korridoren. 
Andel våtmark i delarna av korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
är måttlig. 

Störst andel våtmarker som berörs av korridoren är lokaliserade i korridoren 
väster om Viskadalen samt i de avsnitt av korridoren som utgörs av 
huvudbana öster om Viskadelen.

Väster om Viskadalen berörs de medelstora sjöarna Hälasjön, Pickesjön och 
Gasslången av korridoren. Korridoren berör även Djupasjön i Viskadalen och 
St. Transåssjön, Flysjön, Rueredssjön och Hårsåsasjön öster om Viskadalen. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under driftskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan.

Mindre vattendrag där passage kan medföra negativ effekt förekommer 
i måttligt antal och är utspridda över hela korridoren. Störst påverkan 
på vattendrag inom korridoren fås om huvudbanan förläggs i markplan i 
korridorens södra del.

Vid vattendragspassager på bro bedöms effekten under driftskedet i 
huvudsak bli försumbar. Detta gäller passage av Viskan öster om station B4. 
Vid passage av Viskadalen med huvudbana bedöms effekten bli försumbar 
om anläggningen förläggs i korridorens norra del och liten om anläggningen 
passerar över Djupasjön i korridorens södra del. 

Störst andel våtmarker som berörs av korridoren är lokaliserade i korridoren 
väster om Viskadalen samt i de avsnitt av korridoren som utgörs av 
huvudbana öster om Viskadelen. Negativ effekt på våtmarkerna bedöms bli 
stor under driftskedet, framför allt om passage sker i skärning. 

Bedömd konsekvens av påverkan på hydrologin i sjöar, våtmarker och 
vattendrag beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Brostöd bör inte placeras så dessa gör intrång i Viskans åfåra eller i området i 
direkt anslutning till denna. 

Skyddsåtgärder i driftskede kan innefatta renings- och 
fördröjningsanläggningar i syfte att avskilja och reducera partiklar och 
föroreningar i avrinningsvattnet från anläggningen samt utjämna flöden 
innan utsläpp till vattendrag. Åtgärder behöver utformas så att tillräcklig 
rening och flödesreducering i förhållande till den belastning som är 
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acceptabel med hänsyn till recipientens känslighet och miljökvalitetsnormer 
uppnås.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under byggskedet kan i 
huvudsak ske på de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
eller på recipienter av länshållningsvatten från tunneldrivning. 

Viskan eller mindre vattendrag som avvattnas mot Viskan eller Bosjön kan 
bli recipient för processvatten från tunneldrivning om anläggningen förläggs 
i bergtunnel väster eller öster om Viskadalen. Detta kan potentiellt få stor 
negativ effekt på vattenkvaliteten.

Bedömd konsekvens av påverkan på hydrologin i sjöar, våtmarker och 
vattendrag beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Viskans åfåra under byggskedet behövs anpassning av åfåran 
som kompensation för det fysiska intrånget för att bibehålla vattendragets 
kapacitet och minska risken för flödesförändring. Lokala flödesförändringar 
kan medföra behov av lokala erosionsskydd. 

Inga ytvattentäkter berörs av korridoren. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs.

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom passagen av Viskans dalgång vid Borås löper korridoren genom 
områden med berg eller tunna jordlager på berg. Grundvatten i jordlager 
förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till lågpunkter 
i terrängen, normalt i morän. Inom denna korridor finns framförallt en del 
torvområden mellan Viared och Pickesjön.

I anslutning till stationsläget passeras Viskans dalgång och 
grundvattenförekomsten Borås, vilken av SGU har klassats i intervallet 
5–25 l/s (SGU, 2021). Grundvattenförekomsten Borås utnyttjas dock inte 
för kommunal eller annan större dricksvattenförsörjning och bedöms ha ett 
måttligt värde. Grundvattenförekomsten underlagrar stor del av centrala 
Borås, vilket kan innebära att upprätthållande av grundvattennivåer kan ha 
betydelse för grundläggning och stabilitet. Grundvattenförekomsten har 
sannolikt kontakt med Viskan längs stora delar av sitt lopp.

Grundvatten i berg förekommer i anslutning till sprickzoner och kan vara 
särskilt betydande i anslutning till Viskans dalgång vid Borås. Mellan 
de större sprickzonerna kan lokalt även finnas god grundvattentillgång 
i berg i anslutning till mindre sprickzoner. Inom korridoren finns 
få dricksvattenbrunnar i berg, förutom vid Hälasjön och relativt få 
energibrunnar, förutom i närheten av Hedvigsborg. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvatten under driftskedet omfattar i huvudsak hantering 
av avvattning av anläggningen, där infiltration av föroreningspåverkat 
dagvatten kan ge effekter på vattenkvalitet i grundvattenförekomsten. 
Risken bedöms dock bli försumbar under driftskedet och konsekvenser 
därmed också försumbara. Vidare kan djupare skärningar i Viskans dalgång 
innebära påverkan på grundvattenförhållandena. Påverkan kan bestå av 
dämningseffekter eller behov av dränering så att grundvattennivåerna 
lokalt sänks permanent. Konsekvenser av detta kan framförallt bli skador på 
byggnader eller andra anläggningar. Effekter och konsekvenser bedöms dock 
bli små.

Där korridoren går i markplan, särskilt vid skärning, är påverkan på 
grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. Detta gäller särskilt 
mellan Viared och Pickesjön. Effekterna kan bli permanenta förändringar 
i grundvattennivåer och förändringar i flödesregimen inom torvområden, 
till exempel dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få 
konsekvenser för naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget 
störst konsekvenser för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö.

Konsekvensbedömning för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 
Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga 
korridorer beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. Utöver dessa kan 
särskilda skyddsåtgärder krävas i anslutning till Viskans dalgång, så att till 
exempel avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar 
att förorena grundvattenförekomsten Borås. Vidare kan tätningsåtgärder av 
anläggningsdelar och skyddsinfiltration krävas vid djupa skärningar i sand 
och gruslager i Viskans dalgång, särskilt kring stationsläget.

För dricksvattentäkter i berg kan vissa brunnar helt behöva ersättas med 
alternativ vattenförsörjning, medan andra kan behöva kompenseras med 
större borrdjup. Det är också sannolikt att ett antal energibrunnar antingen 
behöver tas ur drift och ersättas eller att åtgärder som kompenserar för 
förlusten tillämpas i samband med att grundvattennivåer påverkas. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan och effekter i byggskedet omfattar direkta föroreningsrisker eller 
påverkan på kvantitet och nivåer genom att avvattning behövs i samband 
med byggande av olika anläggningsdelar. Föroreningsrisker omfattar både 
diffusa föroreningar och mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud. 
Konsekvenserna av föroreningar omfattar framförallt föroreningspåverkan 
i byggskedet på värden som är grundvattenberoende, eller utläckage av 
förorenat grundvatten i Viskan, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på värden 
i Viskan. Konsekvenser av tillfälliga grundvattensänkningar under byggskedet 
beror på eventuella skyddsobjekts tålighet och grundvattensänkningarnas 
varaktighet, men kan till exempel omfatta sättningsskador. Konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen bedöms inte uppkomma. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna bli små till måttliga i byggskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet är temporär 
skyddsinfiltration kring känsliga objekt och att risker för föroreningar 
begränsas genom uppsamlingsmagasin och rening. Vidare är 
olycksförebyggande åtgärder viktiga att tillämpa under hela byggskedet. 
Under byggskedet är det också lämpligt med etablering av lokala 
kontrollprogram för grundvattennivåövervakning vid kritiska passager 
avseende grundvattenpåverkan.

Påverkan sker på grundvattenförekomsten Borås, konsekvensen 
bedöms som liten. Inga kommunala vattentäkter berörs och påverkan 
är begränsad på övriga dricksvattentäkter. Ett antal energibrunnar kan 
påverkas, men konsekvenserna bedöms som små.

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ, 
främst på grund av att grundvattenförekomsten Borås berörs. 
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

Jord- och skogsbruk
 
Inga områden för jordbruk berörs av korridoren.

Skogsbruk
Alla passager av Borås bedöms vara av liten betydelse för skogsbrukandet i 
regionen och bedöms därmed ge försumbara konsekvenser, se mer i avsnitt 
om korridor Borås C nordöst med station B1A.

Skogsbrukandet i regionen är inte beroende av de små arealer skogs-
mark som korridoren omfattar, konsekvensen bedöms som försumbar. 

Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som 
försumbar. Det tätortsnära brukandet bedöms vara av sådan karaktär 
att tätortsnära rekreation värderas högt. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Korridor Lusharpan innebär ett stationsläge på bro med bibana i södra Borås. 
Huvudbanan passerar söder om väg 27 fram till Viskan och norr om väg 27 
öster om Viskan. Bibanan passerar förbi Pickesjön och sedan södra delen av 
Borås med två tunnelpassager innan den ansluter till huvudbanan ca 2 km 
öster om väg 41. Södra Borås är idag påverkat av trafikbuller men innehåller 
ändå delar som inte är kraftigt påverkade av trafikbuller. Utmed huvudbanan 
är korridoren främst påverkad av buller från väg 27/40 men det finns delar, 
framför allt österut, som idag är måttligt påverkade av trafikbuller.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Denna korridor kommer både att påverka ljudmiljön i Borås men även 
utmed huvudbanan och passagen vid Osdal. Störst påverkan beräknas inom 
södra delen av Borås där järnvägen huvudsakligen går ovan mark och nära 
befintlig bebyggelse. Med en järnväg som huvudsakligen går ovan mark 
genom en bebyggd miljö i Borås förväntas det innebära stor påverkan och risk 
för störningar. Även om järnvägen delvis går parallellt med befintliga spår 
kommer den tänkta korridoren att orsaka en stor påverkan på den befintliga 
miljön. Huvudbanan kommer att lokaliseras i redan bullerpåverkad miljö 
i närheten av väg 27 men kan lokalt ge upphov till ökad bullerpåverkan där 
riktvärdena kan överskridas och där korridoren passerar mindre grupper av 
bebyggelse. Även med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden ej överskrids 
så kan den nya järnvägen ändå medföra en stor konsekvens med avseende 
på buller då området där korridoren passerar har en stor känslighet för 
tillkommande buller.

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Bedömning är att järnvägsnära bullerskydd 
kommer att behövas genom tätortsbebyggelsen i Borås, från stationen vid 
Lusharpan och österut till passagen av väg 41 och även lokalt öster om väg 
41. Även fastighetsnära åtgärder med fönsterbyte, skyddad fasad och skyddad 
uteplats kan behövas i stor omfattning.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och även tunnelarbeten under byggtiden orsakar 
arbetena ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. Med tunnelarbeten 
kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning och påverka bostäder, 
främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här kan även tillkommande 
arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för störning på platser 
utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning och sprängning vid 
tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter till och från arbetsplatser, 
trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och krossning. Trafikbuller som 
alstras från transporterna är generellt inte av sådan styrka att det kan orsaka 
hörselskador, däremot kan olika former av byggbuller ge upphov till starka 
och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 

bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk.

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Knalleland.

Korridoren bedöms ge stor påverkan där järnvägen passerar genom 
södra delen av Viared och södra delen av Borås. På delen väster om 
Osdal bedöms måttlig effekt då området idag delvis är påverkat av 
trafikbuller.

Byggbuller kommer främst att alstras inom den södra delen av Borås. 
Då järnvägen lokalt planeras nära bostadsområden förväntas detta 
medföra stor påverkan till närliggande bostäder men även vid arbete 
med tunnlar, från arbetsvägar och arbetsplatser. Byggskedet pågår 
under flera år, men med arbete dagtid bör konsekvensen bedömas som 
måttligt negativ. Vid arbete andra tidsperioder bör konsekvensen 
bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ.
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg, men till viss del även områden av isälvssediment där 
risken för vibrationer från järnvägen är större. Isälvssediment förekommer 
främst längs Viskans dalgång där Viskadalsbanan och Kust till kustbanan går. 

Längs med Kust till kustbanan, mellan bostadsområdena Göta och 
Hedvigsborg, finns det bostadshus där det idag förekommer vibrationer som 
överskrider riktvärdet, vilket medför att dessa områden är inte är så känsliga 
för tillkommande vibrationer.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om järnvägens placering 
anpassas eller att vibrationsreducerande åtgärder utförs. Detta medför att 
konsekvensen för vibrationer inom korridoren blir försumbar även i de 
områden inom korridoren som bedöms ha stor känslighet för tillkommande 
vibrationspåverkan. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Det kan krävas en förstärkt banvall längs en sträcka på cirka 300 meter för 
att inte överskrida riktvärdet för vibrationer. Det är framförallt sträckningen 
mellan Göta och Hedvigsborg som åtgärden kan krävas. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På sträckor med bergtunnel, framförallt vid Kristineberg och Hedvigsborg, 
kan det i byggskedet förekomma ett fåtal kännbara vibrationshändelser 
per dygn i samband med tunneldrivning. Även pålning, spontslagning och 
kompaktering kan medföra tillfälliga störningar. Då dessa aktiviteter sker 
under en begränsad tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, 
bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli försumbar. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder, i ett område med stor känslighet för 
tillkommande vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrations- 
nivåer. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli försumbar.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Luftburet bakgrundsljud skiftar inom olika områden inom tätorten Borås 
vilket innebär att områdena är olika känsliga för stomljud från järnvägstrafik 
i tunnel. På skyddade platser kan ljudnivåerna vara låga och därmed 
bostäderna mer känsliga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Inom korridoren finns det främst moräner och 
berg men även områden av isälvssediment där risken för vibrationer från 
järnvägen är större. Isälvssediment förekommer främst längs dalgången med 
Varbergsbanan och Kust till kustbanan.

Stationsalternativet Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder 
om staden och att en station placeras vid Lusharpan på en bibana. Då 
sträckan har en långa tunnlar på måttliga djup under bostäderna kommer 
50 bostadshus att få stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA. Femtio 
bostadshus längs korridoren påverkas av stomljud från järnvägen. Området 
är måttligt känsligt då det finns industriområden i närheten i öst och 
bostadsområdena befinner sig inom tätorten med närhet till väg 41 i 
Kristineberg och österut. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Med hjälp av cirka 1 900 meter stomljudsisolerande matta monterad på 
undersida sliper, samt ballastmatta monterad cirka 40 centimeter ned i 
ballasten, åtgärdas förväntad stomljudsproblematik så att ingen bostad 
erhåller stomljudsnivåer över riktvärde LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer 
ljudnivåer från bergborrning att uppfattas. Då järnväg byggs i tunnel så 
kommer ljudstörningar att fortplantas via berget till närliggande bostäder. 
Det är dels själva järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet 
ljud, dels byggande av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande. 
Byggbuller från arbete i tunnel kan tidvis uppfattas inom ett stort antal 
bostadshus och flertalet bostäder kommer ha ljudnivåer som överskrider 
riktvärde i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 
(Naturvårdsverket, 2004) dagtid. Om arbete utförs inom andra tidsperioder 
som kväll eller natt kan riktvärde överskridas vid fler bostäder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett femtiotal bostäder beräknas få stomljudsnivåer över riktvärdet. Alla 
riktvärden bedöms dock klaras efter insatta åtgärder och effekt, 
känslighet och konsekvens bedöms som måttlig.

Även i byggskedet påverkas ett femtiotal bostäder av stomljud från 
tunneln. Öster om Kristineberg bedöms känsligheten som måttlig och 
då byggskedet pågår under en lång men begränsad tidsperiod samt att 
några stora flerbostadshus påverkas så bedöms effekten som måttlig. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ.
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

Luft 
Nuvarande förhållanden
Relativt få människor bor i området kring stationsläget och luftmiljön är 
delvis påverkad av trafiken från väg 40. Några tunnelmynningar kommer 
bli nödvändiga vid bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg, men 
tunnlarna är korta. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för korridor Knalleland med station B2.

Utsläppen från tunnelmynningarna bedöms medföra försumbara 
konsekvenser för luftmiljön på bostadsområdena Kristineberg och 
Hedvigsborg. I de delar där anläggningen går i markplan är utsläppen av 
partiklar små och effekten försumbar vilket medför att konsekvensen är 
försumbar för luftmiljön i området.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Försumbara konsekvenser förväntas i byggskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa 
påverkan på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av 
kvävedioxid. Exempel på åtgärder kan vara damreducerande åtgärder med 
vattenridåer vid sprängning, hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli positiv, 
eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra ett 
minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

 

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar i ett stråk strax söder om Borås med en bibana in i de 
mer centrala delarna vid Lusharpan. Den västligaste delen av korridoren 
utgörs av ett industriområde och landsbygd med ett mindre antal boende. 
Huvudbanans stråk berör i huvudsak landsbygd, men passerar även 
utkanterna av bostadsområden vid Dammsvedjan, medan bibanans stråk 
berör fler bostadsområden. Österut delar sig korridoren i tre stråk, där 
samtliga stråk berör mestadels landsbygd med ett fåtal boenden, undantaget 
passage i utkanterna av Gånghester.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. Den västligaste delen 
av korridoren utgörs av ett industriområde där anläggningstypen tunnel 
dominerar. Ett mindre antal bostäder passeras i höjd med Hälasjön. Oavsett 
anläggningstyp kommer bostäderna att exponeras för magnetfält under  
0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt och därmed en försumbar 
konsekvens. 

Bibanan, som är till för de tåg som gör uppehåll i Borås, går vidare i markplan 
in mot Lusharpan, där stationen ligger på bro. Väster om stationsläget 
passeras endast enstaka bostäder, och eftersom det sker i markplan kommer 
bostäderna att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt. Även för 
stationsläget på bro kommer bostäderna att finnas på ett avstånd som ger 
försumbar effekt. Öster om stationsläget går bibanan vidare i markplan och 
tunnel, där korridoren passerar över eller längs med flera bostadsområden. 
Eftersom flertalet regionaltåg vänder i Borås är trafikeringen öster om 
stationen betydligt lägre än väster om stationen. Med järnväg i bergtunnel 
kommer bostäderna på marknivå således att exponeras för magnetfält under 
0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt, och den nya järnvägen kommer 
medföra en försumbar konsekvens.

Huvudbanan är endast till för de tåg som inte gör uppehåll i Borås. 
Trafikeringen blir då så låg att inga bostäder kommer att exponeras för 
magnetfält över 0,2 µT oavsett anläggningstyp, vilket innebär en försumbar 
effekt. Efter att bibanan och huvudbanan gått ihop i östra delen av korridoren 
kommer inga bostäder att exponeras för magnetfält över 0,2 µT oavsett 
anläggningstyp, vilket innebär en försumbar effekt. Således kommer den 
nya järnvägen att innebära försumbar konsekvens för bibanan, huvudbanan 
och korridorerna öster om sammankopplingen. Sammantaget bedöms hela 
korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, samt skolor och förskolor. 
Effekten bedöms dock överallt vara försumbar, och sammantaget 
bedöms hela korridoren därför ge en försumbar konsekvens.

Risk och säkerhet
Alternativet är i huvudsak förlagt som markspår och med lång bro i Osdal 
och på Lusharpan. Det finns två korta tunnlar på bibanan förbi Lusharpan. 
Station B4 i korridor Lusharpan är förlagd på bron. 

Då spårdragningen går in i måttligt bebyggt område bedöms känsligheten 
som måttlig för tredje man, effekten bedöms dock som liten då effektiva 
skyddsåtgärder runt spåren kan vidtas. På grund av den långa bron, där även 
stationen anläggs, bedöms känsligheten som måttlig för räddningstjänst 
och stor gällande arbetsmiljön i byggskedet. Med tekniska åtgärder 
för tunnelsäkerhet enligt regelverk samt arbetssätt för hantering av 
komplikationer i arbetsmiljön och då huvuddelen av spårsträckan är i 
markplan bedöms effekten som liten både för räddningstjänst och för 
arbetsmiljö under byggskedet.För resenärer i tåg bedöms känsligheten som 
liten då tunnlarna är korta och spåret inte heller placeras i närheten av farliga 
verksamheter eller transportleder för farligt gods. Effekten bedöms som liten 
med åtgärder för tunnelsäkerhet enligt regelverk.

Farliga anläggningar i området bedöms ligga på tillräckligt avstånd från 
korridoren. 

Måttlig negativ konsekvens för byggskedet på grund av lång bro i Osdal. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för tunnelsäkerhet enligt 
regelverk och tekniska åtgärder för säkerhet på broarna på Lusharpan och i 
Osdal bedöms risknivån för korridoren bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Lusharpan 
med stations- 
läge B4

Liten-Måttlig Liten Liten Liten-Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Alternativet är i huvudsak förlagt som markspår och med lång bro i Osdal och Lusharpan. Det finns två 
korta tunnlar på bibanan. Stationen på Lusharpan är förlagd på bron. 
Farliga anläggningar i området bedöms ligga på tillräckligt avstånd från korridoren. 
Måttlig negativ konsekvens för byggskedet på grund av lång bro i Osdal och på Lusharpan. 
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

Översvämning
Nuvarande förhållanden
Både bibana och huvudbana passerar Viskan på bro i områden med 
översvämningsproblematik. Längs de delar av bibanan och huvudbanan som 
förläggs i markplan råder ingen översvämningsproblematik i samband med 
höga flöden i Viskan. 

För övriga delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan passeras 
vattendrag som avvattnar relativt små avrinningsområden.

Korridoren omfattar i huvudsak naturmark och glesbebyggd mark frånsett 
i de centrala delarna av Borås samt i Viared i väst där korridoren innefattar 
markområden med tät bebyggelse.

Topografiska lågpunkter återfinns i anslutning till stationsläget. I 
industriområdet intill Göteborgsvägen utgörs marken av ett instängt område 
med potentiell utbredd översvämningsproblematik. Topografiska lågpunkter 
återfinns även i anslutning till terminalbyggnader, nedanför Älvsborgskullen i 
anslutning till Bockasjögatan.

Öster om stationsläget löper bibanans korridor längs med Viskadalsbanan 
där korridoren sammanfaller med ytliga avrinningsvägar till Lillån (Lars 
Kaggsgatan och väg 41). Där bibanan går genom naturmark, öster och väster 
om Borås, utgörs avrinningsvägar för skyfall i huvudsak av öppna vattendrag.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid bibanans passage av Viskan bedöms känsligheten för översvämning som 
stor baserat på befintlig översvämningskartering och är i huvudsak knuten 
till bebyggelse och infrastruktur. Anläggningen kan komma att passera 
Viskan parallellt med Kust till kustbanan och kan potentiellt komma att 
förstärka Kust till kustbanans begränsande effekt vid höga flöden. Detta 
bedöms medföra liten effekt på översvämningsrisk, varför konsekvensen av 
anläggningen i detta område bedöms som liten till måttlig.

Vi huvudbanans passage av Viskan bedöms känsligheten för översvämning 
som liten. Effekten på översvämningsproblematiken vid passage av Viskan 
bedöms i detta avsnitt som liten, varför konsekvensen av anläggningen i detta 
område bedöms som liten.

För delar av korridoren där anläggning i markplan passerar vattendrag 
är känsligheten för översvämning liten. Anläggningen kan, beroende på 
utförandet, utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan 
bidra till ökad översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Med korrekt 
dimensionering av genomledning ska dämmande effekter på vattendrag inte 
uppstå och den negativa konsekvensen bedöms därmed bli liten.

Då stationen ligger på bro bedöms översvämningsrisken av anläggningen 
vid skyfall begränsad. Vid höjdsättning av stationsområdet behöver särskild 
hänsyn tas till markhöjningar i befintliga lågpunkter. Där marken i lågpunkter 
höjs behöver volym för skyfallet kompenseras med utrymme på annan plats. 
Konsekvensen av stationsläget på översvämningsrisker vid skyfall bedöms 
därför till liten till måttlig.

Längs de delar av bibana och huvudbana som förläggs i markplan kommer 
delar av anläggningen att i sektioner behöva skyddas mot översvämning vid 

skyfall. Eventuella markhöjningar och skydd som anläggningen medför kan 
orsaka ökad översvämningsproblematik vid skyfall i omgivningen, vilket kan 
medföra behov av kompensationsåtgärder. 

Anläggningen behöver skyddas där bibana korsar väg 41 i markplan mot 
avrinningsväg som leder till Lillån. Ytliga avrinningsvägar till vattendraget 
ska möjliggöras för att undvika negativa effekter på översvämningsrisken 
vid skyfall. Förutsättningar bedöms finnas för att med anpassad höjdsättning 
av anläggning upprätthålla befintliga avrinningsstråk för skyfall varför 
konsekvensen bedöms liten.

För delar av korridoren där huvud- och bibana i markplan går genom 
naturmark och sammanfaller med vattendrag som fyller funktion för 
avledning av skyfall, bedöms översvämningsrisken liten, om det kan ledas 
genom eller förbi anläggningen. Eventuell omledning av vattendrag till 
följd av anläggningen kan medföra en förändrad översvämningssituation i 
omgivningen. Där korridoren passerar natur- och glesbebyggd mark bedöms 
det dock finnas goda förutsättningar att rymma tillräckliga skyddsåtgärder 
varför konsekvensen bedöms som liten.

För korridorens passage i tunnel begränsas risken för översvämning i 
anläggningen till tunnelmynningar i topografiska lågpunkter, där vatten kan 
rinna in.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Vid bibanans passage av Viskan på bro ska brokonstruktion dimensioneras 
så denna inte förstärker Kust till kustbanans begränsande effekt vid höga 
flöden. Vid huvudbanans passage av Viskadalen ska brostöd placeras så att 
flödeskapaciteten i Viskan vid höga vattenflöden inte påverkas. Detta innebär 
att brostöd inte placeras i eller i direkt anslutning till åfåran. 

Skyddsåtgärder mot översvämning vid skyfall i form av anpassad 
höjdsättning tillsammans med avskärande stråk/diken för att skydda 
anläggning i markplan, tunnelmynning, stationsbyggnader, byggnader för 
tekniska installationer och andra viktiga funktioner bedöms komma att 
krävas. Vid höjdsättning av stationsområdet behöver särskild hänsyn tas 
till markhöjningar i befintliga lågpunkter. Där marken i lågpunkter höjs 
behöver volym för skyfallet kompenseras med utrymme på annan plats. 
Avrinningsvägar till närliggande vattendrag bör upprätthållas.

Korridoren bedöms medföra en liten till måttlig konsekvens avseende 
översvämning vid höga flöden. Konsekvenserna är i huvudsak knutna 
till bibanas passage av Viskan samt passage av mindre vattendrag i 
markplan öster och väster om Viskadalen. 

Stationsläge på bro, medför en liten till måttlig konsekvens avseende 
översvämningsrisker vid skyfall. 

Sammantaget bedöms alternativet att medföra en liten till måttlig  
negativ konsekvens med avseende på översvämningsproblematik. 

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors hälsa 
och miljön finns framför allt vid Viared, i centrala Borås, vid Gässlösa, men 
även på vissa platser öster om Borås. Inom områdena finns flertalet objekt 
med måttlig till stor känslighet. Längs Viared och vid bibanan, som innefattar 
stationsläget samt fortsatt passage österut, bedöms främst föroreningar 
med låg spridningsbenägenhet förekomma, till exempel metaller och 
PAH. Alternativet omfattar Viskan och Djupasjön vars sediment är kraftigt 
förorenat till följd av industriverksamheter i Borås. Gässlösa deponi är en 
sluttäckt deponi inom alternativet som kan innehålla höga föroreningshalter. 
Vid sluttäckningen av deponin har dräneringsskikt anlagts för att hindra 
förorenat lakvatten att spridas till naturen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid Viared bedöms effekterna vara försumbara eftersom potentiellt 
förorenade områden inte berörs av järnvägsutbyggnaden.

Längs bibanan, som innefattar stationsläget samt fortsatt passage österut, 
kan en järnvägsutbyggnad medföra att förorenade områden saneras delvis 
eller helt, vilket ger en positiv permanent effekt i driftskedet eftersom 
mängden förorenad jord då minskar i området. Om anläggningen förläggs 
ovanpå ett förorenat område längs bibanan eller i huvudbanans fortsättning 
österut kommer Trafikverket att sanera den delen av förorenade områden 
som berörs av själva järnvägsanläggningen. I järnvägsplaneskedet kommer 
kompletterande undersökningar behöva göras för att utreda föroreningars 
förekomst i djupled, för att göra en bedömning om ytterligare sanering 
behövs. Detta för att järnvägen inte ska försvåra för eventuella framtida 
saneringsåtgärder.

Vid järnvägsutbyggnad genom Gässlösa deponi kan en effekt vara att 
avrinningsförhållanden påverkas lokalt, vilket kan innebära att förorenat 
vatten sprids i nya riktningar som kan ge långvariga stora negativa 
effekter för människors hälsa och miljön. Avrinning in till anläggningen 
och dess dräneringsskikt bedöms dessutom bli högst påtaglig under hela 
anläggningens livslängd, vilket också kan öka spridning av föroreningar 
och bidra med stora negativa effekter. För att fullständigt förstå effekter 
och konsekvenser som kan uppstå i driftskedet från järnvägsutbyggnad 
vid Gässlösa deponi bör kunskapen om föroreningssituationen och 
spridningsförutsättningarna i jord och vatten stärkas. Sammantaget bedöms 
korridorens passage vid Gässlösa deponi kunna medföra stora negativa 
konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid Gässlösa deponi för att motverka 
ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningen under hela 
konstruktionens livslängd. För att motverka inläckage av förorenat vatten 
till anläggningen kan anläggningen tätas. Förorenat vatten som tar sig in i 
anläggningen behöver kontrolleras i ett kontrollprogram och kan behöva 
renas innan det leds till recipient eller dagvatten.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Om alternativet anläggs med brofundament i Djupasjön kan en effekt bli ökad 
spridning av föroreningar från arbeten i sediment, vilket kan få stora negativa 
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

konsekvenser på växt- och djurliv nedströms. Konsekvensen bedöms bli 
mindre med inarbetade skyddsåtgärder.

I byggskedet kan schaktarbeten vid Gässlösa deponi innebära att föroreningar 
mobiliseras och sprids till områden som tidigare inte varit förorenade. 
Spridning från jord kan ske genom att förorenade massor flyttas till en annan 
plats där negativa effekter kan uppstå. Spridning från jord kan även ske 
på grund av damning under byggskedet. Arbeten som kräver länshållning 
kan medföra att förorenat vatten transporteras in till schakt. Förorenat 
länshållningsvatten som uppstår i byggskedet kan riskera att spridas till följd 
av olyckor eller andra avvikelser. Effekterna som kan uppstå i byggskedet vid 
Gässlösa deponi bedöms kunna bidra med stora negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön, även med inarbetade skyddsåtgärder. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid Djupasjön kan skyddsåtgärder som till exempel att arbeten utförs inom 
spont och att siltgardiner används vara aktuellt för att motverka spridning av 
föroreningar vid anläggande av brofundament i sjön.

För att motverka spridning i byggskedet vid Gässlösa deponi behöver 
entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i förorenade områden 
och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att begränsa påverkan på 
omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel vara att minimera uppkomst 
av förorenat länshållningsvatten, rening av länshållningsvatten innan det 
släpps ut till omgivningen, dammbindning vid torra väderförhållanden, 
hjultvätt av arbetsfordon och att tillfällig lagring av massor endast får ske på 
ytor där risk för spridning är försumbar. 

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt. Om anlägg-
ningen förläggs ovanpå ett förorenat område längs bibanan eller i 
huvudbanans fortsättning österut kommer Trafikverket att sanera den 
delen av förorenade områden som berörs av själva järnvägs- 
anläggningen. Kompletterande undersökningar behövs för att säker-
ställa att eventuella framtida saneringsåtgärder inte försvåras. Vid 
utbyggnad genom Gässlösa deponi, går det inte att utesluta en ökad 
föroreningsspridning, vilket kan medföra stora konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor negativ 
konsekvens, då det finns risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Bråts övningsfält. 

Masshantering
I korridoren Lusharpan med station B4 uppkommer en stor mängd 
bergmassor och en medelstor andel av den bedöms behövas till 
järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer främst på grund av de 
stora schakter som krävs i väster och de två längre tunnlar som krävs öster 
om planerat stationsläge. Det uppkommer även en mycket stor mängd 
jordmassor, varav dock endast en mycket liten andel av dessa bedöms 
behövas till järnvägsanläggningen. Bedömningen är dock att merparten av 
övriga andelar kan användas till åtgärder för anläggningens anpassning till 
det omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet 
eller till andra externa projekt. Jordmassorna uppkommer vid djupa 
skärningar både väster och öster om stationsläget. För korridoren Lusharpan 
uppkommer också en mycket stor mängd torvmassor, främst väster om, men 
även öster om planerat stationsläge. 

En mindre mängd berg, som inte behövs till järnvägsanläggningen, genereras 
för korridoren Lusharpan, jämför med Knalleland, Borås C nordöst och 
korridor Borås C sydöst trots att korridor Lusharpan med station B4 även 
kräver relativt långa bergtunnlar. Korridor Lusharpan bedöms ge den största 
mängden jordmaterial, som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, 
jämfört med övriga korridorer.

Klimat
Korridor Lusharpan ger upphov till lägre klimatpåverkan än korridorerna 
Borås C nordöst, Borås C sydöst och Knalleland, men högre än korridorerna 
Osdal/Borås C och Osdal. Stationsläget innebär att själva stationen ligger 
på en cirka 0,5 kilometer lång bro på bibana som kopplas samman med 
huvudbanan sydväst och sydöst om Borås. Sträckningen av bibanan ligger 
främst i markplan på bank eller i skärning, med några kortare broar och 
tunnlar. Då största delen av alternativet går i markplan, bidrar det till 
den lägre klimatpåverkan i byggskedet, jämfört med stationslägen med 
sträckningar som nästan enbart går i tunnel.

För att undvika industriområdet sydväst om Borås är klimatkalkylen där 
baserad på en lösning längs cirka tre kilometer med växlande bank och 
skärning i södra delen av korridoren. Om järnvägen ska gå mer centrerat i 
korridoren läggs den i tunnel under industriområdet, vilket skulle innebära 
en större klimatpåverkan i byggskedet.

I östra delen av korridoren, ut från Borås är klimatkalkylen baserad på en 
lösning med växlande bank, skärning samt någon enstaka bro längs en cirka 
fem kilometer lång sträcka i södra delen av korridoren. Om järnvägen istället 
går i norra delen av korridoren krävs att den läggs i bergtunnel, vilket skulle 
innebära en större klimatpåverkan i byggskedet. 
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KORRIDOR LUSHARPAN MED STATION B4

Ekosystemtjänster
Alternativ Lusharpan, har utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv fördelen 
att vara belägen på redan ianspråktagen mark vid väg 40. Stationsläget på 
bro ger en liten förlust av ekosystemtjänster, då marken redan i hög grad är 
hårdgjord och området redan är påverkat av väg 40 samt Viskadalsbanan. 
Anslutande järnväg från väster går i markplan, vilket ger förlust av kulturella 
och reglerande ekosystemtjänster, då rekreationsområdet Pickesjön 
samt naturvärden i form av sumpskogar, ängsmark och lövskog påverkas 
av markanspråk och buller. Även öster om stationsläget går järnvägen i 
markplan och här påverkas främst kulturella ekosystemtjänster negativt. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande ekosystemtjänster Skogsmark tas i anspråk i korridorens västra och 
östra del, vilket innebär påverkan på försörjande 
ekosystemtjänster i skogen. 

Reglerande ekosystemtjänster Skogsmark med sumpskogar och lövskog tas 
delvis i anspråk där anläggningen går i markplan, 
dock består stora delar av korridoren av redan 
ianspråktagen mark. 

Kulturella ekosystemtjänster Korridoren påverkar Pickesjön i väster, ett 
välbesökt rekreationsområde. Markplanet i väster 
och öster innebär barriäreffekter och tillkommande 
bullerstörning. 

Sammanfattning Sammantaget bedöms lokaliseringen nära väg 40 
medföra en måttlig förlust av ekosystemtjänster. 
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

9.6.5 Korridor Osdal/Borås C med station B11A
Korridorens sträckning ses i Figur 9.21.
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Figur 9.21  Korridor med station vid Osdal och säckstation vid Borås C (B11A).

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridoren för huvudbana i alternativet Osdal/Borås C sammanfaller helt 
med korridoren för huvudbanan i alternativet Lusharpan. Förhållanden 
för den korridoren beskrivs i avsnittet korridor Lusharpan med station B4. 
Korridoren för bibana till säckstation i Borås C i alternativ Osdal/Borås C 
skiljer sig från korridoren för Lusharpan. Bibanan viker av från huvudbanan 
i det täta skogsområdet söder om väg 27 och på avstånd från Pickesjön. 
Korridoren följer Viskadalsbanan och avgränsas i öster av Varbergsvägen. 
Förbi Regementet, och ända fram till Borås C där två nya plattformar 
anläggs, är korridoren smal och berör inte bebyggelsen med höga värden i 
Regementsområdet. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan, effekt och konsekvens för huvudbanan i detta alternativ blir i stort 
sett densamma som för huvudbanan i korridor Lusharpan. Konsekvenserna 
bedöms därmed som liten för Viaredsområdet i väster samt liten till 
måttlig för området öster om Osdal. För Målsryd där korridoren omfattar 
anläggningstyp markplan bedöms konsekvensen bli måttlig till stor. För de 

delar av korridoren där anläggningstypen är tunnel bedöms konsekvensen 
som försumbar.

Skillnader med detta alternativ jämfört med alternativ Lusharpan är att det 
har bibana in till Borås C och en extern station på huvudbanan vid Osdal. 
Beskrivningen i detta avsnitt omfattar bedömning för bibanan och en station 
i Borås C samt kompletterande bedömning för en station på huvudbanan i 
Osdal. 

Bibanan avviker planskilt från huvudbanan och går sedan i markplan från 
kopplingspunkten söder om väg 27 fram till Borås C där två nya plattformar 
anläggs. Borås stadskärna som helhet har en mycket värdefull stadsmiljö med 
en stor känslighet för förändring. Området runt stationen är starkt präglat 
av infrastruktur med viktiga funktioner kopplat till lokalt och regionalt 
resande. Effekten av en station på bana bedöms bli att Borås C får en ökad 
funktion som lokal och regional målpunkt för resande, att karaktären som 
knutpunkt för resande stärks och att nya angöringar till plattformarna till 
viss del kan överbrygga befintliga barriärer i staden. En kumulativ effekt kan 
bli att tidigare obebyggda ytor intill Borås C kan utvecklas med ny bebyggelse. 
Effekterna bedöms bli positiva för Borås utveckling och för platsen. 
Konsekvensen bedöms bli positiv. 

Det infrastrukturpräglade, öppna landskapsrum vid Osdal och Djupasjön 
i Viskans dalgång har vissa visuella och rekreativa värden med måttlig 
känslighet för förändring. Effekterna och konsekvenser för sträckan utmed 
väg 27 genom Funningen, Viskans dalgång och Gässlösa sammanfaller i stort 
med korridor Lusharpan som beskrivs i avsnittet ovan. Anläggningstypen 
är bro för passagen över Viskans dalgång. Bron kommer att bli både lång 
och hög och ha brostöd vid Djupasjöns strand. Skillnaden mot alternativ 
Lusharpan är att alternativ Osdal/Borås C har en station på bron, vilket 
innebär en bredare bro och komplement som stationsbyggnad, angöring och 
parkering. Effekten bedöms bli minskad användning av strövområden runt 
Viskan och ändrad markanvändning nära stationen för att tillgodose behovet 
av angörings- och parkeringsytor. Områdets karaktär är redan idag påverkat 
av väg 27 och intrycket kommer att förstärkas. En positiv effekt kan bli att 
närheten till ett nytt stationsläge kan öka attraktiviteten som boendemiljö 
i närområdet. Kumulativa effekter kan uppkomma av att kommunen har 
planer för ett storskaligt verksamhetsområde och omlastningsplats för gods 
i ett närliggande område. Konsekvensen för landskap och bebyggelse av en 
station på huvudbana i Osdal i alternativet korridor Osdal/Borås C med 
station B11A bedöms bli liten till måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 
där anläggningen passerar nära bostäder. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning kommer ytor att behövas för arbetsvägar, etablering 
och upplag. Likaså kommer motsvarande att behövas i närheten av brofästen. 
Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor och invanda stråk 
i landskapet. Värdet av landskapet kring tunnelmynningarna och brofästena 
i Viskans dalgång är stora. Effekten bedöms bli stor och kortvarig eftersom 
landskapet som berörs har goda möjligheter att återetableras. Konsekvensen 
blir måttlig. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.

Konsekvensen i den västra delen av korridoren, i Viared, bedöms som 
liten. För Viskadalen i Osdal, för skogsområdet söder om väg 27 samt 
där korridoren anläggs i markplan öster om Osdal, bedöms  
konsekvensen som liten till måttlig. Där korridoren passerar Funningen 
samt Målsryd, bedöms konsekvensen som måttlig. 

Då bibana med säckstation vid Borås C ger ett centralt stationsläge, 
uppstår en positiv konsekvens. 

Sammantaget bedöms konsekvensen bli liten till måttligt negativ, då 
det centrala stationsläget uppväger påverkan på landskap och  
bebyggelse.
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
I korridorens sydvästra del berörs ängs- och betesmark vid Borås flygplats 
samt Pickesjöns södra omgivningar av anläggningen. Kring Pickesjön består 
naturvärdena av ett lövskogsområde samt en skoglig nyckelbiotop kring 
Ekornaholmen. Sammantaget bedöms områdena ha ett litet naturmiljövärde. 

Vad gäller huvudbanan följer detta alternativ samma sträckning som 
huvudbanan i korridor Lusharpan, se beskrivning av förhållanden i avsnitt 
för korridor Lusharpan med station B4.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Vid Borås flygplats och Pickesjön bedöms anläggningen ha en liten negativ 
påverkan på naturvärdena, då anläggningen innebär markanspråk och 
fragmentering. 

Eftersom huvudbanan i detta alternativ har samma sträckning som 
huvudbanan i korridor Lusharpan blir konsekvensbedömningarna till stor del 
desamma. Detta innebär stor konsekvens för Osdal och Bråts skjutfält, liten 
till måttlig för odlingslandskapet runt Berget och Stuvered samt för ängs- och 
betesmark vid Borås flygplats, försumbar för Gånghester samt måttlig till stor 
för Västra delen av naturreservatet Lindåsabäcken.

Värdekärnan vid Råslätt i korridorens sydöstra kant bedöms påverkas av 
markanspråk och fragmentering med följden att potentiellt artrika miljöer 
knutna till äldre odlingslandskap kan behöva exploateras. Konsekvensen 
bedöms bli måttlig till stor, men möjlighet finns att lindra skada genom rätt 
placering av järnvägen inom korridoren. 

Viskan påverkas på samma sätt som i korridor Lusharpan. Stationsläget 
Osdal kräver anslutningar till Varbergsvägen och väg 27, vilket kan innebära 
ytterligare markanspråk. Effekten bedöms bli stor om markanspråken berör 
Viskans närområde. Konsekvensen blir måttlig till stor.

Vattendragen Ringsbäcken och Rosendalsbäcken/Häggån passeras i 
markplan vilket ger upphov till viss förlust av akvatiska livsmiljöer i 
anslutning till passagen. Vid passage i markplan kan även vandringshinder 
för vattenlevande organismer uppstå. Miljöanpassningar som minskar de 
fysiska ingreppen i vattendragsfåran och dess närområde innebär att effekten 
blir liten. Konsekvenserna för vattenmiljön bedöms bli små till måttliga.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerdämpande åtgärder kan eventuellt behövas vid Pickesjön och Osdal för 
att reducera påverkan på fågelliv. Skötsel och hävd av marker kring Osdal är 
nödvändig för att bibehålla värden för fåglar, insektsfauna och hedartad flora 
i området.

De negativa effekterna i Viskan kan begränsas genom att brostöd i möjligaste 
mån inte placeras i vattenmiljön. Uppkomst av vandringshinder i vattendrag 
kan i de flesta fall undvikas genom lämpliga miljöanpassningar, exempelvis 
typ av trumma. Generella skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på sjöar, 
vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Vid Osdal och Bråts skjutfält kan värdefulla områden som finns utspridda i 
området försvinna i byggskedet. Om järnvägen passerar Lindåsabäcken kan 
lokaliseringen inom korridoren anpassas för att minimera förlusterna av 
livsmiljöer för flodpärlmussla. De negativa effekterna i Viskan kan begränsas 
genom att brostöd i möjligaste mån inte placeras i vattenmiljön.

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten, vilket kan medföra negativa effekter på 
vattenlevande organismer. Försämrad vattenkvalitet i Lindåsabäcken kan ge 
upphov till negativa effekter på bestånden av flodpärlmussla.

Eventuella brostöd i Viskan kan mobilisera förorenade bottensediment, 
vilket påverkar vattenkvaliteten negativt. Tunnelalternativ öster om Osdal 
innebär risk för påverkan på Viskan från länshållningsvatten. Grumling och 
föroreningar under byggskedet kan ge upphov till temporära negativa effekter 
på vattenmiljön i Viskan. Konsekvenserna bedöms bli små till måttliga om 
skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att byggdagvatten 
och länshållningsvatten behandlas innan det når recipienten. Vid 
anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas av 
med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. 
Eventuella förorenade sediment behöver omhändertas. Mindre vattendrag 
kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på vattenkvaliteten och 
undvika vandringshinder under byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att 
begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Värdefulla områden som hyser artrik flora och artrik insektsfauna behöver 
bevaras genom noggrann planering av byggskedet. Rätt lokalisering av 
arbetsytor och upplag är viktig. Byggskedet behöver föregås av noggrann 
inventering och åtgärdsplanering av sakkunniga. Troligen behöver fysiska 
intrång minimeras på flera ytor, och säkerställas genom både hägnad och 
skötsel.

Beroende på lokalisering, medför anläggningen en måttlig till stor 
konsekvens för naturreservatet Lindåsabäcken (stort naturmiljövärde). 
Konsekvensen för Viskan bedöms som måttlig. Vid Osdal (högsta 
naturvärde), bedöms gaddstekelfauna reduceras påtagligt och 
livsmiljöer för känsliga fågelarter kommer att påverkas. Värdefulla 
ekologiska samband kommer att påverkas där. Det finns även risk för 
skada på värdefull skogsmiljö vid Råslätt samt värdefulla hagmarker 
vid Stuvered, beroende på anläggningens lokalisering.

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ, då värde-
fulla vatten- och sandmiljöer påverkas.
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Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Runt Viared finns ett antal kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar, primärt fossila åkrar, en bytomt och boplatslämningar från 
historisk tid och möjligen järnålder. Förbi Regementet, och ända fram 
till Borås C där två nya plattformar anläggs, är korridoren smal och berör 
inte den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Regementsområdet. 
Förhållanden längs huvudbanan är desamma som beskrivs för huvudbanan i 
avsnittet korridor Lusharpan med station B4. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Kulturmiljön Dammsvedjan, ett område med villabebyggelse från 1950-talet 
berörs till en mindre del av korridoren. Området är utpekat i Borås stads 
kulturmiljöprogram och har ett måttligt kulturhistoriskt värde. Korridoren 
passerar området i tunnel, och effekterna bedöms som försumbara. 
Konsekvensen blir försumbar för området.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort. Effekten på väg- och gränsmärken 
som också är fornlämningar bedöms som liten eftersom de sannolikt kan 
flyttas och bevaras på en annan plats. Milstolparnas samband riskerar att 
brytas vid flytt vilket gör att effekten bedöms som liten istället för försumbar.

Längs huvudbanan finns ett antal (46) övriga kulturhistoriska lämningar som 
primärt består av torplämningar, fossil åker och bebyggelse från historisk tid, 
men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera lämningar är också 
enbart registrerade i Skog och historia-projektet. Effekten på dessa lämningar 
längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms som måttlig. 
Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig kulturhistorisk 
lämning är av sådant värde att den behöver undersökas arkeologiskt. I vissa 
fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. Effekten för den 
enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för de kända fornlämningarna och övriga kulturhistoriska 
lämningar längs delar av huvudsträckningen bedöms som försumbar, 
eftersom korridoren här går i tunnel. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i 
området.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Påverkan kommer att ske på enstaka kända fornlämningar från historisk 
tid, vilket medför negativa effekter. Ytterligare enstaka fornlämningar 
kan flyttas för att begränsa skada.

Den sammantagna bedömningen för alternativet är liten till måttlig 
negativ konsekvens, på grund av påverkan på enstaka fornlämningar. 

 

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Korridoren för huvudbana i alternativet Osdal/Borås C sammanfaller helt 
med korridoren för huvudbanan i alternativet Lusharpan. Förhållanden 
för korridoren för korridor Lusharpan med station B4 beskriv i avsnittet 
ovan. Pickesjöområdet är ett tätortsnära och välbesökt kommunalt utpekat 
rekreationsområde med rastplatser och hundrastgård på sjöns östra strand. 
De östra delarna är på grund av de topografiska förutsättningarna mindre 
tillgängliga. Osdals rekreationsområde är kommunalt utpekat och tätortsnära 
promenadstråk som inkluderar Viskan och Sankt Sigfrids griftegård.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För konsekvenser avseende huvudbanan se korridor Lusharpan med station 
B4 ovan. Konsekvenserna bedöms som liten till måttlig. 

Bibanan för säckstation kan medföra att rekreationsområdets omfattning vid 
Pickesjön minskar. Järnvägsanläggningen kan innebära att området påverkas 
visuellt och av buller. Konsekvensen bedöms vara liten till måttlig. Bibanan 
kan påverkan och bullerpåverkan på rekreationsområdet Osdal. 

I Viskadalen i koppling till rekreationsområdena finns flera fritidsaktiviteter 
för barn och unga där några av dessa målpunkter riskerar att raderas. En 
bro kan skapa miljöer som upplevs otrygga för barn och unga, vilket i 
förlängningen kan påverka tillgängligheten till målpunkterna.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden.  

Gestaltningsåtgärder kan bli aktuellt i miljöer som hamnar under broar eller 
nära tunnelmynning för att motverka att dessa miljöer upplevs otrygga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning och brostöd inom korridoren kommer ytor att behövas 
för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan påverka rekreationsområdena. 
Effekten på rekreationsområden inom korridoren bedöms som helhet vara 
liten.

Korridoren berör flera tätortsnära och kommunalt utpekade områden 
(litet till måttligt värde). 

Konsekvensen för Gässlösa bedöms som måttlig, då området har flera 
utpekade värden och målpunkter. Påverkan på Pickesjön, Osdal, 
Flymader samt Hälasjön, bedöms mindre omfattande och 
konsekvensen bedöms som liten. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten negativ konsekvens, 
då några rekreationsområden på avstånd från bebyggelse påverkas. 

Ytvatten 
Nuvarande förhållanden
Viskan rinner från Borås söderut igenom Viskadalen och Djupasjön. Förutom 
Viskan berörs endast små vattendrag i måttlig omfattning av korridoren. 
Andel våtmark i delarna av korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
är måttlig. 

Väster om Viskadalen berörs de medelstora sjöarna Hälasjön och Gasslången 
av korridoren. Korridoren berör även Djupasjön i Viskadalen och St. 
Transåssjön, Flysjön, Rueredssjön och Hårsåsasjön öster om Viskadalen.

Korridoren sammanfaller för huvudbanedelen med korridor Lusharpan. 
Bibanedelen berör sjö, våtmark och vattendrag i liten utsträckning.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under driftskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan.

Korridoren sammanfaller för huvudbanedelen med korridor Lusharpan med 
station B4. Bibanedelen berör sjö, våtmark och vattendrag i liten utsträckning, 
varför effekten här blir liten.

Bedömd konsekvens av påverkan på hydrologin i sjöar, våtmarker och 
vattendrag beskrivs under avsnitt Naturmiljö. 

Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Brostöd bör inte placeras så dessa gör intrång i Viskans åfåra eller i området i 
direkt anslutning till denna. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under byggskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
samt på recipient för process- och byggdagvatten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid intrång i Viskans åfåra under byggskedet behövs anpassning av åfåran 
som kompensation för det fysiska intrånget för att bibehålla vattendragets 
kapacitet och minska risken för flödesförändring. Lokala flödesförändringar 
kan medföra behov av lokala erosionsskydd. 

Inga ytvattentäkter berörs av korridoren. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs. 
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Grundvatten
Nuvarande förhållanden
Förutom passagen av Viskans dalgång vid Borås löper korridoren genom 
områden med berg eller tunna jordlager på berg. Grundvatten i jordlager 
förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till lågpunkter 
i terrängen, normalt i morän. Inom denna korridor finns framförallt en del 
torvområden mellan Viared och Osdal.

I anslutning till stationsläget vid Osdal passeras Viskans dalgång och 
södra delen av grundvattenförekomsten Borås, vilken av SGU har klassats 
i intervallet 1–5 l/s och som ett separat grundvattenmagasin till det som 
berör centrala Borås (SGU, 2021). Grundvattenförekomsten har i detta 
avsnitt därmed en lägre kapacitet än i centrala Borås och med en generell 
strömningsriktning söderut. Grundvattenförekomsten Borås utnyttjas i 
detta avsnitt inte för kommunal eller annan större dricksvattenförsörjning 
och bedöms ha ett måttligt värde. Grundvattenförekomsten har här troligen 
kontakt med Viskan längs stora delar av sitt lopp.

Grundvatten i berg förekommer i anslutning till sprickzoner och kan vara 
särskilt betydande i anslutning till Viskans dalgång vid Borås. Mellan 
de större sprickzonerna kan lokalt även finnas god grundvattentillgång 
i berg i anslutning till mindre sprickzoner. Inom korridoren finns få 
dricksvattenbrunnar i berg, förutom vid Hälasjön. Det finns även få 
energibrunnar.

Sträckning med spår till säckstation vid Borås C följer i huvudsak 
Viskadalsbanans sträckning och går därmed längs kanten och genom de 
västliga delarna av grundvattenförekomsten Borås under en drygt 3 kilometer 
lång sträcka. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan på grundvatten under driftskedet omfattar i huvudsak hantering av 
avvattning av anläggningen, där infiltration av föroreningspåverkat dagvatten 
kan ge effekter på vattenkvalitet i grundvattenförekomsten Borås. Risken 
bedöms dock bli försumbar under driftskedet och konsekvenser därmed 
också försumbara på grund av låg föroreningsbelastning vid den trafikering 
av järnvägen som är aktuell.

Där korridoren går i markplan, särskilt vid skärning, är påverkan på 
grundvattenberoende torvområden ofrånkomlig. Detta gäller särskilt 
mellan Viared och Osdal. Effekterna kan bli permanenta förändringar i 
grundvattennivåer och förändringar i flödesregimen inom torvområden, 
till exempel dämningseffekter eller utdränering, vilket i sin tur kan få 
konsekvenser för naturvärden. Sträckor med skärning ger sammantaget 
störst konsekvenser för torvområden. Dessa beskrivs under Naturmiljö.

Bibanan in till Borås bedöms inte få någon tillkommande påverkan på 
grundvatten under drift utöver huvudbanan och den påverkan som idag finns 
från Viskadalsbanan.

Konsekvensbedömning för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 
Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för driftskedet för samtliga korridorer 
beskrivs i avsnitt om korridor Mölnlycke. Utöver dessa kan särskilda 
skyddsåtgärder krävas i anslutning till Viskans dalgång, så att till exempel 
avvattning av anläggningen vid drift och underhåll inte riskerar att förorena 
grundvattenförekomsten Borås.

För dricksvattentäkter i berg kan vissa brunnar helt behöva ersättas med 
alternativ vattenförsörjning, medan andra kan behöva kompenseras med 
större borrdjup.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan och effekter i byggskedet omfattar direkta föroreningsrisker eller 
påverkan på kvantitet och nivåer genom att avvattning behövs i samband 
med byggande av olika anläggningsdelar. Föroreningsrisker omfattar både 
diffusa föroreningar och mer akuta föroreningar i samband med olyckstillbud. 
Konsekvenserna av föroreningar omfattar framförallt föroreningspåverkan 
i byggskedet på värden som är grundvattenberoende, eller utläckage av 
förorenat grundvatten i Viskan, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på 
värden i Viskan. Detta gäller i synnerhet när större arbeten görs för spår in 
mot säckstationen, då denna under en lång sträcka löper längs kanten på 
grundvattenförekomsten och ett viktigt tillrinningsområde till densamma. 
Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen bedöms inte uppkomma. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små i byggskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet är temporär 
skyddsinfiltration kring känsliga objekt och att risker för föroreningar 
minimeras genom uppsamlingsmagasin och rening. Vidare är 
olycksförebyggande åtgärder viktiga att tillämpa under hela byggskedet. 
Under byggskedet är det också lämpligt med etablering av lokala 
kontrollprogram för grundvattennivåövervakning vid kritiska passager 
avseende grundvattenpåverkan.

Påverkan sker på grundvattenförekomsten Borås i byggskedet, 
konsekvensen bedöms som liten. Inga kommunala vattentäkter berörs 
och påverkan är begränsad på övriga dricksvattentäkter. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ, 
främst på grund av att grundvattenförekomsten Borås berörs.

Jord- och skogsbruk
Inga områden för jordbruk berörs av korridoren. 

Skogsbruk
Alla passager av Borås bedöms vara av liten betydelse för skogsbrukandet i 
regionen och bedöms därmed ge försumbara konsekvenser, se mer i avsnitt 
om korridor Borås C nordöst med station B1A.

Skogsbrukandet i regionen är inte beroende av de små arealer skogs-
mark som korridoren omfattar, konsekvensen bedöms som försumbar.
 
Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som 
försumbar. Det tätortsnära brukandet bedöms vara av sådan karaktär 
att tätortsnära rekreation värderas högt. 
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Buller 
Nuvarande förhållanden
Denna korridor innebär ett stationsläge på bro med säckstation i Borås. 
Huvudbanan passerar söder om väg 27 fram till Viskan och norr om väg 27 
öster om Viskan. Bibanan passerar södra delen av Borås till Borås C. Den 
befintliga sträckningen till säckstationen följer befintlig järnväg. Utmed 
huvudbanan är korridoren främst påverkad av buller från väg 27/40 men det 
finns delar, framför allt österut som idag är måttligt påverkade av trafikbuller.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Denna korridor kommer både att påverka ljudmiljön i Borås men även 
utmed huvudbanan och passagen vid Osdal. Störst påverkan beräknas 
inom söder om Borås där järnvägen huvudsakligen går ovan mark och nära 
befintlig bebyggelse. Påverkan från trafiken till säckstationen bidrar till 
ökad bullerpåverkan utmed befintlig järnväg och vid Borås C, vilket bedöms 
inte vara lika påtagligt som intrång i tidigare opåverkad miljö. Huvudbanan 
kommer att lokaliseras i redan bullerpåverkad miljö i närheten av väg 27 
men kan lokalt ge upphov till ökad bullerpåverkan där korridoren passerar 
mindre grupper av bebyggelse och där riktvärdena kan överskridas. Även 
med vidtagna skyddsåtgärder så att riktvärden ej överskrids så kan den nya 
järnvägen ändå medföra en konsekvens med avseende på buller då området 
där korridoren passerar har en känslighet för tillkommande buller. 

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Järnvägsnära åtgärder kommer att omfatta 
bullerskydd utmed järnvägen och med skärmar på bro. Utmed bibanan kan 
det var aktuellt med järnvägsnära åtgärder men då banan till stor del följer 
befintligt spår bedöms åtgärderna här främst omfatta fastighetsnära åtgärder. 
Utmed huvudbanan kommer behov finnas av järnvägsnära bullerskydd och 
skärmar på bro där påverkan på boendemiljö förväntas. Här är det främst vid 
Osdal och vid passage av väg 41 och öster om väg 41.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och om tunnelarbeten sker under byggtiden 
kommer arbetena att orsaka ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 
Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 
till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 

för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk.

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 
utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Knalleland.

Korridoren bedöms ge stor påverkan där järnvägen passerar genom 
södra delen av Viared och söder om Borås. På delen väster om Osdal 
samt utmed bibanan till Borås C bedöms måttlig effekt då området idag 
delvis är påverkat av trafikbuller.

Byggbuller kommer främst att alstras söder om Viared samt söder om 
Borås. Byggskedet pågår under flera år, men med arbete dagtid bör 
konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra 
tidsperioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt till stor negativ. 

 

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg, men till viss del även områden av isälvssediment där 
risken för vibrationer från järnvägen är större. Isälvssediment förekommer 
främst i den del av korridoren som går in mot Borås C, parallellt med 
Viskadalsbanan, och i närheten av Härsåsen.  

Inom korridoren bedöms riktvärde för vibrationer klaras i dagsläget, men 
området är inte helt opåverkat av vibrationer då den del av korridoren som 
går till Borås C går parallellt med Viskadalsbanan. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om järnvägens placering 
anpassas eller att vibrationsreducerande åtgärder utförs. Detta medför 
att konsekvensen för vibrationer inom korridoren blir försumbar trots att 
området inom korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande 
vibrationspåverkan.  

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På sträckor med bergtunnel, framförallt öster om Gässlösa vid en 
anslutning mot nordost, kan det i byggskedet förekomma ett fåtal kännbara 
vibrationshändelser per dygn i samband med tunneldrivning. Även pålning, 
spontslagning och kompaktering kan medföra tillfälliga störningar om 
denna typ av åtgärder blir nödvändiga. Om dessa typer av arbeten sker inom 
områden med isälvssediment kan vibrationer spridas till omgivningen. Då 
dessa aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas 
tidsmässigt under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder, i ett område med stor känslighet för 
tillkommande vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrations-
nivåer. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för bostäder i 
anläggningens närhet. Då dessa aktiviteter sker under en begränsad 
tidsperiod och kan anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms 
konsekvensen bli liten.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Luftburet bakgrundsljud skiftar inom olika områden inom tätorten Borås 
vilket innebär att områdena är olika känsliga för stomljud från järnvägstrafik 
i tunnel. På skyddade platser kan ljudnivåerna vara låga och därmed 
bostäderna mer känsliga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Inom korridoren finns det främst moräner och 
berg men även områden av isälvssediment där risken för vibrationer från 
järnvägen är större. Isälvssediment förekommer främst längs dalgången med 
Varbergsbanan och Kust till kustbanan. Stationsalternativet B11A innebär 
en station på huvudbana i Osdal samt en säckstation vid nuvarande Borås C. 
Korridoren har inga bostadshus som har stomljudnivåer över LmaxF 32 dBA. 
En placering i tunnel i korridorens nordliga del mot nordost kan innebära 
bergtunnlar med järnväg och att stomljud kan påverka flera bostadshus för 
sträckningen öster om Gässlösa.

Efter åtgärd finns inga bostadshus med stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA 
oavsett dragning inom korridor.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Baserat på en sydlig dragning inom korridoren bedöms inga delar av sträckan 
vara i behov av stomljudsåtgärder. Vid placering i norra delen kan enstaka 
hus bli i behov av åtgärd. I ett sådant fall kan behovet av stomljudsisolerande 
matta schablonartat bedömas till cirka 200 meter. Efter åtgärd finns inga 
bostadshus med stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer 
ljudnivåer från bergborrning att höras. Om järnväg byggs i tunnel så kommer 
ljudstörningar att fortplantas via berget till närliggande bostäder och 
riktvärde Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 
(Naturvårdsverket, 2004) överskridas.

Det är dels själva järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, 
dels byggande av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Inga bostäder påverkas av stomljud vid en sydlig dragning av järnvägen 
men vid en nordlig dragning beräknas ett fåtal bostäder få stomljuds-
nivåer över riktvärdet. Känsligheten inom tätorten öster om Gässlösa 
bedöms som måttlig. Alla riktvärden bedöms dock klaras efter insatta 
åtgärder och effekt och konsekvens bedöms vid en nordlig dragning 
som liten.

Även i byggskedet påverkas ett fåtal bostäder av stomljud från tunneln. 
Då byggskedet pågår under en relativt lång men tidsbegränsad tids-
period bedöms effekten som försumbar vid en sydlig dragning och 
konsekvensen som liten vid en nordlig dragning.  

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ, men om 
placeringen i korridoren blir mer gynnsam kan konsekvensen bli 
försumbar.

 

Luft 
Nuvarande förhållanden
Vid det centrala stationsläget bor mycket människor och det finns flera 
känsliga verksamheter i form av förskolor, skolor och vårdinrättningar. 
Luftmiljön i detta område är delvis påverkat och preciseringarna i miljömålet 
frisk luft överskrids. Områdets värde bedöms vara stort för luftmiljön. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för korridor Knalleland med station B2.

I de delar där anläggningen går i markplan är utsläppen av partiklar små 
och effekten försumbar vilket medför att konsekvensen är försumbar för 
luftmiljön i området.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Försumbara konsekvenser förväntas i byggskedet.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i byggskedet kan vara nödvändiga för att begränsa 
påverkan på luftmiljön i form av damning och förhöjda halter av 
kvävedioxid. Exempel på åtgärder kan vara damreducerande åtgärder med 
vattenridåer vid sprängning, hjultvättar på transportfordon, utsläppskrav på 
entreprenadmaskiner med mera.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där 
många känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli positiv, 
eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra ett 
minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar i ett stråk strax söder om Borås förbi Osdal, med ett 
stickspår in till nuvarande Borås centralstation. Den västligaste delen av 
korridoren utgörs av ett industriområde och landsbygd med ett mindre antal 
boende. Huvudbanans stråk berör i huvudsak landsbygd, men passerar även 
utkanterna av bostadsområden vid Dammsvedjan. Stickspåret in mot Borås 
centralstation passerar i närheten av flera bostadsområden in mot centrum. 
Österut delar sig korridoren i tre stråk, där samtliga stråk berör mestadels 
landsbygd med ett fåtal boenden, undantaget passage i utkanterna av 
Gånghester.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. Den västligaste delen 
av korridoren utgörs av ett industriområde där anläggningstypen tunnel 
dominerar. Ett mindre antal bostäder passeras i höjd med Hälasjön. Oavsett 
anläggningstyp kommer bostäderna att exponeras för magnetfält under  
0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt och därmed försumbar konsekvens.

Stickspåret in mot säckstationen går av i markplan strax innan stationsläget 
i Osdal. Denna del av den nya järnvägen trafikeras endast av de regionaltåg 
som vänder i Borås. En bit in mot säckstationen kommer dock den nya 
järnvägen att kopplas ihop med den befintliga Viskadalsbanan, men går 
fortsatt i dubbelspår in mot stationen. Trots den tillkommande trafiken från 
Viskadalsbanan kommer bostäderna som korridoren passerar i närheten 
av ändå att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt. Vid befintlig 
Borås centralstation kommer stationen att utökas med ytterligare spår 
och plattform för tågen från den nya järnvägen. Således kommer även 
magnetfältet kring stationen att utökas. Det är dock så stora avstånd till 
närmaste bostäder, skolor och förskolor att det ger en försumbar effekt.

Huvudbanan fortsätter i markplan mot det externa stationsläget på bro 
vid Osdal. Ett mindre antal bostäder och skolor finns väster om och inom 
stationsområdet. När den nya järnvägen går i markplan eller på bro kommer 
dessa dock att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Öster om stationsläget i Osdal delar sig korridoren i tre delar, med 
anläggningstyp tunnel på den norra och markplan på de två sydligare. 
Eftersom flertalet regionaltåg vikit av mot säckstationen i Borås är 
trafikeringen vid stationsläget på huvudbanan och öster därom betydligt 
lägre än väster om stationsläget. Med järnväg i bergtunnel kommer 
bostäderna på marknivå således att exponeras för magnetfält under 0,2 µT, 
vilket innebär en försumbar effekt. Även när den nya järnvägen går i 
markplan kommer bostäder att finnas på ett avstånd som ger försumbar 
effekt. Sammantaget innebär detta att den nya järnvägen medför en 
försumbar konsekvens öster om stationsläget i Osdal oavsett anläggningstyp.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 

fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, samt skolor och förskolor. 
Effekten bedöms dock överallt vara försumbar, och sammantaget 
bedöms hela korridoren därför ge en försumbar konsekvens.

 

Risk och säkerhet
Alternativet är i huvudsak förlagt som markspår och med lång bro i Osdal. 
Det finns kort tunnel på sträckan in till Borås C. Stationen i Osdal är förlagd 
på bron. 

Farliga anläggningar i området bedöms ligga på tillräckligt avstånd från 
korridoren. 

Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som korridor Lusharpan 
med station B4 och går genom liknande miljöer blir bedömningen av 
de fem utvärderingsområdena densamma. Alternativet innebär måttlig 
negativ konsekvens för byggskedet på grund av lång bro i Osdal. Baserat på 
åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna konsekvensen 
för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och säkerhetssynpunkt. Med 
tekniska åtgärder för säkerhet på bro i Osdal bedöms risknivån för korridoren 
kunna bli acceptabel. 

Eventuell påverkan på befintliga spår vid Borås C där det transporteras farligt 
gods bedöms behövas utredas vidare.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Osdal/Borås 
med stations- 
läge B11A

Liten-Måttlig Liten Liten Liten-Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Sträckan utgörs av markspår med säckstation i Borås C. Det finns en kort tunnel på sträcka till Borås C. 
Det finns station på lång bro i Osdal. Farliga anläggningar i området bedöms ligga på tillräckligt avstånd 
från korridoren. 
Måttlig negativ konsekvens för byggskedet på grund av lång bro i Osdal
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Översvämning
Nuvarande förhållanden
Huvudbana passerar Viskan på bro i områden med 
översvämningsproblematik vid höga vattenflöden. För övriga delar av 
korridoren för del av huvudbana där anläggningen förläggs i markplan 
passeras vattendrag som avvattnar relativt små avrinningsområden.

Korridoren för huvudbana omfattar i huvudsak naturmark och glesbebyggd 
mark. Topografiska lågpunkter inom stationsläge på huvudbana i Osdal 
återfinns längs med Varbergsvägen samt befintlig järnväg. 

Korridor för anslutning till säckstation går genom naturmark där 
bebyggelsen successivt blir tätare i anslutning till Borås C. Korridoren för 
anslutning till säckstation berörs inte av översvämning från Viskan.

För del av korridor som ansluter till säckstation återfinns lågpunkter i höjd 
med Surbrunnsgatan, i anslutning till terminalbyggnader, invid Majorsgatan, 
längs med Viskadalsbanan samt vid Varbergsvägen och befintligt 
stationsområde. Regementsgatan som korsar korridoren och Viskadalsbanan 
i öst-västlig riktning utgör en lågpunkt och skyfallsstråk för lågpunkter som 
angränsar till korridoren. I området för säckstation återfinns flertalet mindre 
topografiska lågpunkter inom korridoren, dessa återfinns inom befintlig 
järnvägsanläggning.

Vid säckstationens läge i anslutning till befintlig järnvägsstation råder ingen 
översvämningsproblematik i samband med höga flöden i Viskan. Dock ligger 
stationsområdet nära områden som potentiellt översvämmas vi höga nivåer i 
Viskan.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Effekter och konsekvenser för huvudbanan bedöms motsvara de för 
huvudbanan i alternativ Lusharpan, se avsnitt om korridor Lusharpan med 
station B4. Detta innebär försumbara eller små konsekvenser. 

Vid stationsläge på bro i Osdal bedöms översvämningsrisken av anläggningen 
vid skyfall begränsad. Eventuella markhöjningar som kommer med 
etableringen av stationen kan medföra effekt på översvämningsrisker 
vid skyfall. Konsekvensen av anläggningen bedöms dock försumbar då 
förutsättningar bedöms finnas för att rymma tillräckliga skyddsåtgärder. 

För del av korridor som ansluter till säckstation passeras få vattendrag. 
Där dessa vattendrag passeras är känsligheten för översvämning liten. 
Anläggningen, som här går i markplan, kan beroende på utförandet, 
utgöra en barriär för strömmande vatten, vilket lokalt kan bidra till ökad 
översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Med korrekt dimensionering av 
genomledning ska dämmande effekter på vattendrag inte uppstå och den 
negativa konsekvensen bedöms därmed bli liten.

I delar av korridoren där bibana med säckstation förläggs i markplan 
kan anläggningen behöva skyddas mot översvämning till följd av skyfall. 
Eventuella markhöjningar och skydd som anläggningen medför kan orsaka 
ökad översvämningsproblematik i omgivningen genom att vissa befintliga 
lågpunkter byggs bort med konsekvensen att skyfallsvolymer som idag 
ansamlas i dessa kan behöva utrymme på annan plats.

Där bibana med säckstation passerar tät bebyggelse i anslutning mot Borås 
C, längs Viskadalsbanans sträckning, bedöms goda förutsättningar finnas 
för att med anpassad höjdsättning av anläggning upprätthålla befintliga 
avrinningsstråk för skyfall. Konsekvensen av anläggningen bedöms därför 
som liten. 

För delar av korridoren där bibana med säckstation förläggs i markplan 
genom naturmark och sammanfaller med vattendrag som fyller funktion 
för avledning av skyfallet bedöms översvämningsrisken liten när dessa leds 
genom eller förbi anläggningen. Eventuellt omledning av vattendrag till 
följd av anläggningen kan medföra en förändrad översvämningssituation i 
omgivningen. Då naturområdena generellt har liten känslighet samtidigt som 
goda förutsättningar för att rymma tillräckliga skyddsåtgärder finns inom 
korridoren bedöms konsekvensen som liten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet motsvarar för huvudbanan alternativ Lusharpan, se avsnitt för 
korridor Lusharpan med station B4.

Skyddsåtgärder mot översvämning vid skyfall i form av anpassad 
höjdsättning tillsammans med avskärande stråk/diken för att skydda 
anläggning i markplan, tunnelmynning, stationsbyggnader, byggnader för 
tekniska installationer och andra viktiga funktioner kommer att krävas. 
Kompensationsåtgärder kan komma att krävas för att vid skyfall ej riskera att 
förvärra förhållanden nedströms och uppströms anläggningen.

Bortbyggande och flytt av befintliga skyfallsytor till följd av markhöjningar 
och skyddsåtgärder i naturmark behöver kompenseras med åtgärder där en 
försämring ej är acceptabel med hänsyn till markens känslighet. 

Vid dimensionering av skyddsåtgärder för skyfall ska hänsyn tas till framtida 
klimat.

För huvudbanan bedöms konsekvensen som liten. För övriga delar av 
korridoren där anläggningen förläggs i markplan och passerar 
vattendrag, är känsligheten för översvämning liten och konsekvensen 
bedöms som liten. 

Där anläggningen passerar tät bebyggelse i anslutning mot Borås C, 
bedöms goda förutsättningar finnas för att upprätthålla befintliga 
avrinningsstråk för skyfall. Konsekvensen bedöms därför som liten. För 
delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan genom 
naturmark och sammanfaller med vattendrag som fyller funktion för 
avledning av skyfall, bedöms konsekvensen också som liten.

Sammantaget bedöms alternativet att medföra en liten negativ  
konsekvens med avseende på översvämningsproblematik. 

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors 
hälsa och miljön finns framför allt vid Viared, i centrala Borås, vid Gässlösa, 
men även på vissa platser öster om Borås. Inom områdena finns flertalet 
objekt med måttlig till stor känslighet. Längs sträckningen som går in till 
säckstation B11A samt fortsatt passage österut bedöms främst föroreningar 
med låg spridningsbenägenhet förekomma, till exempel metaller och 
PAH. Alternativet omfattar Viskan och Djupasjön vars sediment är kraftigt 
förorenat till följd av industriverksamheter i Borås. Gässlösa deponi är en 
sluttäckt deponi inom alternativet som kan innehålla höga föroreningshalter. 
Vid sluttäckningen av deponin har avrinningsområden anlagts för att hindra 
förorenat lakvatten att spridas till naturen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet bedöms ha samma påverkan, effekter och konsekvenser i 
driftskedet för Viared, Djupasjön, Gässlösa deponi och för fortsatt passage 
österut som korridor Lusharpan med station B4.

Längs sträckningen som går till säckstation B11A kan en järnvägsutbyggnad 
medföra att förorenade områden saneras delvis eller helt, vilket ger en 
positiv permanent effekt i driftskedet eftersom mängden förorenad jord då 
minskar i området. Om anläggningen förläggs ovanpå ett förorenat område 
längs sträckningen utan att sanering utförs kan en effekt vara att framtida 
saneringsåtgärder försvåras.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder vid 
Gässlösa deponi som korridor Lusharpan med station B4.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i byggskedet vid 
Djupasjön och Gässlösa deponi som korridor Lusharpan med station B4.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder i 
byggskedet vid Djupasjön och Gässlösa deponi som korridor Lusharpan med 
station B4.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt. Om  
anläggningen förläggs ovanpå ett förorenat område längs sträckningen 
utan att sanering utförs, kan framtida saneringsåtgärder försvåras. Vid 
utbyggnad genom Gässlösa deponi, går det inte att utesluta en ökad 
föroreningsspridning, vilket kan medföra stora konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor negativ 
konsekvens, då det finns risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Bråts övningsfält. 
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KORRIDOR OSDAL/BORÅS C MED STATION B11A

Masshantering
I korridor Osdal/Borås C med station B11A uppkommer en mindre 
mängd bergmassor vilka alla bedöms behövas till järnvägsanläggningen. 
Bergmassorna uppkommer främst för säckspåret från Osdal (det yttre 
stationsläget) till Borås C. I korridoren uppkommer även en stor mängd 
jordmassor, av vilka endast en mindre andel av dessa bedöms direkt behövas 
till järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av övriga andelar 
användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande 
landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra 
externa projekt. Jordmassorna uppkommer främst vid den djupa skärningen 
för säckspåret från Osdal till Borås C. I korridoren uppkommer också en 
mycket stor mängd torvmassor, främst väster om, men även öster om planerat 
stationsläge. 

För övriga korridorer gäller att det finns mer bergmassor än vad som behövs 
till järnvägsanläggningen, medan det för korridor Osdal/Borås C med station 
B11A (och Osdal med station B11B) i stort sett råder massbalans. Korridor 
Osdal/Borås C med station B11A ger något mindre mängd jordmaterial, 
som inte direkt behövs till järnvägsanläggningen, jämfört med korridor 
Lusharpan, men avsevärt mer än övriga korridorer. 

Klimat
Korridorerna Osdal/Borås C och Osdal ger upphov till lägst klimatpåverkan i 
byggskedet, jämfört med övriga alternativ i Borås. Båda alternativen har lägst 
klimatpåverkan kopplat till lastbilstransporter på grund av att de inte har 
några sträckor alls i bergtunnel, vilket är en klimatbelastande anläggningstyp 
främst på grund av de stora mängder betong och stål som läggs på väggar 
och tak i tunnlarna samt en större klimatpåverkan från hantering av 
bergmassorna som sprängs och transporteras bort.

Stationerna har stora mängder torv som behöver transporteras långa sträckor, 
men på grund av avsaknaden av tunnlar som ger upphov till bergschakt som 
behöver köras bort så har de totalt sett ändå den lägsta klimatpåverkan från 
lastbilstransporter.

För att undvika industriområdet sydväst om Borås är klimatkalkylen där 
baserad på en lösning längs cirka tre kilometer med växlande bank och 
skärning i södra delen av korridoren. Om järnvägen ska gå mer centrerat 
i korridoren läggs den i tunnel under industriområdet, vilket skulle öka 
klimatpåverkan i byggskedet. 

Österut från stationen är klimatkalkylen baserad på en lösning med växlande 
bank, skärning samt någon enstaka bro längs en cirka sju kilometer lång 
sträcka i södra delen av korridoren. Om ändringar sker och järnvägen istället 
går norrut i korridoren krävs att den läggs i bergtunnel, vilket skulle innebära 
en större klimatpåverkan i byggskedet. 

Ekosystemtjänster
Alternativ Osdal/Borås C innebär både station och järnväg i markplan, på 
mark som till stor del redan är hårdgjord och ianspråktagen. Bibanan 
följer befintlig järnväg (Viskadalsbanan) och det centrala stationsläget 
sammanfaller med dagens station i centrala Borås. Då befintlig infrastruktur 
utnyttjas för bibana och station, bedöms påverkan på ekosystemtjänster bli 
försumbar för denna del av anläggningen. För anslutande järnväg väster 
om Osdal, påverkas skog samt våtmarksmiljöer som sumpskogar och myr 
negativt, då anläggningen går i markplan.

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande ekosystemtjänster Skogsmark tas i anspråk i korridorens västra del, vilket 
innebär påverkan på försörjande ekosystemtjänster i 
skogen. 

Reglerande ekosystemtjänster Viss förlust av skogsmark i korridorens västra del med 
påverkan på reglerande ekosystemtjänster, men i 
huvudsak följer anläggningen befintlig infrastruktur 
längs Viskadalsbanan, vilket medför begränsad 
ytterligare påverkan. 

Kulturella ekosystemtjänster Liten påverkan på kulturella ekosystemtjänster, främst 
rekreationsvärden kring Pickesjön och buller. 

Sammanfattning Sammantaget bedöms lokaliseringen i anslutning till 
befintlig infrastruktur medföra måttlig förlust av 
ekosystemtjänster. 
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

9.6.6 Korridor Osdal med station B11B
Korridorens sträckning ses i Figur 9.22.

Norrmalm

Norrby

Ålgårda

Bråt

B11B Osdal

Sjöbo

Brämhult

hult

Viken

Hulta

Slätt-

Hestra

Svarvhult

Lundaskog

Trandared

Ramnaslätt

Hässleholmen

Göta

Damm-

Byttorp

Brotorp

svedjan
Djupadal

Bergsäter

Svensgärde

Hedvigsborg

Kristineberg
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Utredningskorridor Osdal (B11B)
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
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Figur 9.22  Korridor med station på huvudbana vid Osdal (B11B).

Landskap och bebyggelse
Nuvarande förhållanden
Korridoren Osdal sammanfaller med korridoren för huvudbanan i 
alternativet korridor Osdal/Borås C. De förhållandena beskrivs i avsnittet för 
alternativ Osdal/Borås C med station B11A. Skillnaden med detta alternativ 
jämfört med alternativet Osdal/Borås C är att det endast är en extern station 
på huvudbana. Det medför att fler spår passerar Viskans dalgång.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom påverkan, effekt och konsekvens för huvudbanan i detta alternativ 
blir i stort sett densamma som för huvudbanan i alternativet korridor 
Osdal/Borås C kommer beskrivningen i detta avsnitt endast omfatta 
kompletterande bedömningen för själva stationen. Konsekvenserna på 
övriga delar av sträckan bedöms bli liten för Viaredsområdet och måttlig 
för Funningeområdet samt liten till måttlig för området öster om Osdal och 
måttlig till stor i Målsryd för de delar av korridoren där anläggningstypen 
är markplan. Konsekvensen bedöms bli försumbar där anläggningstypen är 
tunnel. 

Anläggningstypen är bro för passagen över Viskans dalgång. Bron kommer 
att bli både lång och hög och ha brostöd vid Djupasjöns strand. En station 
för samtliga tåg på sträckan kräver en bredare bro än i alternativ Osdal/
Borås C. Även kompletterande anläggningar som stationsbyggnad, angöring 
och parkering kan behöva bli större och kräva mer yta. Effekterna bedöms 
i stort sett bli lika de för alternativ Osdal/Borås C, men med större ytbehov 
och större visuell påverkan på dalgången bedöms effekten bli måttlig till 
skillnad mot bedömningen liten i alternativ Osdal/Borås C. En positiv effekt 
kan bli att närheten till ett nytt stationsläge för samtliga tåg på banan kan öka 
attraktiviteten som boendemiljö i närområdet och främja stadsutveckling. 
Kumulativa effekter kan även i detta alternativ uppkomma av att kommunen 
har planer för ett storskaligt verksamhetsområde och omlastningsplats för 
gods i ett närliggande område. Konsekvensen för landskap och bebyggelse av 
en station på huvudbana i Osdal i korridor Osdal bedöms bli måttlig.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Lokalisering av anläggningen i plan och höjdläge, liksom anläggningstyp, 
har stor betydelse för konsekvenser på många områden längs hela sträckan. 
Bullerskydd i form av skärmar eller vallar utmed järnvägen kan bli aktuellt 

där anläggningen passerar nära bostäder. Utformningen av dessa kräver 
anpassning till landskapsbild, bebyggelsens arkitektur och terrängen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning kommer ytor att behövas för arbetsvägar, etablering 
och upplag. Likaså kommer motsvarande att behövas i närheten av brofästen. 
Arbetsvägar, etablering och upplag kan påverka vistelseytor och invanda stråk 
i landskapet. Värdet av landskapet kring tunnelmynningarna och brofästena 
i Viskans dalgång är stora. Effekten bedöms bli stor och kortvarig eftersom 
landskapet som berörs har goda möjligheter att återetableras. Konsekvensen 
blir måttlig. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Under byggskedet kommer åtgärder i form av bland annat omledning av gång- 
och cykelvägar att utföras för att undvika barriäreffekt av arbetsvägar och 
etableringsytor.

Konsekvensen i den västra delen av korridoren, i Viared, bedöms som 
liten. För skogsområdet söder om väg 27 samt där korridoren omfattar 
markplan öster om Osdal, bedöms konsekvensen som liten till måttlig. 
Där korridoren passerar Funningen samt Målsryd, bedöms  
konsekvensen som måttlig. 

Viskans dalgång påverkas mer än i alternativet Osdal/Borås C. Den 
positiva konsekvens som uppkommer av en centralt placerad station, 
uppkommer inte i detta alternativ.

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt negativ, då  
landskapets karaktär påverkas i flera områden och det endast blir ett 
externt stationsläge.
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Naturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Detta alternativ följer samma sträckning som huvudbanan i alternativ 
Lusharpan, se beskrivning av förhållanden i avsnitt för korridor Lusharpan 
med station B4.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Eftersom detta alternativ har samma sträckning som huvudbanan i alternativ 
Lusharpan blir konsekvensbedömningarna till stor del desamma. Detta 
innebär stor konsekvens för Osdal och Bråts skjutfält och liten till måttlig för 
odlingslandskapet runt Berget och Stuvered samt för ängs- och betesmark 
vid Borås flygplats. Konsekvensen bedöms som försumbar för Gånghester, 
måttlig till stor för värdekärnan vid Råslätt samt måttlig till stor för Västra 
delen av naturreservatet Lindåsabäcken. Vidare bedöms konsekvensen som 
måttlig till stor vid passage av Viskan samt liten till måttlig för vattendragen 
Ringsbäcken och Rosendalsbäcken.

Station på huvudbanan kan högst sannolikt medföra kumulativt ökade 
ytanspråk på värdefulla hedmarker kring Viskan. Det beror på att stationen 
kräver kringliggande infrastruktur med mera och att ett stort behov av 
stadsutveckling tillkommer.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerdämpande åtgärder kan eventuellt behövas vid Pickesjön och Osdal 
för att reducera påverkan på fågelliv. Skötsel och hävd av marker kring Osdal 
är nödvändig för att bibehålla värden för fåglar, insektsfauna och hedartad 
flora i området. Om järnvägen passerar Lindåsabäcken kan lokaliseringen 
inom korridoren anpassas för att minimera förlusterna av livsmiljöer för 
flodpärlmussla. 

De negativa effekterna i Viskan kan begränsas genom att brostöd så långt 
som möjligt inte placeras i vattenmiljön. Uppkomst av vandringshinder i 
vattendrag kan i de flesta fall undvikas genom lämpliga miljöanpassningar, 
exempelvis typ av trumma. Generella skyddsåtgärder för att begränsa 
påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Vid Osdal och Bråts skjutfält kan värdefulla områden som finns utspridda i 
området försvinna i byggskedet. 

Myrmarkers och sumpskogars ekologiska värden är generellt beroende av att 
naturliga flödesvariationer kvarstår. Anläggningsvägar och arbete med tunga 
maskiner i anslutning till våtmarker kan påverka torvens kompakteringsgrad 
och därmed få effekt på torvens vattenhalt och genomsläpplighet, vilket kan 
resultera i att vattennivån i vissa delar av våtmarken minskar. Detta bedöms 
leda till att omfattande arealer av våtmarker riskerar att påverkas negativt av 
dränering och grundvattensänkning. Detta kan påverka fågelliv, insekter, med 
mera. Effekterna kan vara långvariga och lokalt bli stora.

Där järnvägen passerar vattendrag och våtmarker i markplan kan 
anläggningsarbeten påverka flödesförhållanden och vattenkvalitet i 
nedströms belägna ytvatten vilket kan medföra negativa effekter på 
vattenlevande organismer. Försämrad vattenkvalitet i Lindåsabäcken kan ge 
upphov till negativa effekter på bestånden av flodpärlmussla.

Eventuella brostöd i Viskan kan mobilisera förorenade bottensediment 
vilket påverkar vattenkvaliteten negativt. Tunnelalternativ öster om Osdal 
innebär risk för påverkan på Viskan från länshållningsvatten. Grumling 
och föroreningar under byggskedet kan ge upphov till temporära negativa 
effekter på vattenmiljön i Viskan.

Konsekvenserna under byggskedet bedöms bli små till måttliga om 
skyddsåtgärder vidtas.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Värdefulla områden som hyser artrik flora och artrik insektsfauna behöver 
bevaras genom noggrann planering av byggskedet. Rätt lokalisering av 
arbetsytor och upplag är viktig. Byggskedet behöver föregås av noggrann 
inventering och åtgärdsplanering av sakkunniga. Troligen behöver fysiska 
intrång minimeras på flera ytor, och säkerställas genom både hägnad och 
skötsel.

Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att byggdagvatten 
och länshållningsvatten behandlas innan det når recipienten. Vid 
anläggningsarbeten i sjöar och vattendrag kan arbetsområdet skärmas av 
med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. 
Eventuella förorenade sediment behöver omhändertas. Mindre vattendrag 
kan tillfälligt ledas om för att minska påverkan på vattenkvaliteten och 
undvika vandringshinder under byggskedet. Generella skyddsåtgärder för att 
begränsa påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker beskrivs i avsnitt 9.2.1.

Beroende på lokalisering, medför anläggningen en måttlig till stor 
konsekvens för naturreservatet Lindåsabäcken (stort naturmiljövärde). 
Konsekvensen för Viskan bedöms som måttlig. Vid Osdal (stort 
naturmiljövärde), bedöms gaddstekelfauna reduceras påtagligt och 
livsmiljöer för känsliga fågelarter kommer att påverkas. Värdefulla 
ekologiska samband kommer att påverkas där. Det finns även risk för 
skada på värdefull skogsmiljö vid Råslätt samt värdefulla hagmarker vid 
Stuvered, beroende på anläggningens lokalisering. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som stor och negativ, då  
värdefulla vatten- och sandmiljöer påverkas. 

Kulturmiljö 
Nuvarande förhållanden
Runt Viared finns ett antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar, primärt fossila åkrar, en bytomt och boplatslämningar från 
historisk tid och möjligen järnålder. Kulturmiljön Dammsvedjan, ett område 
med villabebyggelse från 1950-talet berörs till en mindre del av korridoren. 
Området är utpekat i Borås stads kulturmiljöprogram och har ett måttligt 
värde. Inom korridoren österut finns vidare ett par fornlämningar och ett 
större antal övriga kulturhistoriska lämningar av likartad karaktär som 
runt Viared, samt ett par väg- och gränsmärken. I dalgångar i den östra 
delen av korridoren slingrar den befintliga järnvägen Kust till kustbanan i 
sitt historiska läge och strax utanför utredningsområdet finns kulturmiljön 
Målsryd.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren passerar kulturmiljön i Dammsvedjan i tunnel, och effekterna 
bedöms som försumbara. Konsekvensen blir försumbar för området.

Längs de sträckor där järnvägen går i markplan bedöms effekten på de kända 
fornlämningarna bli stor eftersom de efter tillståndsprövning troligen måste 
undersökas arkeologiskt och grävas bort. Effekten på väg- och gränsmärken 
som också är fornlämningar bedöms som liten eftersom de sannolikt kan 
flyttas och bevaras på en annan plats. Milstolparnas samband riskerar att 
brytas vid flytt vilket gör att effekten bedöms som liten istället för försumbar.

Längs huvudsträckan finns ett antal (46) övriga kulturhistoriska lämningar 
som primärt består av torplämningar, fossil åker och bebyggelse från 
historisk tid, men som inte är registrerade som fornlämningar. Flera 
lämningar är också enbart registrerade i Skog och historia-projektet. 
Effekten på dessa lämningar längs de sträckor där järnvägen går i markplan 
bedöms som måttlig. Länsstyrelsen kan dock göra bedömningen att en övrig 
kulturhistorisk lämning är av sådant värde att den behöver undersökas 
arkeologiskt. I vissa fall kan lämningen även omvärderas till fornlämning. 
Effekten för den enskilda lämningen blir i sådana fall stor. 

Konsekvensen för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningarna 
längs delar av huvudsträckningen bedöms som försumbar, eftersom 
korridoren här går i tunnel. Detta förutsatt att inga ingrepp sker i området.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt.

Påverkan kommer att ske på enstaka kända fornlämningar från historisk 
tid, vilket medför negativa effekter. Ytterligare enstaka fornlämningar 
kan flyttas för att begränsa skada.

Den sammantagna bedömningen för alternativet är liten till måttlig 
negativ konsekvens, på grund av påverkan på enstaka fornlämningar. 
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Rekreation och friluftsliv 
Nuvarande förhållanden
Korridor Osdal sammanfaller med korridoren för huvudbanan i alternativet 
Osdal/Borås C. De förhållandena beskrivs i avsnittet för alternativ Osdal/
Borås C med station B11A. Skillnaden med detta alternativ jämfört med 
alternativet Osdal/Borås C är att station B11B i Osdal blir den enda stationen 
för den nya järnvägen i Borås. Det kräver en bredare station som kommer att 
påverka Viskans dalgång mer. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
För konsekvenser avseende huvudbanan se korridor Lusharpan med station 
B4 ovan. Konsekvenserna bedöms som små till måttliga. 

I Viskadalen i koppling till rekreationsområdena finns flera fritidsaktiviteter 
för barn och unga där några av dessa målpunkter riskerar att raderas. En 
bro kan skapa miljöer som upplevs otrygga för barn och unga vilket i 
förlängningen kan påverka tillgängligheten till målpunkterna.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att säkerställa 
att riktvärdena för buller i rekreationsområden klaras i aktuella 
rekreationsområden. 

Gestaltningsåtgärder kan bli aktuellt i miljöer som hamnar under broar eller 
nära tunnelmynningar för att motverka att dessa miljöer upplevs otrygga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Kring tunnelmynning och brostöd inom korridoren kommer ytor att behövas 
för arbetsvägar, etablering och upplag. Det kan påverka rekreationsområdena. 
Effekten på rekreationsområden inom korridoren bedöms som helhet vara 
liten.

Korridoren berör flera tätortsnära och kommunalt utpekade områden 
(litet till måttligt värde). 

Konsekvensen för Gässlösa bedöms som måttlig, då området har flera 
utpekade värden och målpunkter. Påverkan på Pickesjön, Osdal, 
Flymader samt Hälasjön, bedöms mindre omfattande och 
konsekvensen bedöms som liten. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en liten negativ konsekvens, 
då några rekreationsområden på avstånd från bebyggelse påverkas.

Ytvatten
Nuvarande förhållanden
Korridoren sammanfaller för huvudbanan med korridor Osdal/Borås C.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren sammanfaller för huvudbanedelen med korridor Osdal/Borås C. 
Effekter på våtmarker, vattendrag och sjöar beskrivs under korridor Osdal/
Borås C med station B11A. Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt 
Naturmiljö.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Korridoren sammanfaller för huvudbanedelen med korridor Osdal/Borås C. 
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet beskrivs under korridor 
Osdal/Borås C med station B11A.

Konsekvensbedömningen för ytvattenförekomster redovisas i avsnitt 
10.1.7. Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. För 
ytvattenförekomsterna inom korridoren är bedömningen att det inte råder en 
risk för otillåten försämring av status eller risk för äventyrande av möjlighet 
att uppnå status enligt MKN efter miljöanpassning/skyddsåtgärder.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan på våtmarker, vattendrag och sjöar under byggskedet kan i 
huvudsak ske i de delar av korridoren där anläggningen förläggs i markplan 
samt på recipient för process- och byggdagvatten. Effekter på våtmarker, 
vattendrag och sjöar beskrivs under korridor Osdal/Borås C med station 
B11A. 

Bedömd konsekvens beskrivs under avsnitt Naturmiljö.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Korridoren sammanfaller för huvudbanedelen med korridor Osdal/Borås C. 
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet beskrivs under korridor 
Osdal/Borås C med station B11A.

Inga ytvattentäkter berörs av korridoren. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra en försumbar konsekvens 
för ytvatten, inga vattenskyddsområden berörs.

 

Grundvatten 
Nuvarande förhållanden
Förutom passagen av Viskans dalgång vid Borås löper korridoren genom 
områden med berg eller tunna jordlager på berg. Grundvatten i jordlager 
förekommer av detta skäl främst i små magasin i anslutning till lågpunkter 
i terrängen, normalt i morän. Inom denna korridor finns framförallt en del 
torvområden mellan Viared och Osdal.

I anslutning till stationsläget vid Osdal passeras Viskans dalgång och 
södra delen av grundvattenförekomsten Borås, vilken av SGU har klassats 
i intervallet 1-5 l/s och som ett separat grundvattenmagasin till det som 
berör centrala Borås (SGU, 2021). Grundvattenförekomsten har i detta 
avsnitt därmed en lägre kapacitet än i centrala Borås och med en generell 
strömningsriktning söderut. Grundvattenförekomsten Borås utnyttjas i 
detta avsnitt inte för kommunal eller annan större dricksvattenförsörjning 
och bedöms ha ett måttligt värde. Grundvattenförekomsten har här troligen 
kontakt med Viskan längs stora delar av sitt lopp.

Grundvatten i berg förekommer i anslutning till sprickzoner och kan 
vara särskilt betydande i anslutning till Viskan dalgång vid Borås. Mellan 
de större sprickzonerna kan lokalt även finnas god grundvattentillgång 
i berg i anslutning till mindre sprickzoner. Inom korridoren finns få 
dricksvattenbrunnar i berg, förutom vid Hälasjön och få energibrunnar. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet är i väsentliga delar samma 
som för korridor Osdal/Borås C.

Konsekvensbedömning för grundvattenförekomster redovisas i avsnitt 10.1.7 
Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet är samma som för 
korridor Osdal/Borås C.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet är samma som för korridor 
Osdal/Borås C, undantaget bibanan in till säckstation.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet är samma som för 
korridor Osdal/Borås C, undantaget bibanan in till säckstation.

Påverkan sker på grundvattenförekomsten Borås i byggskedet, 
konsekvensen bedöms som liten. Inga kommunala vattentäkter berörs 
och påverkan är begränsad på övriga dricksvattentäkter. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten till måttligt negativ, 
främst på grund av att grundvattenförekomsten Borås berörs.
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Jord- och skogsbruk
Inga områden för jordbruk berörs av korridoren.

Skogsbruk
Alla passager av Borås bedöms vara av liten betydelse för skogsbrukandet i 
regionen och bedöms därmed ge försumbara konsekvenser, se mer i avsnitt 
om korridor Borås C nordöst med station B1A.

Skogsbrukandet i regionen är inte beroende av de små arealer skogs-
mark som korridoren omfattar, konsekvensen bedöms som försumbar.
 
Sammantaget bedöms konsekvensen för jord- och skogsbruk som 
försumbar. Det tätortsnära brukandet bedöms vara av sådan karaktär 
att tätortsnära rekreation värderas högt. 

Buller 
Nuvarande förhållanden
Denna korridor innebär ett stationsläge på bro söder om Borås där banan 
passerar söder om väg 27 fram till Viskan och norr om väg 27 öster om Viskan. 
Korridoren är främst påverkad av buller från väg 27/40 men det finns delar, 
framför allt österut som idag är måttligt påverkade av trafikbuller.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Korridoren kommer att påverka miljön utmed huvudbanan och passagen vid 
Osdal och bidrar till en ökad bullerpåverkan då den delvis går parallellt med 
väg 27/40. Störts tillskott med ökat buller förväntas i västra och östra delen av 
korridoren där relativt opåverkade områden vid Viared och öster om väg 41. 
Huvudbanan kommer att lokaliseras i redan bullerpåverkad miljö i närheten 
av väg 27 men kan lokalt ge upphov till ökad bullerpåverkan där korridoren 
passerar mindre grupper av bebyggelse. Även med vidtagna skyddsåtgärder 
så att riktvärden ej överskrids så kan den nya järnvägen ändå medföra en 
konsekvens med avseende på buller då området där korridoren passerar har 
en känslighet för tillkommande buller. 

Beräknad ljudutbredning för en exempellinje inom denna korridor framgår 
av PM Buller (Trafikverket, 2021l). 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Järnvägsnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder kommer att utföras 
enligt Trafikverkets riktlinjer. Utmed huvudbanan kommer behov finnas av 
järnvägsnära bullerskydd och skärmar på bro där påverkan på boendemiljö 
förväntas. Här är det främst vid Osdal och vid passage av väg 41 och öster om 
väg 41. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
I samband med byggskedet och om tunnelarbeten sker under byggtiden 
kommer arbetena att orsaka ökning av bullernivåer kring arbetsplatserna. 
Med tunnelarbeten kan stor omgivningspåverkan att ske vid tunneldrivning 
och påverka bostäder, främst ovanför tunnlarna, med stomljudsbuller. Här 
kan även tillkommande arbeten med arbetstunnlar ge upphov till risk för 
störning på platser utanför huvudtunneln. Förutom påverkan från borrning 
och sprängning vid tunnelarbeten tillkommer buller genom transporter 
till och från arbetsplatser, trafik inom arbetsplatsen, markförstärkning och 
krossning. Trafikbuller som alstras från transporterna är generellt inte av 
sådan styrka att det kan orsaka hörselskador, däremot kan olika former av 
byggbuller ge upphov till starka och skadliga ljudnivåer på korta avstånd. 

Boende i anslutning till arbetsplatserna kan komma att uppleva buller som 
en olägenhet. Vid klagomål från boende bör därför åtgärder utföras för att 
minska störningen för de boende. Om det inte går att uppfylla riktvärdena 
för buller utomhus med tekniskt möjliga eller ekonomiska rimliga åtgärder 
bör målet vara att åtminstone uppfylla riktvärdena för buller inomhus. 
Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena 
för trafikbuller. Däremot räknas trafik inom byggplatsen som byggbuller. 
Byggbuller är en temporär bullerkälla men kan leda till ohälsa för närboende. 
Byggbuller kommer att begränsas under byggtiden för att minimera denna 
risk. 

Riktvärden för buller från byggplatser har tagits fram av Naturvårdsverket 
och redovisas som allmänna råd (NFS 2004:15). Riktvärdena är en 

utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder för byggskedet är samma för samtliga 
korridorer, se korridor Knalleland.

Korridoren bedöms ge stor påverkan där järnvägen passerar genom 
södra delen av Viared och söder om Borås. På delen väster om Osdal 
samt utmed bibanan till Borås C bedöms måttlig effekt då området idag 
delvis är påverkat av trafikbuller.

Byggbuller kommer främst att alstras söder om Viared samt söder om 
Borås. Byggskedet pågår under flera år, men med arbete dagtid bör 
konsekvensen bedömas som måttligt negativ. Vid arbete andra tids-
perioder bör konsekvensen bedömas som stor negativ. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som måttligt till stor negativ. 
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Vibrationer 
Nuvarande förhållanden 
Inom korridoren finns det till största del mindre vibrationskänslig mark, 
främst morän och berg, men till viss del även områden av isälvssediment där 
risken för vibrationer från järnvägen är större. Isälvssediment förekommer 
främst i närheten av Härsåsen.  

Inom korridorens sträckning finns i dagsläget inga bostadshus med 
vibrationsstörningar från järnväg, vilket innebär att området har stor 
känslighet för tillkommande vibrationsstörning. 

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Inom korridoren beräknas enbart ett fåtal bostäder få förhöjda 
vibrationsnivåer i förhållande till dagsläget till följd av den nya järnvägen. 
Riktvärde för vibrationer bedöms inte överskridas om järnvägens placering 
anpassas eller att vibrationsreducerande åtgärder utförs. Detta medför 
att konsekvensen för vibrationer inom korridoren blir försumbar trots att 
området inom korridoren bedöms ha stor känslighet för tillkommande 
vibrationspåverkan.  

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Anpassning av järnvägens sträckning eller vibrationsreducerande åtgärder 
kan bli nödvändiga så att riktvärde för vibrationer klaras för de enstaka 
fastigheter som påverkas inom korridoren.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
På sträckor med bergtunnel, framförallt öster om Gässlösa vid en 
anslutning mot nordost, kan det i byggskedet förekomma ett fåtal kännbara 
vibrationshändelser per dygn i samband med tunneldrivning. Även pålning, 
spontslagning och kompaktering kan medföra tillfälliga störningar om 
denna typ av åtgärder blir nödvändiga. Om dessa typer av arbeten sker inom 
områden med isälvssediment kan vibrationer spridas till omgivningen. Då 
dessa aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan anpassas 
tidsmässigt under dygnet, bedöms konsekvensen för dessa aktiviteter bli liten. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Vid störande arbeten med pålning och spontning nära bostadshus kan 
alternativa metoder för markarbeten övervägas. Vid längre perioder av 
störningar inom ett område finns även möjlighet att erbjuda en alternativ 
vistelseort för de som påverkas.

Enbart ett fåtal bostäder, i ett område med stor känslighet för 
tillkommande vibrationspåverkan, beräknas få förhöjda vibrations-
nivåer. Konsekvensen bedöms som försumbar.

Byggskedet kan innebära störande vibrationer för ett fåtal bostäder i 
anläggningens närhet. Sträckan bedöms ha måttlig till hög känslighet 
men då dessa aktiviteter sker under en begränsad tidsperiod och kan 
anpassas tidsmässigt under dygnet, bedöms konsekvensen bli liten.

Sammantaget bedöms konsekvensen som försumbar.

Stomljud 
Nuvarande förhållanden
Luftburet bakgrundsljud skiftar inom olika områden inom tätorten Borås 
vilket innebär att områdena är olika känsliga för stomljud från järnvägstrafik 
i tunnel. På skyddade platser kan ljudnivåerna vara låga och därmed 
bostäderna mer känsliga.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet
Stomljud förekommer främst på sträckor där järnvägen går i tunnel och 
bostadshus är grundlagd direkt på berg eller med mindre mäktighet av 
friktionsmaterial under hus. Inom korridoren finns det främst moräner och 
berg men även områden av isälvssediment där risken för vibrationer från 
järnvägen är större. Isälvssediment förekommer främst längs dalgången 
med Varbergsbanan och Kust till kustbanan. Då sträckan har tunnlar på 
delvis måttliga djup under bostadshus kommer fåtal bostadshus att få 
stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA vid en sydlig dragning i korridoren. En 
placering i tunnel i korridorens nordliga del mot nordost kan innebära att 
stomljud kan påverka flera bostadshus för sträckningen öster om Gässlösa. 
Fåtal bostadshus vid Hälasjön söder om Borås flygplats kan påverkas av 
stomljud från järnvägen. 

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Baserat på en sydlig dragning inom korridoren bedöms inga delar av sträckan 
vara behov av stomljudsåtgärder. Vid placering i norra delen kan enstaka hus 
bli i behov av åtgärd. I ett sådant fall kan behovet av stomljudsisolerande 
matta schablonartat bedömas till cirka 200 meter. Efter åtgärd finns inga 
bostadshus med stomljudsnivåer över LmaxF 32 dBA.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet
På de sträckor som har tunnel i närheten av bostadshus så kommer 
ljudnivåer från bergborrning att höras. Då järnväg byggs i tunnel så 
kommer ljudstörningar att fortplantas via berget till närliggande bostäder. 
Det är ett fåtal bostadshus som påverkas av stomljud under byggskedet 
vid en sydlig dragning av järnvägen och riskerar att överskrida riktvärde 
i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser 
(Naturvårdsverket, 2004) dagtid. Om arbete utförs inom andra tidsperioder 
som kväll eller natt kan riktvärde överskridas vid något fler men fortfarande 
fåtal bostäder. Vid en nordlig dragning kan ett tiotal bostadshus bli påverkade. 
Det är dels själva järnvägstunneln som kommer ge upphov till stomburet ljud, 
dels byggande av servicetunnlar, ventilationsschakt och liknande.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Denna utredning utgår från att tunnlar byggs genom sprängningar där det 
finns behov att borra för att injektera sprängladdningar och knacka bort berg 
efter sprängningen. Inom det sättet att bygga tunnel så finns det begränsat 
med metoder för att minska påverkan till omgivningen. De metoder som 
finns minskar stomljudsnivåerna men ökar tidsperioden som krävs för att 
utföra arbetet. I speciella fall kan berg skäras med vajer vilket är en tystare 
metod men kan sällan användas på längre sträckor. 

Den vanligaste miljöanpassningen är att tidsanpassa verksamheten. I 
bostadsområden är dagperioden att föredra för bullrande arbeten och inom 
områden för kontor, skolor och affärsverksamhet kan verksamheten vara 
mindre känslig för störningar under kväll och natt.

Vid längre perioder av störningar inom ett område finns även möjlighet att 
erbjuda en alternativ vistelseort för de som påverkas.

Ett fåtal bostäder påverkas av stomljud vid en sydlig dragning av 
järnvägen och vid en nordlig dragning beräknas något fler bostäder få 
stomljudsnivåer över riktvärdet. Känsligheten inom tätorten öster om 
Gässlösa vid industriområdet och Borås flygplats bedöms som måttlig. 
Alla riktvärden bedöms dock klaras efter insatta åtgärder och effekt och 
konsekvens bedöms som liten.

I byggskedet påverkas ett tiotal bostäder av stomljud från tunneln vid 
en nordlig dragning och endast ett fåtal bostäder påverkas vid en sydlig. 
Öster om Gässlösa bedöms känsligheten som måttlig och söder om 
industriområdet och Borås flygplats bedöms den som liten. Då bygg-
skedet pågår under en relativt lång men tidsbegränsad tidsperiod 
bedöms effekten som försumbar vid en sydlig dragning och som liten 
vid en nordlig dragning. 

Sammantaget bedöms konsekvensen som liten negativ vid en nordlig 
dragning och försumbar vid en sydlig.
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Luft 
Vid det planerade stationsläget bor få människor och vårdlokaler, skolor, 
förskolor eller annan känslig verksamhet förekommer inte. 

Anläggningen i sin helhet kommer innebära positiva konsekvenser på samma 
sätt som beskrivs för korridor Knalleland med station B2.

I de delar där anläggningen går i markplan är utsläppen av partiklar små 
och effekten försumbar vilket medför att konsekvensen är försumbar för 
luftmiljön i området.

Korridoren ger positiva effekter på luften, då anläggningen kommer 
innebära att fler människor åker tåg istället för att köra bil eller åka 
buss. Den positiva konsekvensen kommer att påverka hela regionen, 
där mycket människor är bosatta, stadigvarande vistas samt där många 
känsliga verksamheter finns. 

Den sammantagna konsekvensen för alternativet bedöms bli positiv, 
eftersom färre transporter med bil och buss kommer medföra ett 
minskat utsläpp av partiklar och kväveoxider.

 

Elektromagnetiska fält 
Nuvarande förhållanden
Korridoren passerar i ett stråk strax söder om Borås förbi Osdal. Den 
västligaste delen av korridoren utgörs av ett industriområde och landsbygd 
med ett mindre antal boende. Centrala delarna av korridoren berör i 
huvudsak landsbygd, men passerar även utkanterna av bostadsområden vid 
Dammsvedjan. Österut delar sig korridoren i tre stråk, där samtliga stråk 
berör mestadels landsbygd med ett fåtal boenden, undantaget passage i 
utkanterna av Gånghester.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Korridoren innehåller flertalet anläggningstyper. Den västligaste delen 
av korridoren utgörs av ett industriområde där anläggningstypen tunnel 
dominerar. Ett mindre antal bostäder passeras i höjd med Hälasjön. Oavsett 
anläggningstyp kommer bostäderna att exponeras för magnetfält under  
0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt och därmed försumbar konsekvens.

Efter Hälasjön fortsätter korridoren i markplan in mot stationsläget som 
sker på bro vid Osdal. Ett mindre antal bostäder och skolor finns väster om 
och inom stationsläget. När den nya järnvägen går i markplan eller på bro 
kommer dessa dock att finnas på ett avstånd som ger försumbar effekt.

Öster om stationsläget i Osdal delar sig korridoren i tre delar, med 
anläggningstyp tunnel på den norra och markplan på de två sydligare. 
Eftersom flertalet regionaltåg vänder på stationen är trafikeringen öster 
om stationsläget betydligt lägre än väster om stationsläget. Med järnväg 
i bergtunnel kommer bostäderna på marknivå således att exponeras för 
magnetfält under 0,2 µT, vilket innebär en försumbar effekt. Även när den 
nya järnvägen går i markplan kommer bostäder att finnas på ett avstånd 
som ger försumbar effekt. Sammantaget innebär detta att den nya järnvägen 
medför en försumbar konsekvens öster om stationsläget i Osdal oavsett 
anläggningstyp.

Sammantaget bedöms hela korridoren ge en försumbar konsekvens.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Eftersom korridoren bedöms ge en försumbar konsekvens är det 
möjligt att inga anpassningar krävs. Skulle det dock visa sig vid senare 
projektskeden att bostäder, skolor eller förskolor kan komma ett exponeras 
för magnetfältsnivåer över försumbar effekt finns det möjlighet att 
planera kontaktledningssystemet på ett sätt som minskar det magnetiska 
fältets utbredning kring järnvägen, exempelvis genom placering av 
autotransformatorer, ledningar och sektioneringar. För anläggningstypen 
tunnel kan det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen 
genom att öka djupet på tunneln.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, samt skolor och förskolor. 
Effekten bedöms dock överallt vara försumbar, och sammantaget 
bedöms hela korridoren därför ge en försumbar konsekvens.

Risk och säkerhet
Alternativet är i huvudsak förlagt som markspår och med lång bro i Osdal. 
Stationen i Osdal är ligger på bron. Farliga anläggningar i området bedöms 
ligga på tillräckligt avstånd från korridoren. 

Eftersom detta alternativ har en liknande sträckning som korridor Osdal/
Borås C med station B11A och går genom liknande miljöer blir bedömningen 
av de fem utvärderingsområdena nästan densamma. Enda skillnaden är 
att känsligheten för tredje man bedöms som liten istället för måttlig, då 
spårdragningen går i glesbebyggt område eller i tunnlar. 

Alternativet innebär måttlig negativ konsekvens för byggskedet på grund av 
lång bro i Osdal. 

Baserat på åtgärdernas kostnader och omfattning blir den sammantagna 
konsekvensen för alternativet liten till måttligt negativ ur risk- och 
säkerhetssynpunkt. Med tekniska åtgärder för säkerhet på bro i Osdal 
bedöms risknivån för korridoren kunna bli acceptabel.

Bedömning av risk och säkerhet inom respektive utvärderingsområden

Korridor
Alternativ Tredje man Resenärer 

i tåg
Resenärer på 

stationer
Räddnings-

tjänst
Byggskede 
Arbetsmiljö

Lusharpan 
med stations- 
läge B11B

Liten Liten Liten Liten-Måttlig Måttlig

Nedan redogörs för sammantagen negativ konsekvens för alternativet

Liten-Måttlig negativ konsekvens.
Alternativet utgörs av markspår med lång bro i Osdal. Stationen ligger på bron i Osdal. Farliga 
anläggningar i området bedöms ligga på tillräckligt avstånd från korridoren. 
Måttlig negativ konsekvens för byggskedet på grund av lång bro i Osdal.
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Översvämning
Nuvarande förhållanden
Nuvarande förhållanden motsvarar de för huvudbanan i alternativ Lusharpan, 
se avsnitt om korridor Lusharpan med station B4. Detta innebär försumbara 
eller små konsekvenser.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Effekter och konsekvenser bedöms motsvara de för huvudbanan i alternativ 
Lusharpan, se avsnitt om korridor Lusharpan med station B4. Detta innebär 
försumbara eller små konsekvenser.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Miljöanpassningar och skyddsåtgärder motsvarar de för huvudbanan i 
alternativ Lusharpan, se avsnitt för korridor Lusharpan med station B4.

I delar av korridoren där anläggningen passerar mindre vattendrag och 
där passage i huvudsak sker genom naturmark, bedöms konsekvensen 
som liten.

Sammantaget bedöms alternativet att medföra en liten konsekvens 
med avseende på översvämningsproblematik.

Förorenade områden
Nuvarande förhållanden
Potentiellt förorenade områden som kan innebära risk för människors 
hälsa och miljön finns framför allt vid Viared, vid Gässlösa, men även på 
vissa platser öster om Borås. Inom områdena finns flertalet objekt med 
måttlig till stor känslighet. Vid fortsatt passage öster om Borås bedöms 
främst föroreningar med låg spridningsbenägenhet förekomma, till 
exempel metaller och PAH. Alternativet innehåller Viskan och Djupasjön 
vars sediment är kraftigt förorenat till följd av industriverksamheter i 
Borås. Gässlösa deponi är en sluttäckt deponi inom alternativet som kan 
innehålla höga föroreningshalter. Vid sluttäckningen av deponin har 
avrinningsområden anlagts för att hindra förorenat lakvatten att spridas till 
naturen.

Påverkan, effekter och konsekvenser i driftskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i driftskedet för 
Viared, Djupasjön, Gässlösa deponi och för fortsatt passage österut som 
korridor Lusharpan med station B4.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i driftskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder vid 
Gässlösa deponi som korridor Lusharpan med station B4.

Påverkan, effekter och konsekvenser i byggskedet 
Alternativet bedöms ha samma effekter och konsekvenser i byggskedet vid 
Djupasjön och Gässlösa deponi som korridor Lusharpan med station B4.

Miljöanpassningar och skyddsåtgärder i byggskedet
Alternativet bedöms kräva samma miljöanpassningar och skyddsåtgärder i 
byggskedet vid Djupasjön och Gässlösa deponi som korridor Lusharpan med 
station B4.

Järnvägsutbyggnaden bidrar med positiva effekter i driftskedet om 
tidigare förororenade områden saneras delvis eller helt. Om anlägg-
ningen förläggs ovanpå ett förorenat område längs sträckningen utan 
att sanering utförs, kan framtida saneringsåtgärder försvåras. Vid 
utbyggnad genom Gässlösa deponi, går det inte att utesluta en ökad 
föroreningsspridning, vilket kan medföra stora konsekvenser för 
människors hälsa och miljön. 

Sammantaget bedöms korridoren medföra måttlig till stor konsekvens, 
då det finns risk för spridning av föroreningar i anslutning till Gässlösa 
deponi och Bråts övningsfält. 

Masshantering
I korridor Osdal med station B11B uppkommer en mindre mängd bergmassor 
vilka alla bedöms kunna behövas till järnvägsanläggningen. Bergmassorna 
uppkommer främst vid det utbredda stationsläget vid Osdal. I korridoren 
uppkommer även en mindre mängd jordmassor, av vilka en medelstor andel 
av dessa bedöms direkt behövas till järnvägsanläggningen. Troligen kan 
dock merparten av övriga andelar användas till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet och till mervärdesskapande 
åtgärder i närområdet eller till andra externa projekt. I korridoren 
uppkommer också en mycket stor mängd torvmassor, främst väster om men 
även öster om planerat stationsläge. 

För övriga korridorer gäller att det finns mer bergmassor än vad som behövs 
till järnvägsanläggningen, medan det för korridor Osdal med station B11B 
(och Osdal/Borås C med station B11A) i stort sett råder massbalans för 
bergmassor. 

Korridorerna Osdal med station B11B (och Borås C nordöst och Borås C 
sydöst) genererar väsentligt mindre mängd jordmaterial, som inte direkt 
behövs till järnvägsanläggningen, än korridorerna Lusharpan och Osdal/
Borås C med station B11A. 
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KORRIDOR OSDAL MED STATION B11B

Klimat
Korridorerna Osdal/Borås C och Osdal ger upphov till lägst klimatpåverkan 
i byggskedet, jämfört med övriga alternativ i Borås. För mer information om 
klimatpåverkan, se korridor Osdal/Borås C.

Ekosystemtjänster
Alternativ Osdal har fördelen att vara belägen på redan ianspråktagen 
mark vid väg 27, men har nackdelen att skogsområden söder om staden 
påverkas negativt då järnvägen går i markplan väster och öster om stationen. 
Dessutom påverkas känsliga områden i Viskans dalgång som är viktiga 
för gaddsteklar och andra insekter, vilket är negativt för den reglerande 
ekosystemtjänsten pollinering. Även kulturella ekosystemtjänster i form 
av rekreation och estetiska värden längs Viskans dalgång, bedöms påverkas 
negativt av stationsläget på bro. 

Sammantaget bedöms korridoralternativet medföra en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster kategori Bedömning

Försörjande ekosystemtjänster Skogsmark tas i anspråk väster och öster om stationsläget, 
vilket innebär påverkan på försörjande ekosystemtjänster i 
skogen. 

Reglerande ekosystemtjänster Stor påverkan på skogsområden med våtmarksinslag 
samt på känsliga naturvärden för gaddsteklar och 
pollinerare. 

Kulturella ekosystemtjänster Negativ påverkan på rekreation och estetiska värden kring 
Viskans dalgång samt bullerstörning. 

Totalt Sammantaget bedöms alternativet innebära en måttlig 
förlust av ekosystemtjänster, med störst påverkan vid 
stationsläget vid Osdal. 
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SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖKONSEKVENSER GENOM BORÅS

9.6.7 Sammanställning av miljökonsekvenser genom 
Borås
Nedan finns en sammanställning av de bedömda miljökonsekvenserna för 
respektive miljöaspekt och korridor på sträckan genom Borås. Färgen i rutan 
beskriver storleken på konsekvensen och är hämtad från redovisningen av 
miljökonsekvenser för respektive korridor tidigare i avsnitt 9.6. I varje ruta 
är de viktigaste orsakerna till bedömningen beskriven. Sammantaget för 
sträckan bedöms korridorerna Borås C nordöst med station B1A och Borås 
C sydöst med station B1C vara de alternativ som ger minst konsekvenser för 
miljön. 

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/
känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 

konsekvens Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet Måttlig - stor negativ 
konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/
känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 

konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Tabell 9.17  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Tabell 9.18  Skala för masshantering.

Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimatpåver-
kan på den aktuella sträckan

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på 
den aktuella delsträckan

Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av 
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med 
lägst klimatpåverkan

Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet 
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan

Tabell 9.19  Skala för anläggningens klimatpåverkan.
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SAMMANSTÄLLNING AV MILJÖKONSEKVENSER GENOM BORÅS

Knalleland (B2) Borås C nordöst (B1A) Borås C sydöst (B1C) Lusharpan (B4) Osdal/Borås C (B11A) Osdal (B11B)

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på tätortsnära landskap vid Rya  
åsar och tät bebyggelse på Norrmalm.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunk.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunkt.

Påverkan på stadsmiljön kring Regements-
området och de södra stadsdelarna längs 

bibanan.

Påverkan på landskap i Viskans dalgång vid 
Osdal och bebyggelse i Funningen. Positivt 

med centralt stationsläge.

Påverkan på landskapsbilden vid området 
Funningen och Viskans dalgång vid Osdal. 

Endast ett externt stationsläge.

Naturmiljö Påverkan på naturreservatet Rya åsar. Hälasjön med högt naturvärde kan påverkas. Lindåsabäcken med högsta  
naturvärde kan påverkas.

Påverkan på värdefulla vattenmiljöer som 
Lindåsabäcken, Hälasjön och Pickesjön. 

Påverkan på sandmiljöer vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken, påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken. Påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Kulturmiljö Påverkan på kulturmiljöer i Kvarteret Ålgården 
och Armbåga samt Centrala Norrmalm.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på kulturmiljöer i Regements- 
området och Stadsdelen Göta. Påverkan på enstaka fornlämningar. Påverkan på enstaka fornlämningar.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på en liten den av Rya åsar. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkan på tätortsnära rekreationsområden 
vid Pickesjön och Gässlösa.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Ytvattentäkter Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Grundvatten Ingen grundvattenförekomst berörs. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Jordbruk/skogsbruk Jord- och skogsbruk berörs ej.
Begränsade ytor jordbruksmark, men de ingår 
i ett sammanhang, Skogsbruk i huvudsak för 

sociala värden.
Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej.

Buller Många bostäder nära korridoren i redan 
bullerutsatt område utsätts för ny ljudkälla.

Begränsad bullerpåverkan i västra  
delen, resten i tunnel. Inget ökat buller tillförs. Ökat buller i anslutning till bostadsområde. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större 
antal bostäder kommer att påverkas inom ett 

området som bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder 
kommer att påverkas inom ett området som 

bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält

Korridoren bedöms medföra en liten till måttlig 
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst 

på den påverkan som sker på bostäder i 
anslutning till tunnel vid Norrmalm. Det 

magnetiska fältets utbredning kring järnvägen 
kan dock begränsas genom skyddsåtgärder.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Risk och säkerhet Långa tunnlar och station på bro. Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark, komplext byggskede.

Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark, komplext byggskede.

Station på bro vid Lusharpan  
och lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal.

Översvämning Korridor på bro och i tunnel med  
liten risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning. 

Bibanans passage av Viskan samt huvud-
banans passage av mindre vattendrag i 

markplan.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Förorenade områden Förekomst av förorenade områden  
kring Knalleland.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Masshantering Tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Korridoren medför större mängder berg-och 
jordmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. Stationen medför också 
torv vilken inte kan nyttjas som anläggnings-

massor.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Klimat

Bergtunnel innebär att stora mängder betong 
och stål behöver användas. Tunnel innebär 

också stora schaktmängder kan behöva 
transporteras långa sträckor.

Några kortare broar och tunnlar men 
övervägande del går i markplan, vilket innebör 

lägre klimatpåverkan i byggskedet.

Bergtunnel vilket innebär stora mängder 
betong och stål behöver användas. Tunnel 
innebär också stora schaktmängder kan 

behöva transporteras.

Största delen av alternativet går i markplan, 
vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i 

byggskedet.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som  
behöver transporteras bort.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som 
transporteras bort. Dock förekommer torv som 

behöver transporteras bort.

Ekosystemtjänster
Broläget medför stor påverkan på ekosystem-
tjänster, trots tunnelanslutningar i väster och 

öster.

Anläggningstypen innebär att endast en 
marginell andel ny mark tas i anspråk i 

anslutning till Borås flygplats.

Anläggningstypen innebär att endast marginell 
andel mark tas i anspråk.

Sammantaget bedöms lokaliseringen nära väg 
40 medföra en måttlig förlust av ekosystem-

tjänster.

Lokalisering i anslutning till befintlig  
infrastruktur. Störst påverkan vid stationsläget vid Osdal.

Tabell 9.20  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan genom Borås. 
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10 Samlad bedömning
I kapitlets första del redovisas bedömningen av påverkan på riksintressen 
och riksintresse järnvägs påverkan på kommunal planering, Natura 
2000-områden och artskyddade arter, projektets bidrag till möjligheten 
att uppfylla miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer samt hur projektet 
uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808).

I kapitlets andra del jämförs miljökonsekvenserna för de olika korridorerna 
med varandra på respektive delsträcka. Denna jämförelse utgör resultatet 
av miljöbedömningen och har varit en viktig pusselbit i den sammanvägda 
bedömning som gjorts inom ramen för lokaliseringsutredningen. Slutligen 
jämförs miljökonsekvenserna för de sammansatta sträckor som bedömts 
rimliga i den sammanvägda bedömningen. 

I kapitlets tredje del redogörs först resultatet av den sammanvägda 
bedömningen kortfattat. Slutligen jämförs miljökonsekvenserna för 
de sammansatta sträckor som bedömts rimliga i den sammanvägda 
bedömningen.

Borås C nordöst (B
1A)

Borås C sydöst (B1C)

Knalleland (B2)

Lusharpan (B4)
Osdal (B11B)

Raka vägen öst
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Olsfors

Hestra

Hindås

Bollebygd Syd

Bollebygd Nord

Tulebo

Mölnlycke

Raka vägen

La
nd

ve
tte

r Ö
st

Häg
gå

n

Säveån

Storön

Råddeby

Valsjöryd

Å

Öd

bo

Ön

näs

Näs

Näs

näs

red

Röl

sjön

bäck

torp

Risa

Henå

hult

Övre

Öre-

Hult

Halla

viken

Gränd
Sand-

Högen

Bolås

Håvet

Hulta

backa

Hökås

Backa

gärde

Apla-
kulla

Taryd

Kulla

Kraka-

Sjöga-

Rågdal

Hallen

Buarås

Hägnen

Jordås

Nedflo

Värred

Habäck

Smeds-

Lervik

Sands-

Pålsbo

Skrim-

Holmen

Hestra

Båstad

Stuve-

Vralen

Hökhult

Handby-

Buttorp

Salvebo

Bårhult
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Utredningskorridorer med anläggningstyper samt berörda riksintressen
Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Figur 10.1 Utredningskorridorer med anläggningstyper samt berörda riksintressen.

10.1 Järnvägens påverkan på  
övergripande miljöförutsättningar 
I det här delkapitlet redovisas om de miljökonsekvenser som beskrivits i 
kapitel 9 kan:

• påverka områden av riksintresse (här ingår Natura 2000-områden)

• påverka arter som omfattas av artskydd

• påverka områden med strandskydd

• försvåra möjligheten att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen

• försvåra möjligheten att klara miljökvalitetsmålen för vatten

• rymmas inom de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken

10.1.1 Berörda riksintressen 
Inom utredningsområdet förekommer flera områden av riksintresse, se 
kapitel 7. Följande riksintresseområden bedöms inte påverkas med tanke på 
avståndet till de korridorer som ingått i miljökonsekvensbedömningen. 

• Kulturmiljö: Rydboholm, Storåns dalgång, Håltet

• Friluftsliv: Delsjöområdet, Bråtaområdet, Lygnern och Storåns dalgång

• Naturvård: Ubbhultsdrumlinen, Viskan och Surtans dalgångar, 
Uttermossen, Tubbared

Nedan följer en genomgång av de riksintresseområden som bedöms kunna bli 
berörda av den nya järnvägen.

1340



338

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

SA
M

LA
D

 B
ED

Ö
M

N
IN

G

Kulturmiljö
De olika alternativa lokaliseringarna berör två områden av riksintresse. 
Områdena Gunnebo slott och Mölndals kvarnby passeras endast av 
alternativ i tunnel. För att undvika påverkan på dessa riksintressen, 
görs miljöanpassningar som innebär att inga arbetstunnlar eller 
uppställningsplatser får anläggas inom dessa områden. Därmed påverkas inte 
värdena i dessa riksintresseområden.

Friluftsliv
Rambo mosse och Hårssjön (FO 32): Enligt värdebeskrivningen är 
åtgärder som påtagligt kan skada områdets upplevelsevärden bland annat 
vägdragningar, exploatering och bullerstörande verksamheter. Även med 
vidtagna bulleråtgärder bedöms de ökade bullernivåer som uppstår om 
järnvägen går i markplan förbi Tulebo, få konsekvenser för upplevelsen av 
naturområdet vid Hårssjön då området idag inte är bullerpåverkat. De ökade 
bullernivåerna är inte så stora att de bedöms påtagligt skada riksintresset. 
Om järnvägen går i tunnel uppstår inga sådana konsekvenser.

Rådasjön med Gunnebo (FO 33): Området har en större utbredning än 
kulturreservatet Gunnebo och Rådasjöns naturreservat och omfattar även 
motionsområdet väster om Pixbo. Även för detta riksintresseområde är 
det vägdragningar, exploatering, åtgärder och verksamheter som påverkar 
vattenkvaliteten negativt samt bullerstörande verksamheter som påtagligt 
kan skada värdena. Då området endast passeras av alternativ i tunnel, bedöms 
inte riksintresseområdet påverkas. 

Rådasjön med Gunnebo (FO 33): Området har en större utbredning än 
kulturreservatet Gunnebo och Rådasjöns naturreservat och omfattar även 
motionsområdet väster om Pixbo. Även för detta riksintresseområde är 
det vägdragningar, exploatering, åtgärder och verksamheter som påverkar 
vattenkvaliteten negativt samt bullerstörande verksamheter som påtagligt 
kan skada värdena. Då området endast passeras av alternativ i tunnel, bedöms 
inte riksintresseområdet påverkas. 

Härskogenområdet (FO18): Området påverkas negativt av exempelvis 
bebyggelseexploatering, nya vägar och annan exploatering. Bland sådant 
som påtagligt kan skada områdets värden beskrivs även att dikning av 
våtmarker bör undvikas. Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom 
Härskogenområdet. Området passeras i tunnel förutom en kort passage 
över vägen mellan Bollebygd och Hindås. Även om det rör sig om en ny 
exploatering, är en ny passage över vägen ett litet ingrepp som inte bedöms 
orsaka skada på riksintresset. Härskogens riksintresseområde är stort till 
ytan och järnvägskorridoren är belägen i utkanten av området, vilket även 
bidrar till bedömningen.

Klippan (FO22): Sådant som påtagligt kan skada områdets värden 
för friluftslivet, är avverkning och körning som medför markskador. 
Korridorerna Hindås och Hestra passerar omedelbart norr om 
riksintresseområdet, medan korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors 
sträcker sig in i riksintresseområdets södra del. Även korridor Bollebygd Syd 
tangerar riksintresseområdets södra spets. Klippan är ett relativt litet område 
men även om järnvägen byggs i den norra delen av korridor Bollebygd Nord 
eller Olsfors blir det ingen påtaglig skada på riksintresse friluftsliv då denna 
del av riksintresseområdet redan är bullerutsatt från befintlig infrastruktur. 

Rya åsar (FO 35): Sådant som påtagligt kan skada områdets värden för 
friluftslivet är åtgärder i form av omfattande skogsavverkning, ny bebyggelse, 
större kraftledningar och vägdragningar. För alternativ Knalleland kommer 
järnvägen ut ur tunnel i kanten av Rya åsar för att sedan nå sin station B2 
på bro i området Knalleland, öster om Viskan. Tunnelmynningen riskerar 
att skada områdets värden för friluftslivet framförallt under byggtiden. 
Skadorna bör kunna begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder. 
Järnvägen kommer påverka riksintresset men det bedöms inte bli 
kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet. 

Naturvård
Hålsjön (annat namn på Hårssjön): Enligt värdebeskrivningen omfattar 
riksintresset cirka 259 hektar och där finns bland annat en för länet ovanlig 
våtmarkstyp (slättsjö) och en av få typiska fågelsjöar i länet. Huvudkriterier 
för utpekande av riksintresset är enligt värdebeskrivningen (Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 2020e):

• Området är ett framstående exempel på landskapstyper, naturtyper 
eller kombinationer av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets 
utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska 
system såväl på land som i vatten.

• Väsentligen opåverkade naturområden.

• Områden med mycket rik flora eller fauna.

Hårssjön

Hårssjön
Bullerberäkning ekvivalent
nivå Tulebo
Ljudutbredning dygnsekvivalent
ljudnivå (Leq24) dBA och höjd 2
m över mark
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60

Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv

Utredningskorridor

Planerat naturreservat
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Figur 10.2 Beräknad ekvivalent ljudnivå för en möjlig järnvägslinje i markplan inom 
korridor Tulebo vid Hårssjön utan bullerdämpande åtgärd. Spridningsberäkningen har 
gjorts utifrån en exempellinje inom korridoren.

Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas 
mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av bland 
annat sumpskogar bör ej utföras.

Området berörs fysiskt av korridorerna Tulebo och Landvetter Öst. För 
korridoren Tulebo, finns möjlighet att gå antingen i tunnel eller i markplan 
beroende på exakt lokalisering. Inläckage av grundvatten till tunnel kan 
innebära förändring av grundvattennivåer i jordlager och berggrund i 
tunnelanläggningens närhet, vilket i sin tur potentiellt kan påverka våtmarker 
som är extra känsliga för dränerande effekter. Genom högre täthetskrav på 
tunneln undviks skada på riksintresset. Korridoren Landvetter Öst passerar 
omedelbart norr om riksintresseområdet. Inom korridoren finns möjlighet 
både att gå i tunnel och i markplan. Om järnvägen förläggs i markplan är det 
viktigt att inte hydrologin i Hårskerödsmossen nordost om Hårssjön påverkas, 
då sådan påverkan innebär skada på riksintresset.

Hårssjön

Hårssjön
Bullerberäkning ekvivalent
nivå Tulebo 5 meter vall
Ljudutbredning dygnsekvivalent
ljudnivå (Leq24) dBA och höjd 2
m över mark

40

45

50

55

60

Riksintresse naturvård
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Utredningskorridor
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Figur 10.3 Beräknad ekvivalent ljudnivå för en möjlig järnvägslinje i markplan inom 
korridor Tulebo vid Hårssjön med en bullerskyddsåtgärd i form av vall och bullerplank 
med sammanlagda höjden fem meter. Spridningsberäkningen har gjorts utifrån en 
exempellinje inom korridoren.

Ett av riksintressets mest betydande värden är det rika fågellivet kring 
Hårssjön. Från Tulebokorridoren mot Hårssjön beräknas exponeringstiden 
av buller från den nya järnvägen vara cirka 8 min/tim vid beräkningar av 
maximal ljudnivå (momentanvärde) om järnvägen anläggs i markplan vid 
Tulebo. Det bullerpåverkade området beräknas utan åtgärd sträcka sig cirka 
en kilometer norrut från järnvägsanläggningen vilket innebär att den södra 
delen av Hårssjön påverkas, se Figur 10.2. Här finns därmed risk att de mer 
störningskänsliga fågelarterna, exempelvis Rördrom, störs. Ett fem meter
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Hårssjön

Hårssjön
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Tulebo 5 meter vall
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Figur 10.4 Beräknad maximal ljudnivå för en möjlig järnvägslinje i markplan inom 
korridor Tulebo vid Hårssjön med en bullerskyddsåtgärd i form av vall och bullerplank 
med sammanlagda höjden fem meter. Spridningsberäkningen har gjorts utifrån en 
exempellinje inom korridoren.  

högt bullerskydd i form av till exempel vall med bullerplank invid järnvägen 
har beräknats kunna reducera bullernivåerna kraftigt, så att fågellivet inte 
bedöms störas i anslutning till Hårssjön, se Figur 10.4.

Hydrologisk påverkan på Tulebomossen liksom riksintresset i stort, bedöms 
kunna undvikas genom att skyddsåtgärder utförs för driftskedet   som 
tätare tunnelkonstruktioner så att inläckage av grundvatten i tunnlar 
begränsas, lokalt kontrollprogram för övervakning av kritiska passagerÄven 
skyddsinfiltration i byggskedet kan bli aktuellt. 

Ett direkt intrång av en ny järnvägsanläggning i sydligaste delen av 
Tulebomossen bedöms påverka naturmiljöer som redan är påtagligt 
påverkade av såväl sentida som äldre användning av området. Den yta som 
fortfarande är våtmark och kan påverkas, bedöms vara mindre än 2,2 hektar. 
Denna del av våtmarken bedöms hysa vissa naturvärden, men är en liten del 
av våtmarkskomplexet vid Hålsjön om cirka 128 hektar.

Med beskrivna skyddsåtgärder bedöms inte landskapstyperna, naturtyperna, 
opåverkade naturområden eller arter i området påverkas av järnväg för något 
av alternativen på ett sådant sätt att det skulle ske skada på riksintresset. 

Klippan
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Figur 10.5  Bullerberäkning ekvivalent ljudnivå för Klippan. Ingen åtgärd är inkluderad. 
Påverkan från andra bullerkällor inkluderade. Spridningsberäkningen har gjorts utifrån 
en exempellinje inom korridoren.

Risbohult: Enligt värdebeskrivningen kräver bevarandet av våtmarkernas 
värde att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning och torvtäkt. Korridorerna Hindås och Hestra går strax söder om 
Risbohult. Ytavrinningen från markområden som ligger inom korridoren är 
i mycket liten utsträckning riktad mot riksintresseområdet. Bedömningen 
är att inte ens om anläggningen skulle förläggas i en lång skärning längs 
norra kanten av korridoren skulle det få någon negativ effekt på områdets 
hydrologi.

Klippan: Enligt värdebeskrivningen kräver bevarandet av våtmarkernas 
värde att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, 
dämning och torvtäkt. Korridorerna Hindås och Hestra går strax norr om 
Klippan. Korridor Bollebygd Nord och Olsfors går strax söder om. Det 
går inte att utesluta påtaglig skada på områdets hydrologiska värden för 
korridorerna Hindås och Hestra.

Klippan är idag utsatt för buller från väg 27/40, Kust till kustbanan och 
Rävlandavägen. Skulle en ny järnväg lokaliseras söder om Klippans 
naturreservat och riksintresse för friluftsliv och naturvård men norr om 
väg 27/40 kan en viss ökad påverkan förväntas i den södra delen av Klippan. 
Ekvivalenta ljudnivåer kan öka något, medan de maximala ljudnivåerna kan 
ge större påverkan och intrång i Klippans område. Här skulle man kunna få 
höga maximala ljudnivåer några hundra meter in i Klippans naturreservat, 
men inte inom riksintresset för naturvård. Med bullerskydd vid stambanan 
kan bullret begränsas men antagligen inte undvikas helt. Ny järnväg söder
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Figur 10.6 Bullerberäkning ekvivalent ljudnivå för Klippan. Ingen åtgärd är inkluderad. 
Enbart ny järnväg är inkluderad i beräkning. Spridningsberäkningen har gjorts utifrån 
en exempellinje inom korridoren.

om väg 27/40 bedöms inte skada värdena i riksintresset för naturvård vid 
Klippan.

Lygnern och Storåns dalgång: I värdebeskrivningen framgår att 
vattensystemet inte tål några ytterligare näringstillskott. En förutsättning 
för bevarande är fortsatt jordbruk med åkerbruk och naturvårdsinriktad 
betesdrift. Områdets värden kan påverkas negativt av minskad eller upphörd 
jordbruks/betesdrift. Korridor Bollebygd Syd är den korridor som är närmast 
riksintresseområdet, men ligger inte i direkt anslutning. Bollebygd Syd 
tar jordbruksmark i anspråk, men bedöms inte påverka möjligheten till 
fortsatt jordbruk inom riksintresseområdet. Bedömningen är att värdena i 
riksintresset inte kommer skadas.
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Kommunikation
Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresset för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana, berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier.

Riksintressen för vägar och befintliga järnvägar berörs av den nya järnvägen. 
Planskilda korsningspunkter kommer att anläggas, varför riksintressenas 
funktion inte bedöms påverkas.

Försvar
Försvarets övningsområde vid Bråt, söder om Borås, utgör riksintresse. 
Övningsområdet berörs i norra delen av alternativen Lusharpan, Osdal och 
Osdal/Borås C. Denna del berörs även av väg 27, varför möjligheten att nyttja 
riksintresset inte bedöms påverkas av om järnvägen skulle hamna i denna 
del av korridoren. Däremot kan möjligheten till externa etableringar vid ett 
stationsläge i Osdal påverkas av närheten till riksintresset.

Riksintresseanspråk och kommunal planering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar 
hela kommunens yta enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I 
översiktsplanen ska aktuella riksintressen redovisas. Det är kommunens 
uppfattning om riksintressena som ska framgå av översiktsplanen 
(Boverket, 2020). I översiktsplanerna för de kommuner som berörs av 
den nya järnvägen redovisas en ny öst-västlig koppling med järnväg i olika 
detaljeringsgrad och med olika benämningar. Av kapitel 4.3.4 framgår att 
Göteborg, Mölndal, Härryda och Bollebygd alla har översiktsplaner som är 
nio år eller äldre. Därav skiljer sig benämningen av den nya järnvägen åt från 
översiktsplan till översiktsplan, men också beskrivningarna av riksintresset 
som vid framtagandet av de olika översiktsplanerna sett olika ut. I flera av 
översiktsplanerna används den tidigare benämningen Götalandsbanan för 
den nya järnvägen.

I Göteborgs Stads ÖP från 2009 (Göteborgs Stad, 2009) finns den nya 
järnvägen beskriven under Riksintressen för kommunikationer. Staden 
skriver att ”Götalandsbanan är en planerad höghastighetsbana Göteborg-
Stockholm via Borås och Jönköping. Spårsträckningen är av riksintresse 
och sammanfaller med Kust till kustbanan på sträckan Göteborg-Borås. 
Delar av sträckan är under utredning”. Staden skriver vidare att ”två olika 
principlösningar för sträckan Almedal-Mölnlycke har studerats i förstudie: 
nuvarande sträckning (med olika tänkbara alternativa sträckningar) och i 
Västkustbanans sträckning till Mölndals nedre och därefter (med olika tänkbara 
sträckningsalternativ) anslutning till Mölnlycke”. Sträckningen som endast 
upptar en liten del av kommunens yta, på gränsen mot Mölndal, finns även 
markerad i kartan över riksintressen.

I Mölndals stads ÖP (Mölndals stad, 2006) finns inte den nya stambanan 
utpekad som ett riksintresse, men väl ett reservat för en omdragning av 
Kust till kustbanan till Mölndals C och sedan öster ut söder om Mölndal, 
vilket sammanfaller med det område där korridor Mölnlycke är dragen. I 
kapitlet Intressekonflikter i översiktsplanen står det att ”En utbyggnad av 
Kust till kustbanan kan komma att påverka befintliga bebyggelseområden, 
kulturområden och orörda naturområden i östra Mölndal beroende på vilken 
sträckning som kommer att väljas. Utbyggd kollektivtrafik, korta restider, 

stationslägen kan vara faktorer som skall vägas mot påverkan på bebyggelse 
och natur eller kulturintressen”. 

I Härryda kommuns ÖP (Härryda Kommun, 2012) pekas Götalandsbanan 
ut som ett riksintresse med följande text: ”Trafikverket arbetar med att 
utreda möjlig sträckning. Härryda kommun berörs av två delsträckor. Beslut 
om sträckning för etappen Mölnlycke - Bollebygd fattades i augusti 2007. I 
mars 2009 beslutade man att påbörja järnvägsutredning för etappen Almedal 

- Mölnlycke”. I markanvändningskartan finns en korridor med en spårlinje 
tvärs igenom kommunen från Mölnlycke i väster via Landvetter flygplats 
till strax bortanför Rävlanda i öster som benämns som Götalandsbanan – 
järnvägskorridor. Från Mölnlycke och västerut finns tre pilar som benämns 
Götalandsbanan, spårvagnsdragning. Dessa markeringar sammanfaller i stort 
med korridor Mölnlycke och station L1 i Landvetter. Öster om Landvetter, 
ungefär vid Ryamotet på väg 40, är den utpekade korridoren placerad söder 
om korridor Bollebygd Syd. Bollebygd Syd är placerad mer längs med väg 40, 
medan den i ÖP utpekade korridoren ligger närmre Rävlanda tätort.  

I Bollebygds kommuns ÖP (Bollebygds kommun, 2002) är Kust till kustbanan 
utpekad som riksintresse för transporter och kommunen skriver att ”även 
den tänkbara sträckningen av Europabanan/Götalandsbanan bör behandlas 
som ett sådant”. I en karta som benämns Karta 2 Rekommendationer finns 
området utpekat som Utredningsalternativ 1 och Reservat för Europabanan/
Götalandsbanan. Området ligger söder om väg 40 och sammanfaller i stort 
med utredningskorridoren för Bollebygd Syd.

I Borås Stads ÖP (Borås stad, 2018) beskriver staden svårigheterna med 
riksintresset för Götalandsbanan, vars utredningskorridorer vid tiden 
för översiktsplanens framtagande täcker en stor del av stadens yta och 
tidshorisonten är oviss. Stadens syn på riksintresset är därför att det är 

”angeläget att utredningsarbetet fortsätter så att riksintressets avgränsning 
kan preciseras och minska i omfattning” och menar vidare att en ”fortsatt 
dialog mellan kommunen och Trafikverket är viktig för att möjliggöra 
både ett genomförande av järnvägen och en god stadsutveckling i Borås”. 
Inget reservatsområde för den nya järnvägen finns utpekat, men en pil 
i stadens strukturplan, Strukturbild för Borås, som visar på järnvägens 
riktning in och ut ur staden. Staden skriver också att ”Borås verkar för 
höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan med en centralt placerad station i 
staden”. Pilens riktning in mot Borås överensstämmer med riktningen för 
korridor Bollebygd Syd. Utgången ur Borås kommer att utredas i nästa etapp 
av utbyggnaden av den nya stambanan. I och med att stationsalternativ 
B11A har ett centralt stationsläge finns således en överensstämmelse mellan 
stadens ÖP.

I det fortsatta järnvägsplanearbetet görs avstämning mot aktuella 
detaljplaner och parallellt med detta kan respektive kommun se över de 
detaljplaner som behöver ändras med anledning av järnvägsanläggningen.

10.1.2 Natura 2000
Labbera: Området som är beläget inom Rådasjöns naturreservat och består 
av ädellövskog, bedöms inte påverkas av den planerade järnvägen då området 
är beläget norr om samtliga korridorer och både korridor Raka vägen och 
Mölnlycke passerar Stensjön i tunnel. Området bedöms inte påverkas vare sig 
av ökade bullernivåer eller andra förändringar till följd av den nya järnvägen.

Risbohult: Området berörs inte av direkt markanspråk. Betydande påverkan 
på livsmiljöer och arter utpekade enligt Natura 2000-bestämmelserna 
bedöms kunna undvikas genom skyddsåtgärder och rätt lokalisering. 
Spillkråka är typisk art för naturtypen taiga som måste bevaras i området. 
Bullerstörning och mänsklig närvaro kan påverka deras bevarandestatus 
negativt. Någon hydrologisk påverkan med anledning av den nya järnvägen är 
inte att vänta då ytavrinningen i mycket liten utsträckning är riktad mot det 
skyddade området. Bullerstörning från järnvägen förväntas inte uppkomma.

Klippan: En fördjupad delutredning avseende påverkan på Klippan har 
utförts under 2020. För alternativen Hindås och Hestra som passerar 
strax norr om det skyddade området kan effekten av anläggningen få stor 
geografisk utbredning på grund av områdets känslighet för störningar. 
Mindre hackspett och spillkråka är typiska arter för naturtypen taiga som 
måste bevaras i området. Bullerstörning och mänsklig närvaro kan eventuellt 
påverka deras bevarandestatus negativt. Dessutom kan hydrologisk påverkan 
på naturtypen taiga medföra försämrad bevarandestatus för naturtypen i 
området. Värdena riskerar att skadas. Detta innebär att korridorerna Hindås 
och Hestra inte kan anläggas om det finns något annat möjligt alternativ. 
Även för korridor Bollebygd Nord finns risk för påverkan på de typiska 
arterna mindre hackspett och spillkråka. I den korridoren finns möjlighet 
att förlägga järnvägen längre söderut och på så sätt undvika påverkan på 
fågelarternas bevarandestatus. Bollebygd Nord kan utifrån Natura 2000 
värdena vara ett möjligt alternativ, men först efter översyn av korridorens 
gränser.

10.1.3 Naturreservat
Yxsjön, korridor Mölnlycke och korridor Raka vägen går till viss del igenom 
naturreservatet Yxsjön. Föreskrifterna i beslutet om naturreservat medger 
byggnation av järnväg i norra delen av området (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2014). Naturreservatet är 154 hektar i storlek och gällande 
maxnivåer av buller beräknas drygt 20 hektar att påverkas av buller över 60 
dBA i ett slags värstascenario enligt Figur 10.7 Om järnvägen dras längre 
norrut kan påverkan på naturreservatet bli betydligt lägre. Vegetation är inte 
inkluderad i beräkningen och kan bidra till bullerdämpning. Bullerskydd 
skulle kunna minska effekten ytterligare.

Om anläggningen placeras i norra delen av korridoren passerar den utanför 
Yxsjöns naturreservat och avrinningsområde och bedöms då inte innebära 
någon betydande påverkan på hydrologin i naturreservatet. Om anläggningen 
passerar i den södra delen av korridoren innebär det att passagen sker högt 
upp i avrinningsområdet och i naturreservatets yttre avgränsning. För att 
minimera risken för effekter på avrinnings- och tillrinningsförhållanden 
genom dämningseffekter och kanalisering av vattenflöden är det viktigt att 
behålla befintliga avrinningsvägar i så stor mån som möjligt. Våtmarker som 
passeras i markläge kan påverkas lokalt.

1343



341

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

SA
M

LA
D

 B
ED

Ö
M

N
IN

G

Yxsjöns naturreservat

0 250 500
m

© Lantmäteriet

Yxsjön
Bullerberäkning ekvivalentnivå
Mölnlycke
Ljudutbredning dygnsekvivalent ljudnivå
(Leq24) dBA och höjd 2 m över mark

40
45
50
55
60

Naturreservat

Utredningskorridor

Figur 10.7 Bullerberäkning ekvivalent ljudnivå för Yxsjön. Ingen åtgärd är inkluderad. 
Spridningsberäkningen har gjorts utifrån en exempellinje inom korridoren.

10.1.4 Artskydd
Praxis och vägledning i artskyddsfrågor kan komma att ändras och medföra 
krav på bedömningar av fler arter. Vi bedömer att en sådan förändring inte 
skulle påverka utfallet av effektbedömningen för skyddade arter på ett 
betydande sätt, för denna lokaliseringsutredning.

För fladdermöss och hasselsnok bedöms inte arterna påverka valet av 
korridor men behov finns att i järnvägsplaneskedet utreda placering inom 
korridor med avseende på dessa arter. 

Ett fåtal lokaler av hög kvalitet för groddjur har hittats inom korridorerna. 
I samband med framtagande av järnvägsplan kommer en mer detaljerad 
naturvärdesinventering att göras. Om det på enskilda platser inte helt går 
att undvika påverkan på groddjur kommer skyddsåtgärder att tas fram för 
att reducera påverkan. Det är då också troligt att dispens kan krävas från 
förbuden enligt 4 eller 6 § artskyddsförordningen. Det bedöms mindre 
sannolikt att större vattensalamander ska påverkas av projektet.

För hasselmus har uppgifter om arten legat till grund för bedömningen av de 
olika korridorernas konsekvenser på naturmiljön. Livsmiljöer för hasselmus 
förväntas kunna påverkas av korridor Hestra och Hindås söder om Risbohult 
och av korridor mot stationsalternativ Lusharpan vid Pickesjön. Preciserad 
lokalisering och skyddsåtgärder kan behöva tas fram i ett senare skede.

Backsvala kan med förekomster nära Nolån vid korridor Hindås 
och Bollebygd Nord/Olsfors, beroende på järnvägens placering inom 
korridoren, påverkas av projektet. Uppgifter om arten har legat till grund för 
bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Hänsyn 
behövs främst vid lokaliseringen då järnväg och övriga anläggningsytor 
behöver ha ett visst skyddsavstånd till boplatser så de inte förstörs eller 
skakar sönder. Arten bedöms inte särskilt störningskänslig.

Berguv kan beroende av järnvägens exakta placering inom korridor möjligen 
påverkas av projektet. Bedömningen bygger på studier samt samtal med lokal 
rapportmottagare inom den nationella berguvsinventeringen som utfördes 
under 2019–2020 av Birdlife Sverige. Uppgifter finns om en möjlig boplats 
mellan Mölndal och Landvetter flygplats, som kan kräva hänsyn genom 
preciserad lokalisering inom korridor. Påverkan bedöms främst gälla risk för 
förstörelse av boplats. Ytterligare detaljer om förekomst av berguv redovisas 
inte av sekretesskäl.

Bivråk, kan beroende av järnvägens placering inom korridoren möjligen 
påverkas av projektet. Arten är känd från en plats norr om korridor Tulebo. 
Det är mindre sannolikt att boplatsen finns nära korridoren, men preciserad 
lokalisering och skyddsåtgärder kan behöva tas fram för att undvika påverkan. 
Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse av boplats. Uppgifter 
om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas 
konsekvenser på naturmiljö. Ytterligare detaljer om förekomst av bivråk 
redovisas inte av sekretesskäl.

Brun kärrhök, kan beroende på järnvägens placering inom korridoren 
påverkas av projektet, gällande korridor Tulebo. Påverkan bedöms främst 
gälla risk för förstörelse av boplats. Potentiella alternativa boplatser bedöms 
finnas i god omfattning i närområdet. Vidare skyddsåtgärder kan behöva 
utredas beroende av lokalisering, för att undvika påverkan. Uppgifter 
om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas 
konsekvenser på naturmiljö. Ytterligare detaljer om förekomst av brun 
kärrhök redovisas inte av sekretesskäl.

Duvhök, kan beroende på järnvägens placering inom korridor Mölnlycke 
påverkas av projektet. Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse av 
boplats. Potentiella alternativa boplatser bedöms finnas i god omfattning 
i närområdet. Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av 
de olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Ytterligare detaljer om 
förekomst av duvhök redovisas inte av sekretesskäl.

Entita är en vanlig art och förekommer i hela utredningsområdet. En ny 
järnväg bedöms inte bidra till en betydande fragmentering eller annan större 
negativ påverkan för arten och dess bestånd inom utredningsområdet.

För fiskgjuse bedöms känsligheten för ny järnväg främst röra exploatering 
i närheten av häckningsplats. Korridor Mölnlycke, Tulebo, Hindås och 
Hestra har närhet till kända boplatser. Potentiella alternativa boplatser 
bedöms finnas i god omfattning i närområdet. Som skyddsåtgärd kan en 
möjlighet vara att förstärka potentiella boplatser. Fiskgjusen kan beroende 
av järnvägens placering inom korridoren komma att påverkas av projektet. 
Ytterligare detaljer om fynd av fiskgjuse redovisas inte av sekretesskäl. 
Arten bedöms inte vara avgörande för korridorsval men kommer sannolikt 
aktualiseras i ett järnvägsplaneskede.

Gröngöling kan beroende av järnvägens placering inom korridoren påverkas 
av projektet då den finns relativt väl utbrett i utredningsområdet. Påverkan 
bedöms främst gälla risk för förstörelse av boplats. Men ett huvudsakligt hot 
mot arten är snarare igenväxande jordbrukslandskap.

Järpe är mycket fåtalig i utredningsområdet men kan komma att påverkas 
i anslutning till korridorerna Hestra och Hindås. Påverkan bedöms 
främst gälla fragmentering genom barriäreffekt, och förstörelse av 
sammanhängande lämpliga habitat. 

Ljungpipare finns mycket sparsamt häckande i östra halvan av 
utredningsområdet och korridorerna Hestra och Hindås kan eventuellt 
beröra häckningsområden. Arten är inte känd för att vara känslig för 
trafikstörning. Påverkan bedöms främst gälla risk för förstörelse av 
häckningsmiljöer.

Mindre hackspett kan beroende av järnvägens placering inom korridorerna, 
påverkas av projektet, främst genom risk för förstörelse av lämpliga 
häckningshabitat. Tillgången till alternativa boplatser bedöms som god. 
Arten bedöms inte vara avgörande för korridorsval men kan aktualiseras i ett 
järnvägsplaneskede.

Nattskärra. Inom utredningsområdet finns rapporter om spelande 
nattskärra på många platser. Några särskilt starka delområden kan urskiljas: 
kring Rambo mosse, ovanför tunnlarna Mölnlycke och Landvetter Öst, samt 
i de nordostliga delarna av utredningsområdet som berörs av korridorerna 
Hindås och Hestra. Påverkan bedöms främst gälla förstörelse av livsmiljöer 
där det finns särskilt höga tätheter av häckande nattskärra. Uppgifter 
om arten har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas 
konsekvenser på naturmiljö. Arten bedöms inte vara avgörande för 
korridorsval men kan aktualiseras i ett järnvägsplaneskede.

Orre förekommer relativt väl utbrett i utredningsområdet och kan därför 
komma att påverkas av projektet. Större spelplatser har legat till grund för 
bedömningar av de olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Dessa 
kan beröras av korridorerna Hestra och Hindås. Påverkan bedöms främst 
gälla fragmentering och förstörelse av häckningsplatser med hög täthet av 
orre, och då framförallt i projektets byggskede. 

Pilgrimsfalk finns endast på enstaka ställen inom utredningsområdet och 
kan beroende av järnvägens placering inom korridoren komma att påverkas 
av projektet. Arten påverkar inte val av korridor. Påverkan bedöms gälla 
risk för förstörelse av boplats, och då framförallt i byggskedet. Beroende av 
lokalisering kan skyddsåtgärder behöva tas fram. Ytterligare detaljer om 
förekomst av pilgrimsfalk redovisas inte av sekretesskäl.

Pärluggla förekommer glest men spritt i utredningsområdet. Den är känd vid 
korridor Tulebo. Den kan beroende av järnvägens placering inom korridoren 
komma att påverkas av projektet. Påverkan bedöms främst gälla förstörelse 
av häckningsplats. Potentiella alternativa boplatser bedöms finnas i god 
omfattning i närområdet.

Rördrom förekommer inom utredningsområdet. Samtliga fynd av spelande 
individer är från utredningsområdets västra delar och den enda lokalen 
som kan få påverkan på projektet är Hårssjön. Påverkan bedöms gälla 
bullerstörning. Förslag på skyddsåtgärder har tagits fram och bedöms 
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tillräckliga för att inte påverka arten negativt. Uppgifter om arten har legat 
till grund för bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser på 
naturmiljö. 

Smålom finns häckande i en handfull sjöar i utredningsområdet, men 
bedöms inte påverkas inom föredraget alternativ 1. Det är oklart hur 
en ny järnväg kan påverka häckande smålomspar, men enligt Sveriges 
lantbruksuniversitet (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2020c) kan arten 
vänja sig vid regelbundna störningar från trafikerade vägar. Påverkan 
bedöms främst gälla störning av boplats, om järnvägen anläggs i dess 
närhet. Detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder kommer behöva tas 
fram. Uppgifter om arten har legat till grund för bedömningen av de 
olika korridorernas konsekvenser på naturmiljö. Detaljer om häckande 
smålomspar redovisas inte av sekretesskäl.

Spillkråka finns spridd i hela utredningsområdet och en ny 
järnvägsanläggning bedöms inte påverka beståndet negativt på någon nivå. 
Främsta risken bedöms vara avverkning av lämpliga boträd, men tillgången av 
dem bedöms som god i utredningsområdet.

Storlom förekommer i ett stort antal sjöar inom utredningsområdet. Den 
häckar norr om korridor Bollebygd syd och i anslutning till korridor mot 
stationsalternativ Lusharpan. Påverkan bedöms främst utgöra risk för 
störning i byggskede av mänsklig närvaro. Detaljerad lokalisering och 
skyddsåtgärder kommer behöva tas fram. Uppgifter om arten har legat 
till grund för bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser på 
naturmiljö.

Större och mindre korsnäbb finns utbrett i hela utredningsområdet, men 
mindre korsnäbb framstår som lite mer talrik. Arterna är opportunistiska i 
sin livsmiljö och kan röra sig över enorma områden (mellan länder) från år 
till år, och är inte bundna till någon specifik häckningsplats. Arterna bedöms 
inte påverkas av en ny järnvägsanläggning på någon nivå.

Talltita förekommer utbrett i utredningsområdet och kan möjligen påverkas 
av projektet. Påverkan bedöms främst utgöras av risk för förstörelse av 
boplats. Tillgången på alternativa boplatser bedöms som god. Talltita 
missgynnas främst av ensartat skogsbruk. I ett järnvägsplaneskede kan det bli 
aktuellt att ta fram skyddsåtgärder för arten.

Tjocknäbbad nötkråka finns spritt i utredningsområdet och kan beroende 
på järnvägens placering inom korridoren påverkas av projektet. Påverkan 
bedöms främst utgöras av risk för förstörelse av boplats. Beroende av 
detaljerad lokalisering kan skyddsåtgärder behöva tas fram för att undvika 
påverkan.

Det finns fynd av tjäder över större delen av utredningsområdet, men det 
finns endast ett mindre antal viktiga spelplatser. Arten bedöms påverka 
projektet och fördjupade studier har genomförts. Påverkan på arten kommer 
att ske för samtliga korridorer väster om Landvetter flygplats, samt för 
korridorer öster om Landvetter flygplats som byggs norr om riksväg 40. 
Påverkan bedöms kunna bli både störning av spelplats i bygg- och driftskede, 
samt förstörelse av föredragna livsmiljöer. Med rätt preciserad lokalisering 
bedöms korridor Mölnlycke vara det alternativ väster om Landvetter 
flygplats som minst skadar arten. Betydande skyddsåtgärder förväntas 
behövas för att reducera projektets påverkan på arten. Uppgifter om arten 

har legat till grund för bedömningen av de olika korridorernas konsekvenser 
på naturmiljö. Ytterligare detaljer om förekomst av tjäder redovisas inte av 
sekretesskäl.

Det är mindre sannolikt att Tretåig hackspett häckar i utredningsområdet. 
Hänsyn till arten kan tas genom att undvika skador på barrskogsmiljöer med 
god tillgång på död ved. Arten bedöms inte påverkas av projektet.

Tre av fyra alternativ med bro över Nolåns dalgång passerar ån på en sträcka 
som hyser den starkt hotade flodpärlmusslan. Risken för permanenta 
effekter på bestånden av flodpärlmussla bedöms vara liten om brostöd inte 
placeras i vattenmiljön. Brolägena är förbundna med långa tunnlar, där 
Nolån är trolig recipient för länshållningsvatten i samband med tunnelbygge. 
Försämring av vattenkvaliteten kan skada bestånden av flodpärlmusslor, 
framförallt om det pågår under längre perioder. Konsekvenserna för 
den akvatiska miljön och flodpärlmusslor bedöms dock bli små om 
skyddsåtgärder avseende vattenkvalitet under byggtiden vidtas.

I Bollebygd Syd och Olsfors passeras Sörån på bro. I Sörån söder om 
Bollebygd finns ett kärnområde för flodpärlmussla som gör det extra 
känsligt för försämring av vattenkvalitet. Då Sörån inte bedöms ta emot 
länshållningsvatten från tunnelarbeten på samma sätt som Nolån, bedöms 
konsekvenserna för flodpärlmusslorna i Sörån sammantaget bli små med 
vidtagna skyddsåtgärder. Med tillräckliga skyddsåtgärder för flodpärlmussla 
bedöms alla korridorer möjliga utan att skada artens bevarandestatus.

Kärlväxter som är skyddade och kan betraktas som känsliga, bedöms 
förekomma i begränsad omfattning i anslutning till järnvägskorridorerna 
(Trafikverket 2021f ). De har inte särskilt påverkat val av korridor, men har 
bidragit till värderingen av naturmiljöerna. I samband med framtagande av 
järnvägsplan kommer en mer detaljerad naturvärdesinventering att göras. 
Om det på enskilda platser inte helt går att undvika påverkan på skyddade 
kärlväxter kommer skyddsåtgärder att tas fram för att reducera påverkan.

Samtliga korridorer på sträckan Almedal – Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna. Korridor Mölnlycke bedöms möjliggöra mindre 
påverkan på livsmiljöer och ekologiska samband för känsliga arter än övriga 
korridorer, varför en artskyddsdispens bedöms möjlig att tillåta.

14 § Artskyddsförordningen (2007:845) lyder: 

”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ 
som avser länet eller en del av länet.

En dispens får ges endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,

2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, 
och

3. dispensen behövs

A: för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana 
djur eller växter,

B: för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, 
vatten eller annan egendom,

C: av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som 
har ett allt överskuggande allmänintresse,

D: för forsknings- eller utbildningsändamål,

E: för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning 
av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för 
detta, eller

F: för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten 
omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten 
mängd.”

Första punkten om alternativa lösningar bedöms uppfylld då ett flertal 
järnvägskorridorer studerats i utredningsområdet. Dessutom har alternativa 
utformningar av korridorer tagits fram, bland annat för att minimera 
påverkan på livsmiljöer för tjäder och andra skyddade arter.

Andra punkten om bevarandestatus för tjäder bör kunna uppfyllas 
då ny järnväg bedöms påverka en mycket liten andel av de lokala 
tjäderpopulationerna längs berörda korridorerna. Bedömningen bygger 
dels på andelen lämplig livsmiljö för tjäder i areal räknat, men också på att 
flera relativt mer starka tjäderpopulationer inte berörs. Ur ett nationellt 
perspektiv är tjäder inte en hotad art.  

Tredje punkten bedöms kunna uppfyllas i punkten c) då järnvägen behövs 
som ett mycket stort samhällsintresse.

Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom korridor Bollebygd syd 
utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att anpassningar utförs 
genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder. För övriga korridorer 
bedöms artskyddsdispens och olika skyddsåtgärder krävas i ökande grad från 
minst till störst: Olsfors, Bollebygd Nord, Hestra, Hindås.

10.1.5 Strandskydd
Områden som är viktiga för friluftslivet och områden med höga 
naturvärden har identifierats i den sociala konsekvensanalys respektive i 
den naturvärdesinventering som legat till grund för hållbarhetsbedömning 
respektive miljöbedömning. Intrång i strandskyddsområden har avseende 
naturmiljö vägts in på så sätt att växt- och djurlivet ofta har förhöjda värden 
i de miljöerna, genom högre grad av artrikedom och mångformighet, med 
fler typer av livsmiljöer. Sjöar och vattendrag bedöms också generellt hysa 
högre värden än andra naturtyper enligt NVI-standarden, vilket leder 
till att naturvärden i strandmiljöer fångas upp i utvärderingen av NVI. I 
miljöbedömningen avseende rekreation och friluftsliv bedöms stor negativ 
effekt uppstå om möjligheten till nyttjande av ett rekreationsområde förstörs 
eller om betydande barriärer mellan målpunkter skapas.
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Samtliga korridorer passerar sjöar och samtliga korridorer passerar även 
vattendraget Nolån som har höga naturvärden. I det sjörika området 
vid Gunnebo, i anslutning till Stensjön och Rådasjön, passeras området 
i tunnel för de alternativ som passerar området. Då området berörs av 
kulturreservat, riksintresse för kulturmiljö och kommunalt naturreservat 
har miljöanpassningar gjorts för byggskedet. Inga arbetstunnlar kommer att 
anläggas inom det skyddade området. 

För området söder om Mölnlycke passeras området i alternativ Mölnlycke i 
tunnel. För alternativ Landvetter Öst, Raka vägen Öst samt Tulebo passeras 
delar av området i markplan. Då dessa områden har höga värden för 
både friluftsliv och naturvård har intrång till följd av markplan bedömts i 
miljöbedömningen. Vid järnväg i markplan söder om den viktiga fågelsjön 
Hårssjön krävs bullerskyddsåtgärder för att inte påverka naturvärdena 
i riksintresseområdet. Området sydväst om Borås är mycket sjörikt. På 
sträckan Landvetter flygplats-Borås är korridor Bollebygd Syd den korridor 
som medger en förläggning av järnvägen i anslutning till befintlig väg 27/40 
och därmed också den korridor som minst bidrar till ny barriärverkan. I 
järnvägsplaneskedet när exakt lokalisering inom korridoren utreds anpassas 
linjen i möjligaste mån för att undvika negativa konsekvenser för områden 
med höga natur- och friluftsvärden, vilket därmed i många fall innebär en 
anpassning till värdena som strandskyddet avser att skydda. Flera av de 
berörda sjöarna och vattendragen omfattas också av miljökvalitetsnormer för 
vatten och varken ekologisk eller kemisk status för dessa får försämras.

10.1.6 Uppföljning mot miljökvalitetsmål
Här tas den nya järnvägens påverkan på de svenska miljökvalitetsmålen 
upp. En beskrivning av vad miljökvalitetsmålen är och vad de innebär finns 
i avsnitt 1.5.2. I Tabell 10.1 framgår vilka miljökvalitetsmål som bedöms 
påverkas. I den högra kolumnen presenteras också på vilket sätt målet 
påverkas, genom en kortfattad beskrivning av de viktigaste aspekterna samt 
exempel på skyddsåtgärder som behöver vidtas för att inte motverka målet.

Miljökvalitetsmål Påverkas av den nya järnvägen Hur påverkar den nya järnvägen miljökvalitetsmålet?

Begränsad  
klimatpåverkan Ja

Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och 
bidrar därmed till minskade växthusgasutsläpp från vägtrafik. I byggskedet sker en negativ påverkan genom utsläpp av växthusgaser bl.a. från 
framställning av material såsom betong, från transporter av material, och från maskiner. Vid projektering krävs därför planering och åtgärder för en 
minskad energianvändning och minimering av utsläpp t.ex. vid utformning av anläggningen, materialval, masshantering och transporter. Den nya 
järnvägen bedöms som helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Frisk luft Ja

Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och 
bidrar därmed till minskade utsläpp av partiklar och kvävedioxid från vägtrafik.  Detta får en positiv påverkan framför allt på platser där många 
människor bor. I byggskedet sker viss negativ påverkan vid sprängning och på grund av damning samt vid transporter av uppkomna massor och 
byggmaterial och arbetsmaskiner. Skyddsåtgärder behöver därför vidtas för att minimera påverkan på luftmiljön. Den nya järnvägen bedöms som 
helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Bara naturlig  
försurning Ja

Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och 
bidrar därmed till minskade utsläpp av kväveoxider från vägtrafik. I byggskedet sker en negativ påverkan genom utsläpp bl.a. från framställning av 
material såsom cement och stål, från transporter av material och från arbetsmaskiner. Vid projektering krävs därför planering och åtgärder för en 
minskad energianvändning och minimering av utsläpp t.ex. vid utformning av anläggningen, materialval och transporter. Den nya järnvägen bedöms 
som helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Giftfri miljö Ja

Den nya järnvägen kommer att passera potentiellt förorenade områden, vilket kan medföra risk för spridning av föroreningar som är skadliga för 
människors hälsa och miljön. För att minimera påverkan på omgivningen krävs att skyddsåtgärder vidtas. Om sanering av ett förorenat område sker 
kan det bidra till en permanent positiv effekt vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet. Om den nya järnvägen går genom ett förorenat område 
utan att fullständig sanering sker kan det finnas risk för spridning av förorening, vilket kan påverka miljökvalitetsmålet negativt. 

Skyddande ozonskift Nej Den nya järnvägen bedöms inte påverka miljökvalitetsmålet.

Säker strålmiljö Ja
Magnetiska fält uppkommer kring elledningarna vid en järnväg men avtar snabbt med avståndet till järnvägen. Vid byggnation tillämpas försiktighets-
principen och risker kan förebyggas t.ex. genom att kontaktledningssystemet planeras på ett sätt som minskar det magnetiska fältets utbredning 
kring järnvägen. Som helhet bedöms den nya järnvägen inte motverka miljökvalitetsmålet.

Ingen övergödning Ja

Den nya järnvägen bidrar till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås, och 
bidrar därmed till minskade utsläpp av kväve från vägtrafik. I byggskedet sker en negativ påverkan genom utsläpp bl.a. från framställning av 
material, vid sprängning, från transporter och arbetsmaskiner. Vid projektering krävs därför planering och åtgärder för minimering av utsläpp till luft 
och vatten. Den nya järnvägen bedöms som helhet bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

Levande sjöar och 
vattendrag Ja

Hänsyn har tagits till större sjöar inom utredningsområdet vid identifiering av möjliga korridorer. Den nya järnvägen kommer trots detta att passera 
flera sjöar och vattendrag. Miljökvalitetsmålet kommer att påverkas genom att flera vattenförekomster kommer korsas av anläggningen. Åtgärder 
måste vidtas under byggtiden för att målet ska kunna uppnås. Gäller särskilt passager vid Mölndalsån, Kålleredsbäcken, Nolån, Sörån, Viskan samt 
passage genom vattenskyddsområden.

Grundvatten av god  
kvalitet Ja

Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom utredningsområdet. Förekomst av betydande mängder grundvatten i 
berggrunden är kopplat till närhet till sprickzoner med god tillrinning. Större grundvattenmagasin i jordlager inom utredningsområdet finns framförallt 
inom de större stråk med isälvsmaterial som finns i anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och Borås (Viskan), samt längs 
dalgången mellan Landvetter tätort och Hindås. Grundvatten-magasin i jordlager återfinns också under relativt mäktiga lerlager i Mölndalsåns 
dalgång. Projektet kommer att påverka miljökvalitetsmålet genom att grundvattentillgångar kommer att korsas av anläggningen. Åtgärder måste 
vidtas under byggskedet för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås.

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Nej Den nya järnvägen bedöms inte påverka miljökvalitetsmålet.

Myllrande våtmarker Ja
Inom utredningsområdet finns många våtmarker. Där järnvägen går i markplan genom våtmarksområden kan hydrologin komma att påverkas, vilket 
i sin tur kan påverka naturvärden. Åtgärder måste vidtas såväl under byggtiden som under driftskedet för att miljömålet ska kunna uppnås. Gäller 
särskilt passage under Rambo mosse samt de stora våtmarksområdena öster om Gesebol.

Levande skogar Ja

Stor del av utredningsområdet är skogsmark. Hänsyn har tagits till skyddad skog inom utredningsområdet vid identifiering av möjliga korridorer. Den 
nya järnvägen kan ändå komma att lokaliseras i skogsområden med höga naturvärden som exempelvis i anslutning till Yxsjöområdet. I det fortsatta 
arbetet måste hänsyn tas för att begränsa intrång i skogsområden med höga naturvärden. Med en väl vald placering av järnvägen och åtgärder 
bedöms anläggningen inte motverka att miljökvalitetsmålet uppfylls.

Ett rikt odlingslandskap Ja
Den nya järnvägen kommer att passera igenom områden med odlingslandskap. Störst sammanhängande odlingslandskap är i Nolån och Storåns 
dalgång där järnvägen i huvudsak går på bro. Med en väl vald placering av järnvägen och åtgärder bedöms anläggningen inte motverka att 
miljökvalitetsmålet uppfylls.

Storslagen fjällmiljö Nej Den nya järnvägen påverkar inte miljökvalitetsmålet.

God bebyggd miljö Ja

Hudvudsyftet att lokalisera en ny järnväg är att knyta ihop regionens två största städer och flygplatsen, vilket skapar arbetstillfällen och utveckling 
lokalt och regionalt. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna uppfylla miljökvalitetsmålet. På vissa platser kommer intrång att ske som påverkar 
negativt lokalt, genom intrång i och nära bebyggelse. Det kommer bildas barriärer, förekomma buller, otrygga miljöer. För att förebygga sådana 
risker krävs lämpliga skyddsåtgärder både i bygg- och driftskedet. Vid lokalisering av den nya järnvägen är en utgångspunkt att tillgodose bra 
boendemiljöer med tillgång till rekreation och friluftsliv, natur- och kulturvärden och med goda förutsättningar för hållbara transporter. Ett exempel på 
potential är lokalisering av stationslägen som skapar utvecklingsmöjligheter. I det fortsatta arbetet utgör den integrerade landskapsanalysen, den 
sociala konsekvensanalysen, kulturarvsanalysen och gestaltningsprogrammet viktiga underlag för att förstå förhållanden och påverkan och kunna 
ge förslag på hur man ska uppnå målen. 

Ett rikt växt- och djurliv Ja

Inom utredningsområdet finns många naturmiljöer viktiga för skyddsvärda arter. Detta gäller till exempel vid Hårssjön, skogsområdena vid Yxsjön 
och Pålsbo samt sandmiljöerna vid Osdal. Järnvägen kommer inte passera alla dessa naturmiljöer då de berörs av olika föreslagna korridorer. 
Livsmiljöer för växter och djur påverkas både genom den yta som järnvägen tar i anspråk och genom barriäreffekter. Järnvägens slänter kan 
samtidigt fungera som spridningskorridor för växter. På vissa platser har intrånget reducerats genom sträckning i tunnel. Även i det fortsatta arbetet 
måste hänsyn tas för att begränsa intrång och se till att barriärer inte skapas. Med en väl vald placering av järnvägen och åtgärder bedöms 
anläggningen inte motverka att miljökvalitetsmålet uppfylls.

Tabell 10.1  Den nya järnvägens påverkan på miljökvalitetsmålen.
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10.1.7 Uppföljning mot miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten 
I detta avsnitt bedöms den nya järnvägens inverkan på miljökvalitetsnormer 
(MKN) för yt- och grundvatten. För mer utförlig information om 
vattenförekomster och förutsättningar, se avsnitt 7.2.4.

Bedömning av ekologisk och kemisk status för ytvatten
Anläggning och drift av järnväg kan leda till förändrade vattenflöden, 
förändringar av botten, stränder, närmiljöer och svämplan samt försämrad 
vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Effekter på framför allt fisk och 
bottenfauna kan uppkomma av fysiska förändringar eller till följd av utsläpp 
av byggdag- och länshållningsvatten i byggskedet. Dessa förändringar kan 
ge upphov till effekter på den ekologiska och kemiska statusen och därmed 
medföra konsekvenser för MKN i ytvatten. 

Bedömningar av ekologisk och kemisk status för MKN i ytvatten baseras 
på Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). 

Följande påverkanstyper har identifierats:

• Fysiska förändringar av naturliga förhållanden för botten, strand, 
närmiljö och svämplan samt fåra (vattendrag) och form (sjö).

• Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av process- och 
länshållningsvatten från långa bergtunnlar.

• Försämrad vattenkvalitet till följd av mobilisering av föroreningar vid 
anläggningsarbeten i förorenade områden.

Bedömningar grundar sig på klassning i VISS (2022-2027). 

Bedömning av kemisk och kvantitativ status för grundvatten
Där grundvattentillgångar kommer att korsas av järnvägsanläggningen kan 
MKN för grundvatten komma att påverkas.  

Bedömningar av kemisk och kvantitativ status för MKN i grundvatten baseras 
på SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten (SGU-FS 2013:2). 

Följande påverkanstyper har identifierats.

• Påverkan genom sänkta grundvattennivåer

• Försämrad vattenkvalitet till följd av föroreningar

Avgränsning
I lokaliseringsutredningen och tillhörande MKB har samtliga berörda 
vattenförekomster i utredda korridorer bedömts översiktligt med 
avseende på konsekvenser för miljökvalitetsnormer för vatten. Tre 
ytvattenförekomster inom korridorer för delsträckan Almedal-Landvetter 
beskrivs mer i detalj eftersom de under arbetet med lokaliseringsutredningen 
bedömdes utgöra passager där det råder stor risk för otillåten försämring av 

ekologisk/kemisk status eller äventyrande av beslutad miljökvalitetsnorm. 
Dessa ytvattenförekomster förekommer inom Mölndals avrinningsområde 
och är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

• Kålleredsbäcken (WA88967654)

Anledningen till att det bedöms råda hög risk för försämring av MKN i 
dessa vattenförekomster är till följd av dess dåliga klassning där ytterligare 
försämring inte är tillåten enligt regelverket för MKN för ytvatten. 
Dessa ytvattenförekomster är redan kraftigt påverkade av bland annat 
kulvertering, bebyggelse och infrastruktur vilket gör att utrymmet för 
ytterligare spår är litet och det blir därav svårt att anlägga spåren utan att 
påverka vattenförekomsterna. För övriga vattenförekomster längs de tre 
korridorerna bedöms järnvägens effekter på det morfologiska tillståndet bli 
relativt begränsad eftersom det finns större utrymme för att parera så att 
spåranläggningen inte påverkar ytvattenförekomsterna samt utrymme att 
begränsa påverkan genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder. De övriga 
ytvattenförekomsterna har dessutom en bättre klassificering till att börja 
med. 

Inga grundvattenförekomster bedöms kunna påverkas av något av 
alternativen på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats. För delsträckan 
Landvetter-Borås finns i anslutning till Nolåns dalgång två större 
grundvattenförekomster, Bollebygd Norra (WA21229235) och Bollebygd 
(WA61038232), som riskerar att påverkas av järnvägsbyggnationen. Samtliga 
alternativ passerar någon av dessa. För delsträckan genom Borås förekommer 
grundvattenförekomsten Borås (WA86003753) där det också finns risk för 
påverkan.

Bedömningar utgår från de spårförslag för de olika principiella lösningar 
som utretts. Spårförslagen är framtagna på en översiktlig nivå med fokus på 
att spåranläggningen och dess ingående anläggningsdelar ska vara byggbara 
inom den förordade korridoren. Den översiktliga nivån innebär att det ännu 
inte finns någon färdig teknisk lösning projekterad för spåranläggningen. 

Då den exakta utformningen och utförandet av anläggningen inte är fastställd 
görs även bedömningen av projektets påverkan på vattenförekomsterna 
på en översiktlig och principiell nivå. Bedömningarna baseras även på 
allmänt vedertagna miljöanpassningar och skyddsåtgärder vid större 
anläggningsarbeten samt lokala förhållanden, till exempel geoteknisk 
stabilitet.

Bedömningen fokuserar huvudsakligen på projektets påverkan under 
driftskedet, det vill säga på bestående effekter. Effekter under byggskedet 
beaktas i den mån de ger långvariga eller bestående effekter som är relevanta 
för bedömningen. 

Anpassningar och skyddsåtgärder
För de olika vattenförekomsterna finns åtgärdsprogram med 
åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att 
miljökvalitetsnormerna ska följas. Av de åtgärder som föreslås i VISS för att 
uppnå god ekologisk status och som kan påverkas av projektet är åtgärden 
återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban miljö mest relevant. I Tabell 
10.2 visas de åtgärder som föreslagits för de 3 ytvattenförekomsterna. 

Trafikverket har inte bara en möjlighet utan även en skyldighet att 
bidra till att förbättra vattenförekomster som inte når upp till normen. 
Miljöanpassningar och kompensation som Trafikverket åtar sig inkluderar 
Biotopförbättrande åtgärder, förbättra närområde genom plantering/
ekologiskt funktionella kantzoner, återskapa ianspråktagna lek- och 
uppväxtområden för fisk (se avsnitt Möjliga skyddsåtgärder nedan samt 
avsnitt 12.7).

Potentiell påverkan
Fysisk påverkan
Områden som kan komma att påverkas fysiskt av spåranläggningen utgörs 
av det område där planerad spåranläggning befinner sig inom 30 meter 
från vattendragets kant och/eller inom vattenförekomstens svämplan. För 
relevanta kvalitetsfaktorer har även konsekvenser utanför utredningsområdet 
bedömts, till exempel uppströms eller nedströms liggande vattenförekomster.

De fysiska förändringarna av vattenmiljöerna som uppstår till följd av 
järnvägen riskerar främst att försämra det morfologiska tillståndet i 
vattendrag som utgör ytvattenförekomster. Kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd i vattendrag utgörs av åtta olika parametrar som beskriver 
avvikelserna från naturtillståndet. De parametrar som kan förväntas 
påverkas av järnvägen är vattenfårans form och kanter, förekomst av 
strukturer, vattendragets närområde samt svämplanets struktur och form. 
Exempelvis kan brofundament ge upphov till att vattendragets närområde 
eller svämplan förändras från naturmark till anlagd yta. Detta kan i sin 
tur medföra att statusklassificeringen för det morfologiska tillståndet 
försämras eller att möjligheterna att uppnå status enligt MKN äventyras för 
ytvattenförekomsten. 

Omfattningen av de fysiska förändringarna beror av anläggningstyp och 
konstruktionsval. Passeras vattendraget på rörbro (trumma) blir ingreppen 
större än vid passage på bågbro med landfästen. Vid bropassage har antalet 
och placeringen av brofundamenten betydelse och vilken markanvändning 
som tas i anspråk. Påverkansgraden beror även på passagens vinkel mot 
vattendraget. En rätvinklig passage av ett vattendrag ger mindre intrång än 
en längsgående passage.

Vid bedömning av vilka konsekvenser fysiska förändringar kan innebära för 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i en vattenförekomst jämförs längden 
på den fysiska förändringen med vattenförekomstens hela längd. Vid passage 
av vattendrag utgör den av järnvägen påverkade längden normalt en mycket 
liten andel av vattenförekomstens hela längd. Det innebär att konsekvenserna 
för morfologiskt tillstånd vanligen är små vid passage av vattenförekomsten. 
Endast vid mycket korta vattenförekomster eller i vattenförekomster 
med dåligt morfologiskt tillstånd kan passagen påverka det morfologiska 
tillståndet. 
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Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats

Bevara eller förbättra hydrolo-
gisk regim i Mölndalsån -  
Kålleredsbäckens inflöde till 
Liseberg

Återskapa eller förbättra 
hydrologisk regim

Mölndalsån – Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg 

Återskapa ekologiskt funktionell 
kantzon i urban miljö för 
Mölndalsån 

Kantzoner – urban mark- 
användning

Mölndalsån – Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg  
 
Mölndalsån - Stensjön till 
sammanflödet med Kålleröds-
bäcken 
 
Kålleredsbäcken

Efterbehandling av miljögifter Efterbehandling av miljögifter Mölndalsån – Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg  
 
Mölndalsån - Stensjön till 
sammanflödet med Kålleröds-
bäcken

Biotopvård i vattendrag i 
Mölndalsån - Stensjön till 
sammanflödet med Kålleröds-
bäcken

Biotopvård i vattendrag Mölndalsån - Stensjön till 
sammanflödet med Kålleröds-
bäcken

Förbättrad dagvattenhantering 
genom tillsyn och planering - 
Mölndal

Dagvattenåtgärder Mölndalsån - Stensjön till 
sammanflödet med Kålleröds-
bäcken 
 
Kålleredsbäcken

Naturliknande fiskväg Naturliknande fiskväg Mölndalsån - Stensjön till 
sammanflödet med Kålleröds-
bäcken

Anpassad skyddszon - hög och 
medel erosionsrisk

Anpassad skyddszon - hög 
erosionsrisk

Kålleredsbäcken

Bevara eller förbättra hydrolo-
gisk regim i Kålleredsbäcken

Återskapa eller förbättra 
hydrologisk regim

Kålleredsbäcken

Lokalt anpassad kantzon i 
Kålleredsbäcken

Lokalt anpassad kantzon Kålleredsbäcken

Rådgivning till jordbruksverk-
samhet

Rådgivning - Jordbruk och 
trädgårdsföretag samt 
djurhållande verksamheter

Kålleredsbäcken

Tillsyn på jordbruksverksamhet Tillsyn - Jordbruk och trädgårds-
företag samt djurhållande 
verksamheter

Kålleredsbäcken

Våtmark för förbättrad 
vattenkvalitet vid WA88967654

Våtmark för förbättrad 
vattenkvalitet

Kålleredsbäcken

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - MÖLNDAL 
kommun

Åtgärder för att minska påverkan 
från små avlopp

Kålleredsbäcken

Tabell 10.2  Den nya järnvägens påverkan på miljökvalitetsnormer.

Vid passage av vattendrag förutsätts att anläggningen inte orsakar något 
vandringshinder, då det är ett grundläggande krav på miljöanpassning vid 
ingrepp i fiskförande vattendrag. Den fysiska påverkan som anläggningen 
kan orsaka vid passagen bedöms genomgående inte påverka kvalitetsfaktorn 
konnektivitet och riskerar därmed inte att försämra den ekologiska statusen i 
vattenförekomster där konnektivitet är utslagsgivande för statusklassningen. 
Ett exempel är Nolån, som har klassats till otillfredsställande ekologisk status 
och kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen. Som trolig 
orsak anges att fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet, det vill 
säga bristande konnektivitet (VISS, 2021). Anläggande av en bro över Nolån 
bedöms inte försämra möjligheten att vandra i vattensystemet och påverkar 
därmed inte kvalitetsfaktorn konnektivitet. 

Liksom för vattendrag kan det morfologiska tillståndet även försämras i sjöar 
som är vattenförekomster om järnvägen förläggs över sjöytor eller i nära 
anslutning till sjöstränder. 

Kemisk påverkan
Det är känt att järnvägar historiskt har varit potentiella källor till diffus 
spridning av föroreningar, men det gäller inte i samma utsträckning moderna 
anläggningar. Förekommande föroreningar härrör främst från material i 
järnväg och järnvägsbank samt banvall. Den största källan till utsläpp av 
tungmetaller kommer från friktionsprocesserna vid inbromsning. Det rör 
sig främst om metallerna Fe, Mn, Cr, Ni, Mo, V, Pb, Cu, Zn och Co, varav 
främst Cu och Zn från järnvägsspåren. Relativt höga halter av kväve har 
även uppmätts vid järnvägar och dessa tros bero på sprängmedelsrester 
från ballasten. Bekämpningsmedel från banvallar kan också vara en annan 
föroreningskälla. Numera är endast bekämpningsmedlet Glyfosat godkänt att 
användas (StormTac, 2017).

I byggskedet kommer anläggande av bergtunnlar ge upphov till 
länshållningsvatten, i form av processvatten och inträngande grundvatten. 
Renings- och fördröjningsanläggningar i syfte att reducera föroreningar 
och utjämna flöden innan länshållningsvatten avleds till recipient behövs. 
Vid schaktarbeten i förorenade områden behöver länshållningsvatten 
behandlas i särskild reningsanläggning innan det avleds till ytvatten. 
Flera vattenförekomster kommer att bli recipienter för byggdagvatten i 
byggskedet. Effekterna av utsläppen bedöms generellt bli små till följd av de 
skyddsåtgärder som kommer att vidtas. 

Grundvattenförekomster inom korridorerna kan komma att påverkas 
både avseende kvantitet och kvalitet. Effekter bedöms dock bli små med 
de skyddsåtgärder som tillämpas. Vid passage av grundvattenförekomster, 
oavsett anläggningstyp, innebär byggskedet föroreningsrisker, både 
från olyckor med kemikaliespill och genom potentiell infiltration av 
byggdagvatten eller länshållningsvatten. Åtgärder för förhindrande av 
föroreningsspridning till grundvattnet ska därför tillämpas strikt. Åtgärder 
kan exempelvis omfatta invallningar, tätande lager och begränsningar med 
avseende på drivmedel i arbetsfordon och annan kemikalieanvändning. 
Val av åtgärd behöver anpassas platsspecifikt beroende på lokala 
spridningsförutsättningar för eventuella föroreningar.

Risk för påverkan på kvantitet kan uppstå i form av dämnings- eller 
dräneringseffekter från anläggningsdelar inom grundvattenförekomsterna. 
Effekternas storlek med avseende på kvantitet är direkt kopplade till 
varaktigheten och kan uppstå både under bygg- och driftskede.

Avseende grundvattnets kvantitet är det viktigt att anläggningsdelar 
inte skapar dämmande eller utdränerande effekter inom 
grundvattenförekomsterna. Möjliga åtgärder är att konstruktionerna 
utformas så att grundvattenströmning inte förhindras eller att 
återinfiltrationslösningar etableras så att grundvattnets nivå upprätthålls 
kring anläggningen. Detta blir särskilt aktuellt där det finns risk att sänkta 
grundvattennivåer kan orsaka följdeffekter på byggnader och andra 
konstruktioner genom sättningar i jordlager, till exempel i Mölndalsåns 
dalgång och i centrala Borås.

Otillåten försämring och äventyrarbegreppet
En otillåten försämring av ekologisk status gäller på kvalitetsfaktornivå och 
innebär att vattenkvaliteten inte får försämras med en klass (exempelvis från 
god till måttlig) för vardera kvalitetsfaktor.  Om den aktuella kvalitetsfaktorn 
redan befinner sig i den lägsta klassen, dålig status, ska varje försämring av 
denna kvalitetsfaktor anses innebära ”en försämring av statusen”, alltså en 
otillåten försämring.

En otillåten försämring av kemisk status gäller på parameternivå och får inte 
gå från “god” kemisk status under gränsvärdet, till “uppnår ej god” kemisk 
status över gränsvärdet. Det är även en otillåten försämring om halterna ökar 
även om aktuell status är bedömd som “uppnår ej god” kemisk status för en 
parameter. 

Äventyrarbegreppet handlar om hur verksamheten eller åtgärden påverkar 
förutsättningarna att följa en miljökvalitetsnorm som den aktuella 
vattenförekomsten ska ha vid en viss angiven kommande tidpunkt.

Almedal-Landvetter flygplats
Inga grundvattenförekomster bedöms påverkas inom delsträckan.

Inom delsträckan finns två vattenförekomster i Mölndalsån samt 
vattenförekomsten Kålleredsbäcken som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för ytvatten. De tre vattenförekomsterna är kraftigt påverkade av bland annat 
kulvertering, bebyggelse och infrastruktur vilket innebär att de är känsliga för 
ytterligare ingrepp och där det råder stor risk för otillåten försämring, vilka 
beskrivs nedan.

Mölndalsån - Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg 
(WA73319439)
Alla korridorer inom delsträckan passerar vattenförekomsten Mölndalsån – 
Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439). Den kvalitetsfaktor som 
påverkas direkt av anläggningen är Morfologiskt tillstånd, en kvalitetsfaktor 
som i dagsläget har den sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 
tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Förändringen 
av kvalitetsfaktorn kan även innebära indirekt påverkan på den biologiska 
kvalitetsfaktorn Fisk. 

Mölndalsåns åfåra korsas vid den så kallade åkröken vid Almedal strax 
söder om Flöjelbergsgatans bro över E6/E20. Här ligger Mölndalsån 
nära befintlig järnväg och E6/E20, vilket ger begränsat utrymme för 
ytterligare järnvägsspår utan att påverka befintlig infrastruktur eller 
Mölndalsån. Passagen sker längs med åfårans riktning med en cirka 100 
meter lång bro där fåran gör en krök österut. Norr och söder om bron 
kommer spåret löpa inom åns närområde på en sträcka av totalt cirka 
300 meter. Där bron anläggs i anslutning till åfåran kommer flera brostöd 
behöva placeras i vattenförekomsten. Hela bron med brostöd utgör cirka 
två procent av vattenförekomstens längd (100/5 000). Den sammanlagda 
area som brostöden i vattnet upptar är väsentligt mindre än hela brons 
längd. Brostöden anses inte innebära en väsentlig påverkan på vattendraget. 
För att undvika möjlig negativ påverkan på konnektivitet i uppströms 
och nedströms riktning i vattendraget är det lämpligt att bropassagerna 
utformas på ett sådant sätt att de inte utgör vandringshinder för de på 
platsen förekommande arterna i vattendraget. Vid anläggande av brostöd i 
åfåran kan dock anpassningar även behöva göras så att inte bron påverkar 
avbördningsförmågan i berörda markavvattningsföretag. Stabilitetsåtgärder 
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som stödmurar och erosionsskydd kan krävas. På platsen finns redan en cirka 
50 meter lång stödmur och eventuella tillkommande stödmurar och/eller 
erosionsskydd genom anläggande av cirka 100 meter bro för ny stambana 
bedöms inte innebära någon försämring av parametern då den totala sträckan 
med artificiella kanter i vattenförekomster förblir oförändrad. Eftersom 
det förekommer lekvandrande fiskarter i Mölndalsån och Kålleredsbäcken, 
företrädesvis lax och öring, är det av största vikt att vandringshinder inte 
skapas under byggskedet, att lek- och uppväxtområden återskapas vid ett 
ianspråktagande och att negativ påverkan på reproduktionen i byggskedet 
minimeras.

Anläggande av ny stambana förbi åkröken kommer att påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan. Området som ianspråktas 
av ny stambana utgörs dock redan av anlagda ytor för bebyggelse, GC-bana, 
parkering och dylikt. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan 
kommer därmed att förbli oförändrade även efter att spåranläggningen 
byggts (94 procent inom närområde respektive 97 procent inom svämplan). 
Det bedöms sammantaget inte behövas undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) med anledning av försämringsförbudet.

Anläggande av banvall längs cirka 300 meter (exklusive bro) av 
vattenförekomstens närområde kan i viss grad försvåra genomförandet 
av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban miljö för att 
uppnå gällande miljökvalitetsnorm, Måttlig ekologisk status. En järnväg 
har en lång livslängd och ett starkt juridiskt skydd. Att återställa den 
ianspråktagna ytan till ett mer naturligt tillstånd bedöms vara svårare 
och innebära avsevärt större samhällsekonomiska konsekvenser än att 
återställa befintliga hårdgjorda ytor tex parkeringar, GC-vägar samt grusytor. 
Järnvägsanläggningen kan därmed i viss mån anses riskera att äventyra 
genomförandet av nödvändiga åtgärder för att uppnå nuvarande gällande 
MKN (måttlig ekologisk status) genom att åtgärden ekologiskt funktionella 
kantzoner i urban miljö motverkas på berörd sträcka (ca 400 meter). Det 
kan dock vara tveksamt om den aktuella sträckan har sådan betydelse att 
det innebär ett äventyrande som avses i 5 kap. 4 § i miljöbalken (1998:808) 
då den endast utgör 6 procent av vattenförekomstens längd. Där så är 
möjligt kommer Trafikverket att anlägga grönytor längs vattendraget och 
bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk funktionella kantzon i urban 
miljö inte äventyras. Möjligheten att anlägga grönytor kommer utredas 
vidare i järnvägsplaneskedet. När en järnväg byggs ska den ges ett sådant 
läge och utformas så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. Om en järnvägsplan medför 
att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller annat utrymme 
kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 1 § i Lag om byggande av järnväg, 
ska planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den överväger de 
olägenheter som planen orsakar enskilda. Se 1 kap. 4 § i Lag om byggande av 
järnväg. 

Eftersom det förekommer lekvandrande fiskarter i Mölndalsån och 
Kålleredsbäcken, företrädesvis lax och öring, är det av största vikt att 
vandringshinder inte skapas under byggskedet, att lek- och uppväxtområden 
återskapas vid ett ianspråktagande och att negativ påverkan på 
reproduktionen i byggskedet minimeras.

Koncentrationer av tungmetaller och andra föroreningar från järnvägsbanken 
bedöms vara försumbar i förhållande till flödet i Mölndalsån, vilket resulterar 

i stor utspädning varpå risken för försämring av kemisk status i Mölndalsån 
bedöms vara låg.

Sammantaget bedöms järnvägen inte försämra vare sig ekologisk- eller 
kemisk status eller någon enskild kvalitetsfaktor.

Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)
Vid Forsåker passerar korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter 
Öst vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352). Även för denna vattenförekomst är 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras 
ytterligare. Den kvalitetsfaktor som påverkas direkt av anläggningen är 
Morfologiskt tillstånd. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan också innebära 
indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk.

Vid Forsåker kommer anläggande av järnvägsbroar påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan genom ianspråktagande 
av bland annat yta med strandskog. Banvallen som ansluter till broarna 
anläggs på mestadels redan anlagda ytor inom närområdet. Andelen anlagda 
ytor inom vattenförekomstens närområde och svämplan kommer att öka 
från 86,6 procent till 87 procent respektive 77,2 procent till 78,2 procent 
till följd av järnvägsanläggningen vilket leder till en försämring inom 
klassen dålig status för de morfologiska parametrarna Vattenförekomstens 
närområde och Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag. En 
bottenfaunaundersökning har utförts under september 2021 som visade 
att bottenfaunans sammansättning har en god funktion och kvalitet och att 
artsammansättningen i stort återspeglar vad man kan förvänta sig utifrån 
vattendragets storlek och vattenhastighet. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning (Husqvarna ekologi, 2015). Broarna antas kunna 
anläggas utan brostöd i vatten, vilket innebär att fysiska strukturer direkt i 
vattenmiljön undviks. 

Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd avseende parametrarna närområde 
och svämplan, då tidigare ej ianspråkstagna områden tas i anspråk för 
anläggande av järnvägen. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får 
ingen försämring ske. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid fokusområde Forsåker. 

Vid Forsåker bedöms föreslagen åtgärd i VISS Återskapande av ekologiskt 
funktionella kantzoner i urban miljö motverkas. Ytan som tas i anspråk 
kan inte återställas med plantering av träd på grund av anläggande av 
broarna. Järnvägsanläggningen kan därmed även anses riskera att äventyra 
möjligheten att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande MKN 
för vatten, God ekologisk status. 

Koncentrationer av tungmetaller och andra föroreningar från järnvägsbanken 
bedöms vara försumbar i förhållande till flödet i Mölndalsån, vilket resulterar 
i stor utspädning varpå risken för försämring av kemisk status i Mölndalsån 
bedöms vara låg.

Sammantaget bedöms järnvägen inte försämra kemisk status men bedöms 
kunna medföra en otillåten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt 

tillstånd och kan komma att äventyra möjligheten att genomföra nödvändiga 
åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten, God ekologisk status. 

Kålleredsbäcken (WA88967654)
Korridorerna Mölnlycke, Tulebo samt Landvetter Öst passerar 
vattenförekomsten Kålleredsbäcken (WA88967654). För vattenförekomsten 
Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd otillfredställande.

Den planskilda korsningen mellan den nya järnvägen och Västkustbanan 
berör passage av Kålleredsbäcken. Tre anläggningstyper har utretts och 
bedömts:

1. Stambana i tunnel och uppställningsspår på bro

2. Stambana på bro och uppställningsspår i tunnel

3. Stambana på bro och uppställningsspår på bro

Samtliga tre alternativ innebär en omledning av Kålleredsbäcken och 
anläggande av ny åfåra förbi bussdepån vid Rävekärr. 

Bedömning av morfologiskt tillstånd på berörda sträckor utgår från 
statusklassning enligt biotopkartering som utfördes 2021 (Ekologigruppen 
AB, 2021). Den morfologiska parametern Svämplanets strukturer och 
funktion i vattendrag bedöms inte påverkas av spåranläggningen då aktiva 
svämplan saknas på sträckan.

Den permanenta omledningen av Kålleredsbäcken som krävs för en cirka 
250 meter lång sträcka förbi bussdepån vid Rävekärr innebär att befintlig 
bäckfåra med trädvegetation tas i anspråk av spåranläggningen vilket 
påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men graden 
av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. En utgångspunkt i 
bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna är att miljöanpassningar 
och skyddsåtgärder behöver tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra 
för god ekologisk kvalitet med svämplan och vegetation i närområdet. 
Oaktat detta kommer den morfologiska parametern Vattenförekomstens 
närområde försämras under relativt lång tid innan planterade träd nått 
vuxen storlek. Vid anläggande av ny fåra förbi bussdepån vid Rävekärr kan 
ianspråktagna lek- och uppväxtområden återskapas. Vattendragsfåran blir 
på grund av omgrävning cirka 80 meter kortare än i den ianspråktagna 
sträckan. Detta innebär att vattendragets lutning ökar vilket ger möjlighet 
att ersätta de två korta strömnackarna i den ianspråktagna sträckan 
med en längre sammanhängande strömsträcka med lekområde. Därmed 
kan förutsättningarna för strömlevande fisk så som öring förbättras. Då 
vattendraget förkortas kommer flödeseffekten att förändras med avseende 
på referensförhållandet, vilket är en förändring. Det rör sig dock inte om 
en otillåten försämring då det berörda området är 80 meter på en sträcka 
av 10 kilometer. Den nya åfåran kommer mer eller mindre utformas som 
meandrande fåra med vegetationsklädda slänter, omgiven av svämplan 
och därmed minska påverkan. Vid omgrävning av bäckfåra måste fårans 
utformning anpassas till kapacitetskraven i markavvattningsföretaget. Under 
förutsättning att alla genomförbara miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
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Påverkan på Kålleredsbäcken har beräknats baserat på schablondata 
för dagvatten i driftskede från tunnelbanesystemet i Stockholm (Region 
Stockholm, 2019) med beaktande av utspädning till Kålleredsbäcken och 
belastningen från tunnelvattnet kommer inte ge upphov till en försämring 
av status för någon kemisk parameter. Koncentrationer av tungmetaller och 
andra föroreningar från järnvägsbanken bedöms vara försumbar i förhållande 
till flödet i Mölndalsån, vilket resulterar i stor utspädning varpå risken för 
försämring av kemisk status i Mölndalsån bedöms vara låg.

Sammantaget bedöms järnvägen inte försämra varken ekologisk- eller 
kemisk status eller någon enskild kvalitetsfaktor under förutsättning att alla 
genomförbara miljöanpassningar och skyddsåtgärder (se avsnitt Möjliga 
skyddsåtgärder nedan samt avsnitt 12.7) vidtas vid utförandet.

Övriga ytvattenförekomster
Inom korridor Tulebo förekommer, utöver ytvattenförekomsterna i 
Mölndalsån samt Kålleredsbäcken, även Finnebäcken (WA94553453), 
Gravsjön (WA80855938), bäck till Gravsjön (WA46072746), bäck från Yxsjön 
(WA68316813) och Nordån (WA89645773). Järnvägen passerar Gravsjön på 
bro, vilket medför påverkan på bottnar och stränder från brostöd. En eller två 
av de tre vattenförekomsterna bäck till Gravsjön, bäck från Yxsjön och Nordån 

passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i 
anslutning till passagen. För dessa tre vattendrag bedöms det finnas en risk 
för fysiska förändringar längs en stor del av vattenförekomsternas längd till 
följd av att de är relativt korta. Vid passage av dessa ytvattenförekomster 
kommer dock påverkan på vattenfåra, strand och närmiljö begränsas genom 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av MKN undviks. 
Exempel på sådana skyddsåtgärder kan vara brokonstruktioner istället för 
trummor eller kulvert.

Inom korridor Landvetter Öst förekommer, utöver ytvattenförekomsterna 
i Mölndalsån och Kålleredsbäcken, även bäck från Yxsjön vilken kommer 
att passeras i markplan vilket skulle kunna leda till förändringar av 
strand och närområde i anslutning till passagen. För ytvattenförekomsten 
bedöms det även finnas en viss risk för fysiska förändringar längs en stor 
del av vattenförekomstens längd. Risk för någon försämring av denna 
ytvattenförekomst kan också förebyggas genom skyddsåtgärder såsom 
brokonstruktioner istället för trummor eller kulvert.

vidtas och då det rör sig om en begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd bedöms att det inte sker någon otillåten försämring eller att 
möjligheten att uppnå MKN äventyras. 

I och vid Mölndalsån och Kålleredsbäcken kan anläggningar för järnvägens 
passage påverka lek- och uppväxtområden för lax och havsöring och 
försämra möjligheterna till reproduktion. Under förutsättning att lek- och 
uppväxtområden återskapas vid ett ianspråktagande och att negativ påverkan 
på reproduktionen i byggskedet minimeras bedöms sammantaget inte 
kvalitetsfaktorn för fisk försämras.

Av de åtgärder som föreslås i VISS för att uppnå god ekologisk status bedöms 
åtgärden Återskapande av ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö mest 
relevant. Åtgärden bedöms inte motverkas av järnvägsanläggningen. Den 
vattennära vegetation som tas ner kommer återskapas. Under bron ersätts 
träd av buskar, men ytan som påverkas av detta är relativt liten och innebär 
en försumbart lägre kvalitet på kantzonen. En översikt över bedömningar 
som gjorts för de tre anläggningstyperna framgår i Tabell 10.3.

I samtliga alternativ kommer Kålleredsbäcken vara recipient för 
tunneldagvatten från bergtunneln som börjar öster om Kungsbackavägen. 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Morfologisk parameter/ 
kvalitetfaktor

Bedömning utan miljö- 
anpassningar

Bedömning med miljö- 
anpassningar 

Morfologisk parameter/ 
kvalitetfaktor

Bedömning utan miljö- 
anpassningar

Bedömning med miljö- 
anpassningar 

Morfologisk parameter/ 
kvalitetfaktor

Bedömning utan miljö- 
anpassningar

Bedömning med miljö- 
anpassningar 

Vattendragsfårans kanter Försämring - ca 550 m omgrävd, 
stabiliserad fåra.

Oförändrat pga fortsatt markvvatt-
ning. 

Vattendragsfårans kanter Liten försämring - 250 m 
omgrävd, stabiliserad fåra + 
punktvis stabilisering vid brostöd  
(S) (<300m).

Oförändrat pga fortsatt markvvatt-
ning. Punktvis stabilisering vid 
brostöd (S)(<300m).

Vattendragsfårans kanter Liten försämring - 250 m 
omgrävd, stabiliserad fåra + 
punktvis stabiliseringvid brostöd 
(S) och bank (P).

Oförändrat pga fortsatt markvvatt-
ning. Punktvis stabilisering vid 
brostöd (S) (<300 m).  

Vattendragsfårans form Oförändrat Oförändrat Vattendragsfårans form Oförändrat Oförändrat Vattendragsfårans form Oförändrat Oförändrat

Vattendragets närområde Ca 500 m vattennära vegetation 
tas bort, Brostöd/bank (P) i liten 
del av närområdet. Andelen 
anlagda ytor ökar med 2%.

Oförändrat på lång sikt. 
Vegetation inom närområdet kan 
återskapas ovanpå betongtunlar, 
men återetablering av träd tar 
lång tid. Brostöd/bank (P) i liten 
del av närområdet. 

Vattendragets närområde Ca 250 m vattennära vegetation 
tas bort, Brostöd(S)/bank(P) i 
närområdet (ca 350 m). Andelen 
anlagda ytor ökar med 2%.

Oförändrat på lång sikt. 
Vegetation återskapas men 
återetablering av träd tar lång tid.  
Brostöd (S)/bank (P) i del av 
närområdet (ca 350 m). Andelen 
anlagda ytor ökar med 2%

Vattendragets närområde Ca 250 m vattennära vegetation 
tas bort, Brostöd/bank i del av 
närområdet (ca 350 m). Andelen 
anlagda ytor ökar med 2%

Oförändrat på lång sikt. 
Vegetation återskapas men 
återetablering av träd tar lång tid. 
Brostöd/bank i del av närområdet 
(ca 350 m).

Svämplanets strukturer och 
funktion i vattendrag

Svämplan saknas. Förbättring genom anläggande 
av 250 m svämplan längs 
bussdepån+ 300 m ovanpå 
betongtunnlar (S)

Svämplanets strukturer och 
funktion i vattendrag

Svämplan saknas. Förbättring genom anläggande 
av 250 m svämplan längs 
bussdepån

Svämplanets strukturer och 
funktion i vattendrag

Svämplan saknas. Förbättring genom anläggande 
av 250 m svämplan längs 
bussdepån

Vattendragets planform Marginell försämring Marginell försämring Vattendragets planform  Marginell försämring Marginell försämring Vattendragets planform Marginell försämring Marginell försämring

Strukturer i vattendraget Oförändrat. Fortsatt markavvatt-
ning, naturliga strukturer 
försvinner vid rensning. Nya 
artificiella strukturer tillförs ej.

Oförändrat. Fortsatt markavvatt-
ning, naturliga strukturer 
försvinner vid rensning. Nya 
artificiella strukturer tillförs ej.

Strukturer i vattendraget Oförändrat. Fortsatt markavvatt-
ning, naturliga strukturer 
försvinner vid rensning. Nya 
artificiella strukturer tillförs ej.

Försämring. Fortsatt markavvatt-
ning, naturliga strukturer 
försvinner vid rensning. 
Förlängning av kulvert (150 m) 
innebär nya artificiella strukturer .

Strukturer i vattendraget Oförändrat. Fortsatt markavvatt-
ning, naturliga strukturer 
försvinner vid rensning. Nya 
artificiella strukturer tillförs ej.

Oförändrat. Fortsatt markavvatt-
ning, naturliga strukturer 
försvinner vid rensning. Nya 
artificiella strukturer tillförs ej.

Vattendragsfårans bottensubstrat Oförändrat Möjlighet till viss förbättring i nya 
strömpartier i omgrävd fåra förbi 
bussdepån.

Vattendragsfårans bottensubstrat Oförändrat Möjlighet till viss förbättring i nya 
strömpartier i omgrävd fåra förbi 
bussdepån.

Vattendragsfårans bottensubstrat Oförändrat Möjlighet till viss förbättring i nya 
strömpartier i omgrävd fåra förbi 
bussdepån.

Död ved i vattendraget Oförändrat Oförändrat Död ved i vattendraget Oförändrat Oförändrat Död ved i vattendraget Oförändrat Oförändrat

Konnektivitet i vattendrag Försämrad passerbarhet på 
grund av 150m längre kulvert. 
Påverkar hela vattenförekomsten 
då kulverten ligger längs ner i 
bäcken. 

Oförändrat

Dålig status Otillfredsställande status Måttlig status

Negativ påverkan på parametern Liten negativ påverkan på 
parametern

Oförändrad påverkan på 
parametern Positiv påverkan på parametern

Tabell 10.3  Påverkan på morfologiska parametrar i Kålleredsbäcken mellan Åbromotet och tennishallen för de tre anläggningstyper som utretts:  
Alternativ 1) Stambana i tunnel och uppställningsspår på bro. Alternativ 2) Stambana på bro och uppställningsspår i tunnel. Alternativ 3) Stambana på bro och uppställningsspår på bro.
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Kumulativa effekter
I vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken, planeras stadsomvandling av Forsåkerområdet inklusive 
ombyggnad av åfåran. I tillståndet till vattenverksamhet (dom 2019-04-26, 
Mål.nr M 4861-16) konstateras att åtgärderna inte medför någon försämring 
av den ekologiska statusen, men det kan inte uteslutas att ansökta åtgärder 
äventyrar möjligheterna att nå gällande norm för ekologisk status. 

Domen villkoras med biotopförbättrande åtgärder för att utöka lek- och 
uppväxtområdet för lax och öring samt utsättning av ståndplatsstenar i 
åfåran. Spåranläggningen som planeras för ny stambana innebär inget hinder 
för genomförandet av dessa biotopförbättringar.

De olika alternativen vid passage av Kålleredsbäcken berör delvis samma 
geografiska område som Trafikverkets projekt för uppställningsspår 
Pilekrogen och Västfastigheters projekt för tågdepå i Sandbäck. Även 
Mölndals stads planerade kapacitetshöjande åtgärder i Kålleredsbäcken berör 
delvis samma område, fram till den gamla stenbron vid Kärra bro. Vid separat 
bedömning av projekten kan de antas undvika en försämring av ekologisk 
status eller ett äventyrande av möjligheten att uppnå god ekologiska status 
i vattenförekomsten. Vid en samlad bedömning av effekterna från alla 
projekten kan det befaras en påverkan på vattenförekomsten. I det fortsatta 
arbetet bör samordning mellan alla inblandade parter ske för att optimera 
möjligheterna för att genomföra projekten utan att konsekvenserna för 
Kålleredsbäcken blir alltför stora. Genom samordning med andra projekt, 
miljöanpassningar och utförande av skyddsåtgärder bedöms att det inte 
finns risk för en otillåten försämring eller att möjligheten att uppnå MKN 
äventyras. 

I anslutning till en brandövningsplats vid Landvetter flygplats förekommer 
ett område som är förorenat av högfluorerade ämnen (PFAS). Anläggning 
av en järnväg inom korridorerna Landvetter Öst och Raka vägen Öst medför 
risk för ökad spridning av PFAS till den närliggande vattenförekomsten 
Issjöbäcken (WA92519160), vilket kan motverka möjligheterna att uppnå god 
kemisk status. Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga för att motverka ökad 
spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper i skärning under hela 
konstruktionens livslängd. För att begränsa inläckage av förorenat vatten 
till anläggningen kan anläggningen tätas. Förorenat vatten som tar sig in i 
anläggningen behöver kontrolleras i ett kontrollprogram och kan behöva 
renas innan det leds till recipient eller dagvatten.

Bedömning av effekt och konsekvens ses i Tabell 10.4. I Tabell 10.5 
sammanfattas bedömningen över de tre vattenförekomsterna där en 
påverkan kan förutses.
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Tabell 10.4  Effekter och konsekvenser för ekologisk eller kemisk status i ytvattenförekomster på delsträckan Almedal och Landvetter flygplats. 
Alternativ Berörda vattenförekomster Kvalitetsfaktor som kan komma att påverkas av 

verksamheten
Nuvarande 
bedömning av 
ekologisk status

Nuvarande 
bedömning av 
kemisk status*

Risk för otillåten 
försämring av 
status (efter 
miljöanpassnin-
gar/skyddsåt-
gärder)

Risk för äventyrande 
av möjlighet att 
uppnå status enligt 
MKN** (efter 
miljöanpassningar/
skyddsåtgärder)

Motivering

Mölnlycke

Mölndalsån - Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg (WA73319439)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfak-
torn Fisk.

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Någon försämring bedöms inte uppstå eftersom järnvägen anläggs på redan 
anlagda ytor och hela vattenförekomsten utgör ett markavvattningföretag med onaturliga kanter, botten och form på 
åfåran. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan kommer därmed att förbli oförändrade även efter att 
spåranläggningen byggts (94 procent inom närområde respektive 97 procent inom svämplan).  
 
Anläggningen kan i viss grad försvåra genomförandet av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban 
miljö. Där så är möjligt kommer Trafikverket dock att anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden 
inte äventyras utan snarare främjas."

Mölndalsån - Stensjön till samman-
flödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfak-
torn Fisk.

Måttlig God Ja Ja "En fördjupad bedömning har gjorts. Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd-parametrarna närområde och svämplan.  
 
Anläggningen  bedöms motverka föreslagen åtgärd i VISS Återskapande av ekologiskt funktionella kantzoner i urban 
miljö . Ytan som tas i anspråk kan inte återställas med plantering av träd på grund av anläggande av broarna. 
Järnvägsanläggningen kan därmed även anses riskera att äventyra möjligheten att genomföra nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande MKN för vatten"

Kålleredsbäcken (WA88967654) Morfologiskt tillstånd. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan 
även innebära indirekt påverkan på den biologiska 
kvalitetsfaktorn Fisk. 

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Under förutsättning att alla genomförbara miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
vidtas och då det rör sig om en begränsad del av vattenförekomstens totala längd bedöms det inte ske någon 
otillåten försämring eller att möjligheten att uppnå MKN äventyras.

Kålleredsbäcken (WA88967654) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Koncentrationer av tungmetaller och andra föroreningar från järnvägsbanken 
bedöms små och försumbar i förhållande till flödet i vattenförekomsten, vilket resulterar i stor utspädning varpå risken 
för försämring av kemisk status inte bedöms ske.

Tulebo

Mölndalsån - Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg (WA73319439)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfak-
torn Fisk. 

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Någon försämring bedöms inte uppstå eftersom järnvägen anläggs på redan 
anlagda ytor och hela vattenförekomsten utgör ett markavvattningföretag med onaturliga kanter, botten och form på 
åfåran. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan kommer därmed att förbli oförändrade även efter att 
spåranläggningen byggts (94 procent inom närområde respektive 97 procent inom svämplan).  
 
Anläggningen kan i viss grad försvåra genomförandet av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban 
miljö. Där så är möjligt kommer Trafikverket dock att anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden 
inte äventyras utan snarare främjas.

Mölndalsån - Stensjön till samman-
flödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska  
kvalitetsfaktorn Fisk. 

Måttlig God Ja Ja En fördjupad bedömning har gjorts. Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd-parametrarna närområde och svämplan.  
 
Anläggningen  bedöms motverka föreslagen åtgärd i VISS Återskapande av ekologiskt funktionella kantzoner i urban 
miljö . Ytan som tas i anspråk kan inte återställas med plantering av träd på grund av anläggande av broarna. 
Järnvägsanläggningen kan därmed även anses riskera att äventyra möjligheten att genomföra nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande MKN för vatten.

Kålleredsbäcken (WA88967654) Morfologiskt tillstånd. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan 
även innebära indirekt påverkan på den biologiska 
kvalitetsfaktorn Fisk. 

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Under förutsättning att alla genomförbara miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
vidtas och då det rör sig om en begränsad del av vattenförekomstens totala längd bedöms det inte ske någon 
otillåten försämring eller att möjligheten att uppnå MKN äventyras.

Kålleredsbäcken (WA88967654) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Koncentrationer av tungmetaller och andra föroreningar från järnvägsbanken 
bedöms små och försumbar i förhållande till flödet i vattenförekomsten, vilket resulterar i stor utspädning varpå risken 
för försämring av kemisk status inte bedöms ske.

Finnebäcken (WA94553453) Morfologiskt tillstånd. God God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Gravsjön (WA80855938) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan. En otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens totala 
längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten. 

Bäck till Gravsjön (WA46072746) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde.

Måttlig God Nej Nej För vattenförekomsten föreligger risk för fysiska förändringar längs en stor del av vattenförekomstens längd till följd 
av att den är relativt kort. Vid passage  kommer dock påverkan på vattenfåra, strand och närmiljö begränsas genom 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av MKN undviks.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten. 

Bäck från Yxsjön (WA68316813) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej För vattenförekomsten föreligger risk för fysiska förändringar längs en stor del av vattenförekomstens längd till följd 
av att den är relativt kort. Vid passage  kommer dock påverkan på vattenfåra, strand och närmiljö begränsas genom 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av MKN undviks.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Nordån nedströms Nordsjön 
(WA32614149 )

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej För vattenförekomsten föreligger risk för fysiska förändringar längs en stor del av vattenförekomstens längd till följd 
av att den är relativt kort. Vid passage  kommer dock påverkan på vattenfåra, strand och närmiljö begränsas genom 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av MKN undviks.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.
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Fortsättning av Tabell 10.4 på föregående sida.

Landvetter Öst

Mölndalsån - Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg (WA73319439)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska  
kvalitetsfaktorn Fisk.

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Någon försämring bedöms inte uppstå eftersom järnvägen anläggs på redan 
anlagda ytor och hela vattenförekomsten utgör ett markavvattningföretag med onaturliga kanter, botten och form på 
åfåran. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan kommer därmed att förbli oförändrade även efter att 
spåranläggningen byggts (94 procent inom närområde respektive 97 procent inom svämplan).  
 
Anläggningen kan i viss grad försvåra genomförandet av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban 
miljö. Där så är möjligt kommer Trafikverket dock att anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden 
inte äventyras utan snarare främjas.

Mölndalsån - Stensjön till samman-
flödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska  
kvalitetsfaktorn Fisk.

Måttlig God Ja Ja En fördjupad bedömning har gjorts. Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd-parametrarna närområde och svämplan.  
 
Anläggningen  bedöms motverka föreslagen åtgärd i VISS Återskapande av ekologiskt funktionella kantzoner i urban 
miljö . Ytan som tas i anspråk kan inte återställas med plantering av träd på grund av anläggande av broarna. 
Järnvägsanläggningen kan därmed även anses riskera att äventyra möjligheten att genomföra nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande MKN för vatten

Kålleredsbäcken (WA88967654) Morfologiskt tillstånd. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan 
även innebära indirekt påverkan på den biologiska 
kvalitetsfaktorn Fisk.

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Under förutsättning att alla genomförbara miljöanpassningar och skyddsåtgärder 
vidtas och då det rör sig om en begränsad del av vattenförekomstens totala längd bedöms det inte ske någon 
otillåten försämring eller att möjligheten att uppnå MKN äventyras.

Kålleredsbäcken (WA88967654) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Koncentrationer av tungmetaller och andra föroreningar från järnvägsbanken 
bedöms små och försumbar i förhållande till flödet i vattenförekomsten, vilket resulterar i stor utspädning varpå risken 
för försämring av kemisk status inte bedöms ske.

Bäck från Yxsjön (WA68316813) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej För vattenförekomsten föreligger risk för fysiska förändringar längs en stor del av vattenförekomstens längd till följd 
av att den är relativt kort. Vid passage  kommer dock påverkan på vattenfåra, strand och närmiljö begränsas genom 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av MKN undviks.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Raka vägen

Mölndalsån - Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg (WA73319439)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfak-
torn Fisk. 

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Någon försämring bedöms inte uppstå eftersom järnvägen anläggs på redan 
anlagda ytor och hela vattenförekomsten utgör ett markavvattningföretag med onaturliga kanter, botten och form på 
åfåran. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan kommer därmed att förbli oförändrade även efter att 
spåranläggningen byggts (94 procent inom närområde respektive 97 procent inom svämplan).  
 
Anläggningen kan i viss grad försvåra genomförandet av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban 
miljö. Där så är möjligt kommer Trafikverket dock att anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden 
inte äventyras utan snarare främjas.

Raka vägen Öst

Mölndalsån - Kålleredsbäckens 
inflöde till Liseberg (WA73319439)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. Förändringen av kvalitetsfaktorn kan även 
innebära indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfak-
torn Fisk. 

Måttlig God Nej Nej En fördjupad bedömning har gjorts. Någon försämring bedöms inte uppstå eftersom järnvägen anläggs på redan 
anlagda ytor och hela vattenförekomsten utgör ett markavvattningföretag med onaturliga kanter, botten och form på 
åfåran. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan kommer därmed att förbli oförändrade även efter att 
spåranläggningen byggts (94 procent inom närområde respektive 97 procent inom svämplan).  
 
Anläggningen kan i viss grad försvåra genomförandet av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban 
miljö. Där så är möjligt kommer Trafikverket dock att anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden 
inte äventyras utan snarare främjas.

Bäck från Yxsjön (WA68316813) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej För vattenförekomsten föreligger risk för fysiska förändringar längs en stor del av vattenförekomstens längd till följd 
av att den är relativt kort. Vid passage  kommer dock påverkan på vattenfåra, strand och närmiljö begränsas genom 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av MKN undviks.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Issjöbäcken (WA92519160) Påverkan av byggdagvatten från förorenad mark på 
biologiska kvalitetsfaktorer och kemisk status efter 
vidtagna skyddsåtgärder.

Måttlig Uppnår ej God Nej Nej I anslutning till en brandövningsplats vid Landvetter flygplats förekommer ett område som är förorenat av PFAS. 
Anläggning av en järnväg inom korridoren medför risk för ökad spridning den närliggande vattenförekomsten. 
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga för att motverka ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper i 
skärning under hela konstruktionens livslängd.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

* Kemisk status undantaget överallt överskridande ämnen (kvicksilver, PBDE)
** Avser senast fastställda MKN enligt tabell 7.6 och 7.7 (januari 2022)
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Kvalitetsfaktor/
Parameter

Kålleredsbäcken Bedömning Mölndalsån - samman-
flödet med Kållereds-
bäckens till Liseberg

Bedömning Mölndalsån - Stensjön 
till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken

Bedömning

Ekologisk status Måttlig
(Förslag till ny klassning: 
God ekologisk status 
2033)

Måttlig
(Förslag till ny klassning: 
Måttlig ekologisk status)

Måttlig
(Förslag till ny klassning: 
Måttlig ekologisk status 
2027)

Biologiska kvalitets-
faktorer

Fisk Måttlig Förlängning av inloppet till kulverten görs nära lekområdet, men med 
lämpliga skyddsåtgärder under byggskedet bedöms påverkan kunna 
begränsas så skada inte uppstår. Vid nya fåra förbi bussdepån vid 
Rävekärr kommer ianspråktagna lek- och uppväxtområden återskapas. 
Tillfällig bäckfåra måste anpassas så att lax och öring kan passera.

Måttlig Spåranläggningen bedöms inte påverka kvalitetsfaktorn. Måttlig Den del av vattenförekomsten som berörs av spåranläggningen utgör en 
del av lek- och uppväxtområde för lax och öring. Fiskstatusen försämras 
inom statusklassen Måttlig status. Förändringen av Morfologiskt tillstånd 
kan innebära indirekt påverkan på den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk. 

Påväxt-kiselalger Måttlig Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. 

Bottenfauna Ej klassad Bottenfauna påverkas negativt vid omgrävning av Kålleredsbäcken förbi 
Rävekär, dock bedöms att den återkoloniseras snabbt från upp- och 
nedströms liggande bottnar. 

Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. Ej klassad

Fysikaliska - Kemiska 
faktorer

(Förslag till ny klassning: 
God kemisk status)

(Förslag till ny klassning: 
God kemisk status)

(Förslag till ny klassning: 
God kemisk status)

Näringsämnen Otillfredsställande Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. God Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. God Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. 

Särskilda förorenade 
ämnen

God Belastningen från tunnelvattnet bedöms inte ge upphov till en försämring 
av status för någon parameter. 

God Försämring av särskilt förorenade ämnen bedöms vara låg. God Försämring av särskilt förorenade ämnen bedöms vara låg.

Hydromorfologi

Hydrologisk regim i 
vattendrag

Otillfredsställande Vid omgrävning av bäckfåra kommer fårans utformning anpassas till 
kapacitetskraven i markavvattningsföretaget. Det innebär att det inte sker 
någon förändring av kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i vattendrag. 

Dålig Oförändrat Ej klassad Oförändrat

Konnektivitet i vattendrag Måttlig God Dålig

Morfologiskt tillstånd i 
vattendrag

Otillfredsställande Dålig Dålig

Död ved i vattendrag Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer jämfört 
med innan. 

Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. 

Vattendragets planform Ej klassad Oförändrat Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. Ej klassad Spåranläggningen bedöms inte påverka dessa kvalitetsfaktorer. 

Strukturer i vattendraget Ej klassad Oförändrat. Fortsatt markavvattning, naturliga strukturer försvinner vid 
rensning. Nya artificiella strukturer tillförs ej.

Ej klassad Hela bron med brostöd utgör ca. 100 m av 5000 meter, vilket innebär ca 
2 procent påverkan. För att inte komma i konflikt med markavvattnings-
företaget behöver brostöden anpassas för att minimera dämning. 
Bedömning är att påverkan inte är väsentlig och att parametern inte 
försämras. Detta måste stor hänsyn tas i samband med projektering av 
bron. 

Ej klassad Broarna antas kunna anläggas utan brostöd i vatten, vilket innebär att 
fysiska strukturer i vattenmiljön kan undvikas.

Vattendragsfårans kanter Otillfredsställande En ny fåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och vegetation i 
närområdet kommer anläggas vid flytt av fåran permanent. Bäckfårans 
slänter eller kanter bör förses med skuggande vegetation, annars buskar 
för att mildra konsekvenserna för miljökvalitetsnormerna.

Dålig Vattendragets kanter kommer även inom överskådlig framtid fortsätta 
vara artificiella genom rensningar för att upprätthålla vattendragets 
avbördningsförmåga inom markavvattningsföretaget. På platsen finns 
redan en ca. 50 meter lång stödmur Eventuella tillkommande stödmurar 
och/eller erosionsskydd genom anläggande av ca 100 meter bro vid 
Åkröken bedöms inte innebära någon försämring av parametern då den 
totala sträckan med artificiella kanter i vattenförekomster förblir 
oförändrad.

Vattendragsfårans 
bottensubstrat

Ej klassad Möjlighet till viss förbättring i nya strömpartier i omgrävd fåra förbi 
bussdepån.

Ej klassad  Vattendragfårans bottensubstrat bedöms inte påverkas negativt av 
stambanan. 

Ej klassad Vattendragfårans bottensubstrat bedöms inte påverkas negativt av 
stambanan. 

Vattendragsfårans form Otillfredsställande Hela den berörda sträckan kommer även framöver påverkas av 
rensningar för att upprätthålla kapaciteten i markavvattningsföretaget och 
de naturliga struktrerna försvinner vid rensning. Parametrarna 
Vattendragsfårans form kommer fortsätta avvika från referenstillståndet 
på hela delsträckans längd och statusen bedöms därigenom vara 
oförändrad oakktat att järnvägsanläggningen byggs.  

Dålig  Vattendragets form bedöms inte påverkas negativt av stambanan. Dålig Vattendragets form bedöms inte påverkas negativt av stambanan. 

Vattendragets närområde Otillfredsställande Oförändrat på lång sikt. Vegetation återskapas men återetablering av träd 
tar lång tid innan planterade träd nått vuxen storlek. Brostöd/bank i del av 
närområdet (ca 350 m).  

Dålig Anläggande av ny stambana förbi Almedal kommer att påverka 
vattenförekomstens närområde. Området som ianspråktas av ny 
stambana utgörs av redan anlagda ytor för bebyggelse, GC-bana, 
parkering o. dyl. Andelen anlagda ytor inom närområde kommer därmed 
att förbli oförändrade även efter att spåranläggningen byggts (94 procent 
inom närområde).

Dålig Anläggande av järnvägsbroar kan påverka vattenförekomstens 
närområde genom ianspråktagande av bland annat yta med strandskog. 
Vattenförekomstens närområde får en ökad andel anlagda ytor vilket 
innebär en försämring inom klassen Dålig status. Andelen anlagda ytor 
inom vattenförekomstens närområde ökar ytterligare (87 % istället för 
86,6 %).  

Svämplanets strukturer 
och funktion i vattendrag

Otillfredsställande Den morfologiska parametern Svämplanets strukturer och funktion i 
vattendrag bedöms inte påverkas av spåranläggningen då aktiva 
svämplan saknas på sträckan. Förbättring genom anläggande av 250 m 
svämplan längs bussdepån.

Dålig Anläggande av ny stambana förbi Almedal kommer att påverka 
vattenförekomstens svämplan. Området som ianspråktas av ny 
stambana utgörs av redan anlagda ytor för bebyggelse, GC-bana, 
parkering o. dyl. Andelen anlagda ytor inom svämplan kommer därmed 
att förbli oförändrade även efter att spåranläggningen byggts (97 procent 
inom svämplan).

Dålig Anläggande av järnvägsbroar kan påverka vattenförekomstens svämplan 
genom ianspråktagande av bland annat yta med strandskog. Banvallen 
som ansluter till broarna påverkar inte svämplanet utan mestadels redan 
anlagda ytor inom närområdet. Svämplanets strukturer får en ökad andel 
anlagda ytor vilket innebär en försämring inom klassen Dålig status. 
Andelen anlagda ytor inom svämplanet ökar till 78,2 % (utan järnväg  
77,2 %) 

Tabell 10.5  Klassningstabell.
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Landvetter flygplats-Borås
Inom korridoren Hindås finns ytvattenförekomsterna Nolån (WA14571200), 
Gisselån (WA26674404), Nordån (WA89645773) och Sandaredsån 
(WA71601058), som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Järnvägen 
passerar Nolån och Gisselån på bro, vilket bedöms medföra liten påverkan på 
åfåra och stränder. Nordån och Sandaredsån passeras i markplan, vilket leder 
till förändringar av strand och närområde i anslutning till passagen.

Korridorerna Hestra och Bollebygd Nord berör ytvattenförekomsterna 
Nolån och Sandaredsån. Nolån passeras med bro, vilket medför små ingrepp 
i ån med närmiljöer. Sandaredsån passeras i markplan, vilket leder till 
förändringar av strand och närområde i anslutning till passagen. 

Inom korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd finns ytvattenförekomsterna 
Nolån, Sörån (WA47562474) och Surtan (WA42105633). Nolån och Sörån 
passeras med bro, vilket medför små ingrepp i strand och närmiljöer. Surtan 
passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i 
anslutning till passagen. 

För några korridorer förläggs järnvägen i långa bergtunnlar i anslutning 
till passagen av Nolåns dalgång. Främst gäller det alternativen Bollebygd 
Nord och Olsfors. I byggskedet kan utsläpp av länshållningsvatten från 
tunnelarbeten medföra ökade utsläpp av föroreningar, vilket kan ge upphov 
till försämrad ekologisk och kemisk status i recipienter (Nolån och Sörån). 
Påverkan på vattenförekomster kan motverkas genom att etableringsytor 
placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Vid 
anläggningsarbeten kan arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin 
eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten. Även för korridorerna 
Hindås och Hestra planeras järnvägen anläggas i bergtunnel väster om Nolån. 
Här är emellertid tunneln avsevärt kortare och tunneldagvatten kan fördelas 
på minst två recipienter (Östra Nedsjön och Nolån). Effekterna bedöms 
därför bli obetydliga.

För korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Syd kommer järnvägen 
endast att medföra en liten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd för de ytvattenförekomster som påverkas. Inga effekterna från 
utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten bedöms uppkomma. En 
järnväg inom de tre korridorerna bedöms innebära liten risk avseende 
förutsättningarna att följa MKN för ytvatten. 

För korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors kommer järnvägen endast 
att medföra en liten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd 
för de ytvattenförekomster som påverkas. I byggskedet finns viss risk för 
negativa effekter på ekologisk och kemisk status i recipienter från utsläpp 
av process- och länshållningsvatten från bergtunnel. De två korridorerna 
bedöms sammantaget innebära liten risk avseende förutsättningarna att följa 
MKN för ytvatten under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas.

Bedömning av effekt och konsekvens ses i Tabell 10.6.

Samtliga korridorer passerar antingen grundvattenförekomsten Bollebygd 
eller Bollebygd Norra i Nolåns dalgång. Dalgången passeras dock i huvudsak 
på bro, vilket medför liten påverkan på kvantitet och kvalitet i driftskedet. I 
byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med 
anläggningsarbeten. Med de möjliga skyddsåtgärder som är beskrivna i 

kapitel 9, så som siltgardiner och spont så att avvattning av anläggningen 
vid drift och underhåll inte riskerar att förorena grundvattenförekomsten, 
bedöms dock effekter och konsekvenser bli små. Sammantaget bedöms 
effekter och konsekvenser för grundvattenförekomsterna Bollebygd och 
Bollebygd Norra bli små med avseende på både kemisk och kvantitativ status. 
Risken för försämring av kemisk och kvantitativ status är liten. Bedömning av 
effekt och konsekvens ses i Tabell 10.7.
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Tabell 10.6  Effekter och konsekvenser för ekologisk eller kemisk status i ytvattenförekomster på delsträckan Landvetter flygplats och Borås. 
Alternativ Berörda vattenförekomster Kvalitetsfaktor som kan komma att påverkas av 

verksamheten
Nuvarande 
bedömning av 
ekologisk status

Nuvarande 
bedömning av 
kemisk status*

Risk för otillåten 
försämring av 
status (efter 
miljöanpassnin-
gar/skyddsåt-
gärder)

Risk för äventyrande 
av möjlighet att 
uppnå status enligt 
MKN** (efter 
miljöanpassningar/
skyddsåtgärder)

Motivering

Hindås

Nolån (WA14571200) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Otillfredställande God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Nolån (WA14571200) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Otillfredställande God Nej Nej För korridorern planeras järnvägen anläggas i bergtunnel väster om Nolån. Här är emellertid tunneln kortare och 
tunneldagvatten kan fördelas på minst två recipienter (Östra Nedsjön och Nolån). Effekterna bedöms därför bli 
obetydliga och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Gisselån (WA26674404) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Nordån (WA89645773) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Sandaredsån (WA71601058) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Östra nedsjön Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Otillfredställande Uppnår ej God Nej Nej För korridoren planeras järnvägen anläggas i bergtunnel väster om Nolån. Här är emellertid tunneln kortare och 
tunneldagvatten kan fördelas på minst två recipienter (Östra Nedsjön och Nolån). Effekterna bedöms därför bli 
obetydliga och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Hestra

Nolån (WA14571200) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Otillfredställande God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Nolån (WA14571200) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Otillfredställande God Nej Nej För korridoren planeras järnvägen anläggas i bergtunnel väster om Nolån. Här är emellertid tunneln kortare och 
tunneldagvatten kan fördelas på minst två recipienter (Östra Nedsjön och Nolån). Effekterna bedöms därför bli 
obetydliga och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Sandaredsån (WA71601058) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Sandaredsån (WA71601058) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Måttlig God Nej Nej Effekter bedöms  bli obetydliga och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.
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Fortsättning av Tabell 10.6 på föregående sida.

Bollebyggd 
Nord

Nolån (WA14571200) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Otillfredställande God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Nolån (WA14571200) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Otillfredställande God Nej Nej I byggskedet kan utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten medföra ökade utsläpp av föroreningar, vilket kan 
ge upphov till försämrad ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten.Påverkan på vattenförekomster kan 
motverkas genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten kan arbetsområdet 
skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

Sandaredsån (WA71601058) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Östra nedsjön Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Otillfredställande Uppnår ej God Nej Nej I byggskedet kan utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten medföra ökade utsläpp av föroreningar, vilket kan 
ge upphov till försämrad ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten.Påverkan på vattenförekomster kan 
motverkas genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten kan arbetsområdet 
skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

Olsfors

Nolån (WA14571200) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Otillfredställande God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Nolån (WA14571200) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Otillfredställande God Nej Nej I byggskedet kan utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten medföra ökade utsläpp av föroreningar, vilket kan 
ge upphov till försämrad ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten.Påverkan på vattenförekomster kan 
motverkas genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten kan arbetsområdet 
skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

Surtan (ovan enån) (WA42105633) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Sörån  (WA47562474) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske. 
 
Anläggningen kommer inte att motverka eventuella åtgärder i VISS för att uppnå gällande MKN, och anses därmed  
inte  äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Sörån  (WA47562474) Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten från tunnel.

Måttlig God Nej Nej I byggskedet kan utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten medföra ökade utsläpp av föroreningar, vilket kan 
ge upphov till försämrad ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten.Påverkan på vattenförekomster kan 
motverkas genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Vid anläggningsarbeten kan arbetsområdet 
skärmas av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

Bollebygd syd

Nolån (WA14571200) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Otillfredställande God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Surtan (ovan enån) (WA42105633) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde i anslutning till 
passagen. Påverkan kan begränsas begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder varpå försämring av 
MKN undviks. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Sörån  (WA47562474) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske då endast en mycket begränsad del av vattenförekomstens 
totala längd berörs. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

* Kemisk status undantaget överallt överskridande ämnen (kvicksilver, PBDE)
** Avser senast fastställda MKN enligt tabell 7.6 och 7.7 (januari 2022)
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Tabell 10.7  Effekter och konsekvenser för kemisk och kvalitativ status i grundvattenförekomster på delsträckan Landvetter flygplats och Borås. 
Alternativ Berörda vattenförekomster Kvalitetsfaktor som kan komma att påverkas av 

verksamheten
Kvantitativ 
status

Nuvarande 
bedömning av 
kemisk status*

Risk för otillåten 
försämring av 
status (efter 
miljöanpassnin-
gar/skyddsåt-
gärder)

Risk för äventyrande 
av möjlighet att 
uppnå status enligt 
MKN** (efter 
miljöanpassningar/
skyddsåtgärder)

Motivering

Hindås

Bollebygd Norra (WA21229235) Kvantitativ och kemisk status God God Nej Nej Järnvägen passerargrundvattenförekomsten i dalgång, i huvudsak på bro vilket medför liten påverkan på kvantitet 
och kvalitet i driftskedet. I  byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med anläggningsar-
beten vilken kan avvärjas med hjälp av skyddsåtgärder i from av exempelvis siltgardiner och spont. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Hestra

Bollebygd Norra (WA21229235) Kvantitativ och kemisk status God God Nej Nej Järnvägen passerargrundvattenförekomsten i dalgång, i huvudsak på bro vilket medför liten påverkan på kvantitet 
och kvalitet i driftskedet. I  byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med anläggningsar-
beten vilken kan avvärjas med hjälp av skyddsåtgärder i from av exempelvis siltgardiner och spont. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Bollebyggd 
Nord

Bollebygd Norra (WA21229235) Kvantitativ och kemisk status God God Nej Nej Järnvägen passerargrundvattenförekomsten i dalgång, i huvudsak på bro vilket medför liten påverkan på kvantitet 
och kvalitet i driftskedet. I  byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med anläggningsar-
beten vilken kan avvärjas med hjälp av skyddsåtgärder i from av exempelvis siltgardiner och spont. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Olsfors

Bollebygd Norra (WA21229235) Kvantitativ och kemisk status God God Nej Nej Järnvägen passerargrundvattenförekomsten i dalgång, i huvudsak på bro vilket medför liten påverkan på kvantitet 
och kvalitet i driftskedet. I  byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med anläggningsar-
beten vilken kan avvärjas med hjälp av skyddsåtgärder i from av exempelvis siltgardiner och spont. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Bollebygd syd

Bollebygd (WA61038232) Kvantitativ och kemisk status God God Nej Nej Järnvägen passerargrundvattenförekomsten i dalgång, i huvudsak på bro vilket medför liten påverkan på kvantitet 
och kvalitet i driftskedet. I  byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med anläggningsar-
beten vilken kan avvärjas med hjälp av skyddsåtgärder i from av exempelvis siltgardiner och spont. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

* Kemisk status undantaget överallt överskridande ämnen (kvicksilver, PBDE)
** Avser senast fastställda MKN enligt tabell 7.6 och 7.7 (januari 2022)
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Tabell 10.8  Effekter och konsekvenser för ekologisk eller kemisk status i ytvattenförekomster avseende alternativ genom Borås. 

Alternativ Berörda vattenförekomster Kvalitetsfaktor som kan komma att påverkas av 
verksamheten

Nuvarande 
bedömning av 
ekologisk status

Nuvarande 
bedömning av 
kemisk status*

Risk för otillåten 
försämring av 
status (efter 
miljöanpassnin-
gar/skyddsåt-
gärder)

Risk för äventyrande 
av möjlighet att 
uppnå status enligt 
MKN** (efter 
miljöanpassningar/
skyddsåtgärder)

Motivering

Knalleland

Sörån  (WA47562474) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Passage med bergtunnel bedöms inte ge några permanenta effekter på det morfologiska tillståndet i vattenförekom-
sten och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Viskan (från Öresjö till centrala 
Borås) (WA42313180) 

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Vattenförekomsten passeras med bro, vilket medför små ingrepp i ån med närmiljöer och endast medför en liten 
påverkan men en otillåten försämring bedöms inte ske. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten. 

Viskan (från Öresjö till centrala 
Borås) (WA42313180) 

Kemiska och biologiska parametrar till följd  av länshålln-
ingsvatten. 

Måttlig Uppnår ej god Nej Nej Länshållningsvatten från tunnelarbeten kan påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten, vilket kan leda till en 
försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
behandlas innan det når recipienten så att en försämring av status inte sker. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Borås C nordöst

Sörån  (WA47562474) Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Passage med bergtunnel bedöms inte ge några permanenta effekter på det morfologiska tillståndet i vattenförekom-
sten och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Viskan  (från Öresjö till centrala 
Borås) (WA42313180)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Passage med bergtunnel bedöms inte ge några permanenta effekter på det morfologiska tillståndet i vattenförekom-
sten och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Viskan  (från Öresjö till centrala 
Borås) (WA42313180)

Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten. 

Måttlig Uppnår ej god Nej Nej Länshållningsvatten från tunnelarbeten kan påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten, vilket kan leda till en 
försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
behandlas innan det når recipienten så att en försämring av status inte sker. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Bäck via Gånghester in till centrala 
Borås (Lillån)  
(WA34522509)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg  i närområde. Måttlig God Nej Nej Passage med bergtunnel bedöms inte ge några permanenta effekter på det morfologiska tillståndet i vattenförekom-
sten och risk för otillåten försämring uteblir. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Borås C sydöst

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Kemiska och biologiska parametrar till följd av länshålln-
ingsvatten. 

Måttlig Uppnår ej god Nej Nej Länshållningsvatten från tunnelarbeten kan påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten, vilket kan leda till en 
försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
behandlas innan det når recipienten så att en försämring av status inte sker. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Lusharpan

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Passeras med bro. Brostöd bedöms här medföra permanenta ingrepp i åns botten, strand och närmiljö. Kon-
sekvenserna för vattenförekomsten kan minimeras genom att undvika brostöd i vattnet och bevara trädbården 
närmast ån.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Kemiska och biologiska parametrar till följd av  av 
byggdagsvatten från förorenad mark. 

Måttlig Uppnår ej god Nej Nej Länshållningsvatten från tunnelarbeten kan påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten, vilket kan leda till en 
försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att 
etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten och länshållningsvatten 
behandlas innan det når recipienten så att en försämring av status inte sker. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Lillån-Kovraån (uppströms 
Häggån) (WA34522509)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Passeras i markplan men bedöms  leda till en liten försämring av det morfologiska tillståndet om järnvägen får en 
sydlig sträckning öster om Borås varpå försämring kan undvikas.   
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Rosendalsbäcken (till Kovraån) 
(WA58020277)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg i närområde. Måttlig God Nej Nej Passeras i markplan men bedöms  leda till en liten försämring av det morfologiska tillståndet om järnvägen får en 
sydlig sträckning öster om Borås varpå försämring kan undvikas.   
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.
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Fortsättning av Tabell 10.8 på föregående sida.

Osdal/ Borås C

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Passeras med bro. Brostöd bedöms här medföra permanenta ingrepp i åns botten, strand och närmiljö. Kon-
sekvenserna för vattenförekomsten kan minimeras genom att undvika brostöd i vattnet och bevara trädbården 
närmast ån.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Kemiska och biologiska parametrar till följd   av byggdags-
vatten  från förorenad mark 

Måttlig Uppnår ej god Nej Nej Länshållningsvatten från tunnelarbeten kan påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten,  
vilket kan leda till en försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas 
genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten och länshållningsvat-
ten behandlas innan det når recipienten så att en försämring av status inte sker. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) 
(WA34522509)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Passeras i markplan men bedöms  leda till en liten försämring av det morfologiska tillståndet om järnvägen får en 
sydlig sträckning öster om Borås varpå försämring kan undvikas.   
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Rosendalsbäcken (till Kovraån) 
(WA58020277)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Passeras i markplan men bedöms  leda  
till en liten försämring av det morfologiska tillståndet om järnvägen får en sydlig sträckning öster om Borås varpå 
försämring kan undvikas.   
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Osdal

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Passeras med bro. Brostöd bedöms här medföra permanenta ingrepp i åns botten, strand och närmiljö. Kon-
sekvenserna för vattenförekomsten kan minimeras genom att undvika brostöd i vattnet och bevara trädbården 
närmast ån.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Viskan (från centrala Borås ned till 
Svaneholm) (WA96565873) 

Kemiska och biologiska parametrar till följd av byggdags-
vatten från förorenad mark 

Måttlig Uppnår ej god Nej Nej Länshållningsvatten från tunnelarbeten kan påverka vattenkvaliteten i ytvattenförekomsten,  
vilket kan leda till en försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas 
genom att etableringsytor placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten och länshållningsvat-
ten behandlas innan det når recipienten så att en försämring av status inte sker. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) 
(WA34522509)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Passeras i markplan men bedöms  leda till en liten försämring av det morfologiska tillståndet om järnvägen får en 
sydlig sträckning öster om Borås varpå försämring kan undvikas.   
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Rosendalsbäcken (till Kovraån) 
(WA58020277)

Morfologiskt tillstånd till följd av järnväg på bro och i 
närområde. 

Måttlig God Nej Nej Passeras i markplan men bedöms  leda till en liten försämring av det morfologiska tillståndet om järnvägen får en 
sydlig sträckning öster om Borås varpå försämring kan undvikas.   
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

* Kemisk status undantaget överallt överskridande ämnen (kvicksilver, PBDE)
** Avser senast fastställda MKN enligt tabell 7.6 och 7.7 (januari 2022)
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Genom Borås
Ytvattenförekomsterna Ryssbybäcken (WA47562474) och Viskan 
(WA42313180) passeras med lång bergtunnel respektive bro inom korridoren 
Knalleland. Eftersom dessa två anläggningstyper endast i liten utsträckning 
ger permanenta effekter på vattendragens flöden, fåra eller närmiljö bedöms 
järnvägen i obetydlig till liten omfattning påverka Ryssbybäckens eller 
Viskans morfologiska tillstånd. 

Korridorerna Borås C nordöst och Borås C sydöst innebär att Borås 
passeras med en lång bergtunnel under mark. Passage med bergtunnel 
bedöms inte ge några permanenta effekter på det morfologiska tillståndet i 
Viskan, Ryssbybäcken och bäck via Gånghester (Lillån). 

Inom korridorerna Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal passeras 
vattenförekomsten Viskan med en lång bro där ån bildar ett brett lugnvatten 
som benämns Djupasjön. Brostöd bedöms här medföra permanenta ingrepp 
i åns botten, strand och närmiljö. Konsekvenserna för Viskan kan minimeras 
genom att undvika brostöd i vattnet och bevara trädbården närmast ån. 
Dagvatten från bron bör heller inte släppas direkt till vattendraget utan 
fördröjning och rening.

Inom de tre korridorerna kan järnvägen även komma att passera de två 
vattenförekomsterna Rosendalsbäcken och Lillån-Kovraån (Lindåsabäcken) 
i markplan. Detta kan medföra intrång i och förlust av strand- och närmiljöer 
vid de båda vattendragen. Lusharpan medför dessutom en kort bro över 
Viskan för bibanan. En järnväg inom de tre alternativen bedöms dock leda 
till en liten försämring av det morfologiska tillståndet i Viskan samt även för 
Rosendalsbäcken och Lillån-Kovraån (Lindåsabäcken) om järnvägen får en 
sydlig sträckning öster om Borås.

För de norra alternativen Knalleland samt Borås C nordöst och sydöst 
förläggs järnvägen i långa bergtunnlar förbi Borås. I byggskedet kan 
förorenande utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbetena påverka 
vattenkvaliteten i den närliggande vattenförekomsten Viskan, vilket 
kan leda till en försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. 
Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att etableringsytor 
placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten 
och länshållningsvatten behandlas innan det når recipienten. Vid 
anläggningsarbeten för bro i Viskan bör arbetsområdet vidare skärmas av 
med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

I anslutning till Viskan vid Osdal och Gässlösa finns de förorenade områdena 
Gässlösa deponi och Djupasjön. Anläggning av en järnväg inom de södra 
alternativen Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal kan medföra ökad 
spridning av föroreningar till Viskan från de förorenande områdena och 
därmed finns risk för försämrade förutsättningar att uppnå god ekologisk 
eller kemisk status i vattenförekomsten. För att motverka spridning i 
byggskedet krävs skyddsåtgärder så som exempelvis att minimera uppkomst 
av förorenat länshållningsvatten, rening av länshållningsvatten innan det 
släpps ut till omgivningen, att tillfällig lagring av massor endast får ske på 
ytor där risk för spridning är försumbar (se kapitel 9).

För korridorerna Borås C nordöst och Borås C sydöst kommer järnvägen 
inte att medföra någon försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd 
för ytvattenförekomster. I byggskedet finns emellertid risk för negativa 
effekter på ekologisk och kemisk status i recipienter från utsläpp av process- 

och länshållningsvatten från bergtunnel. Sammantaget bedöms de tre 
korridorerna innebära liten risk avseende förutsättningarna att följa MKN för 
ytvatten. 

För korridorerna Knalleland, Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal 
kommer järnvägen endast att medföra en liten försämring av kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd för de ytvattenförekomster som påverkas. För 
det förstnämnda alternativet finns även risk för negativa effekter på 
ekologisk och kemisk status i recipient (Viskan) för utsläpp av process- och 
länshållningsvatten från bergtunnel. För de tre sistnämnda alternativen 
tillkommer potentiella effekter i Viskan från anläggningsarbeten i 
förorenad mark. De fyra korridorerna bedöms innebära liten risk avseende 
förutsättningarna att följa MKN för ytvatten under förutsättning att nämnda 
skyddsåtgärder vidtas.

Bedömning av effekt och konsekvens ses i Tabell 10.8.

Grundvattenförekomsten Borås passeras av samtliga alternativ men 
med olika anläggningstyper. Vid alternativ Knalleland passeras 
grundvattenförekomsten på bro och påverkan bedöms bli liten. Under 
byggskedet kan påverkan på framförallt kvalitet uppstå i samband med 
schaktningsarbeten för brostöd eller vid bergpåslag på båda sidor dalgången. 
Effekter och konsekvenser bedöms dock bli små med ändamålsenliga 
skyddsåtgärder och risken för försämring av kemisk och kvantitativ status är 
liten.

De centrala alternativen Borås C nordöst och Borås C sydöst, innebär 
passage under grundvattenförekomsten Borås i bergtunnel och risken för 
påverkan bedöms bli liten och är kopplad till byggskedet med schaktarbeten 
för anläggningsdelar mellan jord och berg. Effekter och konsekvenser 
bedöms dock bli små med de möjliga skyddsåtgärder som är beskrivna i 
kapitel 9, vilka framförallt innebär att risker för föroreningar minimeras 
genom uppsamlingsmagasin och rening, och risken för försämring av kemisk 
och kvantitativ status är liten. 

Bedömning av effekt och konsekvens ses i Tabell 10.9.

Korridoren Lusharpan passerar grundvattenförekomsten Borås med 
varierande anläggningstyper. Öster om stationsläget passeras delar av  
grundvattenförekomsten i skärning och det finns risk för påverkan både 
på kvalitet och kvantitet. Effekter och konsekvenser bedöms dock bli små 
med de möjliga skyddsåtgärder som är beskrivna i kapitel 9 och risken för 
försämring av kemisk och kvantitativ status är liten.

Korridor Osdal passerar grundvattenförekomst Borås på bro och 
effekter och konsekvenser bedöms bli små med liten risk för försämring 
av kemisk och kvantitativ status. För alternativ Osdal/Borås C berörs 
grundvattenförekomst Borås på en längre sträcka av bibanan, i huvudsak 
på bank. Effekter och konsekvenser bedöms dock bli små med de möjliga 
skyddsåtgärder som är beskrivna i kapitel 9 och risken för försämring av 
kemisk och kvantitativ status är liten.

Möjliga skyddsåtgärder 
Skyddsåtgärder under byggskedet
Eftersom det förekommer lekvandrande fiskarter i vattendragen, 
företrädesvis lax och öring, är det av största vikt att vandringshinder 
inte skapas under byggskedet. Vid anläggande av tillfällig bäckfåra för 
Kålleredsbäcken och akvedukt över tunnelschakt får det inte skapas fall eller 
stalp. Passager med laminärt flöde och höga vattenhastigheter ska undvikas. 
Den tillfälliga passagen bör förses med botten av naturmaterial för att 
undvika laminära flöden.

I byggskedet kommer anläggande av bergtunnlar ge upphov till 
länshållningsvatten, i form av processvatten och inträngande grundvatten. 
Renings- och fördröjningsanläggningar i syfte att reducera föroreningar 
och utjämna flöden innan länshållningsvatten avleds till recipient 
behövs. Byggdagvatten från etableringsområdet får inte släppas direkt till 
vattendraget utan att genomgå minst partikelavskiljning. Vid betonggjutning 
av broar, brostöd, tunneldelar m.m. kan länsvatten med högt pH uppstå som 
kan behöva neutraliseras innan det når recipient. Länshållningsvatten vid 
betonggjutning kan även innehålla höga halter Cr IV. Detta vatten bör inte 
släppas till recipienten då vedertagen och utvärderad metod för att behandla 
Cr IV-haltigt vatten saknas. 

Arbeten med tunnelinlopp vid Åbromotet sker mycket nära lek- och 
uppväxtområde för lax och öring. Extra försiktighet behöver iakttas för att 
undvika utsläpp av grumlande ämnen och vatten med högt pH. Grumlande 
ämnen kan kväva fiskrom som lagts mellan gruskornen på lekbottnen, 
medan utsläpp av vatten med högt pH kan ge en lokal pH-chock i bäcken. 
Fiskrom och -yngel är generellt sett känsligare än vuxen fisk och har mindre 
möjlighet att undvika skada genom att flytta sig upp-eller nedströms i bäcken. 
Avbanade eller leriga ytor kan orsaka kraftig grumling av bäcken vid kraftiga 
regn. Avrinnande vatten från etableringsområdet bör hindras från att nå 
bäcken genom avskärande diken eller vallar.

Vid passage av grundvattenförekomster, oavsett anläggningstyp, innebär 
byggskedet föroreningsrisker, både från olyckor med kemikaliespill och 
genom potentiell infiltration av byggdagvatten eller länshållningsvatten. 
Åtgärder för förhindrande av föroreningsspridning till grundvattnet ska 
därför tillämpas strikt. Åtgärder kan exempelvis omfatta invallningar, tätande 
lager och begränsningar med avseende på drivmedel i arbetsfordon och 
annan kemikalieanvändning. Val av åtgärd behöver anpassas platsspecifikt 
beroende på lokala spridningsförutsättningar för eventuella föroreningar.

Avseende grundvattnets kvantitet är det viktigt att anläggningsdelar 
inte skapar dämmande eller utdränerande effekter inom 
grundvattenförekomsterna. Möjliga åtgärder är att konstruktionerna 
utformas så att grundvattenströmning inte förhindras eller att 
återinfiltrationslösningar etableras så att grundvattnets nivå upprätthålls 
kring anläggningen. Detta blir särskilt aktuellt där det finns risk att sänkta 
grundvattennivåer kan orsaka följdeffekter på byggnader och andra 
konstruktioner genom sättningar i jordlager, till exempel i Mölndalsåns 
dalgång och i centrala Borås. 

Ett kontrollprogram behöver tas fram i god tid innan byggskedet. 
Referensprovtagningar kan behöva göras under en period innan arbetena 
startar för att kartlägga årstidsvariation i vattendragen.
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Tabell 10.9  Effekter och konsekvenser för kemisk och kvalitativ status i grundvattenförekomster avseende alternativ genom Borås. 
Alternativ Berörda vattenförekomster Kvalitetsfaktor som kan komma att påverkas av 

verksamheten
Nuvarande 
bedömning av 
Kvantitativ 
status

Nuvarande 
bedömning av 
kemisk status*

Risk för otillåten 
försämring av 
status (efter 
miljöanpassnin-
gar/skyddsåt-
gärder)

Risk för äventyrande 
av möjlighet att 
uppnå status enligt 
MKN** (efter 
miljöanpassningar/
skyddsåtgärder)

Motivering

Knalleland

Borås (WA86003753) Kvantitativ och kemisk status. God God Nej Nej Passage på bro. Under byggskedet kan påverkan på framförallt kvalitet uppstå i samband med schaktningsarbeten 
för brostöd eller vid bergpåslag på båda sidor dalgången. Effekter och konsekvenser bedöms dock bli små med 
ändamålsenliga skyddsåtgärder och risken för försämring av kemisk och kvantitativ status är liten. 
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Borås C 
nordöst

Borås (WA86003753) Kvantitativ och kemisk status. God God Nej Nej Passage under grundvattenförekomsten i bergtunnel. Evenetuella risker är kopplade till  byggskedet med schaktar-
beten för anläggningsdelar mellan jord och berg. Effekter och konsekvenser bedöms  bli små med skyddsåtgärder , 
vilka framförallt innebär att risker för föroreningar minimeras genom uppsamlingsmagasin och rening. Risk för 
försämring av kemisk och kvantitativ status är därmed liten.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Borås C sydöst

Borås (WA86003753) Kvantitativ och kemisk status. God God Nej Nej Passage under grundvattenförekomsten  i bergtunnel. Evenetuella risker är kopplade till  byggskedet med schaktar-
beten för anläggningsdelar mellan jord och berg. Effekter och konsekvenser bedöms  bli små med skyddsåtgärder , 
vilka framförallt innebär att risker för föroreningar minimeras  
genom uppsamlingsmagasin och rening. Risk för försämring av kemisk och kvantitativ status är därmed liten.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Lusharpan

Borås (WA86003753) Kvantitativ och kemisk status. God God Nej Nej Passage med variernade anläggningstyper. Effekter och konsekvenser bedöms  bli små med skyddsåtgärder , och 
risk för försämring av kemisk och kvantitativ status är därmed liten.  
 
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Osdal/ Borås C

Borås (WA86003753) Kvantitativ och kemisk status. God God Nej Nej Passage på bro med liten risk för försämring av kemisk och kvantitativ status.
Anläggningen anses inte äventyra genomförandet av eventuella åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten.

Osdal

Borås (WA86003753) Kvantitativ och kemisk status. God God Nej Nej Passage i markplan, huvudsakligen på bank, med liten risk för försämring av kemisk och kvantitativ status med 
ändamålsaktiga skyddsåtgärder.

* Kemisk status undantaget överallt överskridande ämnen (kvicksilver, PBDE)
** Avser senast fastställda MKN enligt tabell 7.6 och 7.7 (januari 2022)
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Bro 
Vid passage av vattendrag ska påverkan på kvalitetsfaktorerna vattenfåra, 
strand och närmiljö begränsas genom miljöanpassningar och skyddsåtgärder. 
Exempel på sådana skyddsåtgärder kan vara brokonstruktioner istället för 
trummor eller kulvert. Vid anläggande av bro bör brostöd i vatten undvikas. 
Brostöden vid fokusområde Almedal behöver utformas och utföras på ett 
sätt som minimerar brons hydrauliska påverkan så att bron inte påverka 
avbördningsförmågan i berörda markavvattningsföretag. 

Brostöd bör vid detaljprojekteringen utformas och lokaliseras så att behovet 
av omgrävning av vattendrag och/eller behovet av stabilitetsåtgärder 
eller erosionsskydd minimeras. Brofundament på land bör placeras 
så att en landpassage under bron är möjlig vid åtminstone flöden upp 
till medelhögvattenflöde, för att inte skapa ett vandringshinder längs 
vattendraget. 

Vid behov av stabilitetsåtgärder i bäckfåran som byggs upp av stenkross eller 
sprängsten ska dessa täckas med natursten eller jord. Jordtäckning medger 
vegetationstillväxt i kanten bäckfåran. Långsamt strömmande sträckor, som 
större delen av Kålleredsbäcken och Mölndalsån vid fokusområde Almedal, 
kan troligen erosionsskyddas i tillräcklig omfattning av naturanpassade 
erosionsskydd av t.ex. kokosnät och vegetation. Detta skulle vara positiv 
för de morfologiska parametrarna Vattendragsfårans kanter, Vattendragets 
närområde och Strukturer i vattendraget.

Åtgärder på kulvert vid Åbromotet 
I de alternativ inloppet till befintlig kulvert förlängs och förstärks ca 20 
meter bör nytt inlopp anläggas utan tröskel eller fall. Kulvertbotten behöver 
anläggas under bäckbotten och täckas med naturmaterial för att förbättra 
passagemöjligheterna för uppströmsvandrande fisk.

Anläggande av en ny kulvert för Kålleredsbäcken under Åbromotet på en ca. 
150 meter längre sträcka kan försvåra passagen för fisk. Inloppsdelen som 
planeras löpa parallellt med spårens östra sida bör utföras som en öppen fåra 
med naturligt bottenmaterial så långt det är möjligt, för att hålla nere längden 
på kulverten. Bäckfårans slänter eller kanter bör förses med skuggande 
vegetation, helst träd om det är möjligt, annars buskar. För att möjliggöra 
en öppen fåra med vegetationsklädda slänter behöver avståndet mellan 
planerade järnvägsspår i väster och ny dragning av Kungsbackavägen göras 
så stort som möjligt. Det kan innebära behov av att lösa in fler fastigheter i 
Brännås för att skapa utrymme för detta. 

Nuvarande kulvert har störst lutning (6,5 promille) på sektionen i 
uppströmsänden, ca 50 meter lång. Det innebär att en fisk som passerar i 
uppströms riktning har den svåraste sträckan på slutet av passagen, vilket 
kan innebära problem för svagsimmande arter. Den sektionen byts ut och 
fallet kan tas ut på en större sträcka, vilket skulle minska vattenhastigheten 
i kulverten och därmed förbättra för svagsimmande arter. Studier visar att 
fisk som inte ser slutet på en kulvert inte lägger ner full kraft på att passera 
kulverten. I en lång trumma är det därför väldigt viktigt att vattenhastigheten 
inte är hög (Degerman & Näslund, 2021).

Den nuvarande kulverten är uppbyggd av sektioner med mellanliggande 
sänkbrunnar. Brunnarna är djupare än kulverten, vilket skapar ett område 
med långsammare vattenflöde och kan därigenom innebära en möjlighet för 
fisk att vila på vägen genom kulverten.  

Nuvarande inlopp till kulverten är konstruerad med en tröskel med brantare 
lutning precis i inloppet, vilket försvårar passagen ut ur kulverten. Ny kulvert 
måste anläggas utan tröskel, med kulvertens botten under bäckbottnen. 
Kulverten bör också förses med naturligt bottenmaterial, eller strukturer som 
efterliknar naturligt bottenmaterial, för att undvika laminärt flöde som kan 
försvåra fiskvandring. 

Kulverten behöver också förses med ljusinsläpp med regelbundna avstånd 
och på strategiska platser, till exempel vid krökarna. 

De tvära krökarna i ny kulvert kan försvåra fiskvandring genom kraftig 
turbulens vid högre flöden. Hydrauliken i krökarna bör utredas för att 
anpassa konstruktionen så att fiskvandringen inte försvåras oavsett flöden i 
kulverten.

Bäckfåra i nytt läge 
Vid ett rensat, uträtat och överfördjupat vattendrag som Kålleredsbäcken 
bör förbättringsåtgärder vidtas i ett större område för att motverka 
den storskaliga stress som vattendraget är utsatt för genom exempelvis 
markanvändning.  Svenska och internationella erfarenheter talar för att 
habitatåterställning bör prioriteras först efter att storskalig påverkan (flöden, 
konnektivitet, punktkällor) åtgärdats. Generellt bör man undvika små 
punktinsatser av morfologisk restaurering. Strävan bör vara att ta stora grepp 
i samordnade insatser, men detta kan nås genom att många små insatser 
koncentreras till vattenområden där man har en plan för den storskaliga 
återställningen. Annars riskerar vattendraget återgå till det påverkade 
tillståndet och åtgärderna inte får avsedd effekt. 

Samordning nödvändigt för att få en positiv kumulativ effekt av åtgärderna 
inom olika omgivande projekt och undvika risken att de tar ut eller 
motverkar varandra. 

Referenstillstånd för vattendrag i finkorniga sediment som är vanliga i 
jordbruksbygder är vanligen en mer eller mindre meandrande fåra med 
vegetationsklädda slänter, omgiven av svämplan och ofta även gamla fåror 
som snörts av vid tidigare högflöden. Att återställs den naturliga fåran till 
referenstillståndet förefaller vara en lämplig åtgärd. Men då bebyggelse, 
industrier och infrastruktur som har etablerats nära den rätade fåran medför 
ett begränsat utrymme för att rymma ett naturligt vattendrag med fritt 
utvecklad å-fåra, svämplan, slänter och närmiljö låter det sig inte göras så 
enkelt. 

För att återställa fåran på det utrymme som finns till hands är återskapande 
av svämplan och etablering av en vegetationsklädd kantzon bland de 
viktigaste (Degerman & Näslund, 2021). Återskapande av svämplan har även 
en påtaglig positiv effekt på den morfologiska parametern Svämplanets 
strukturer och funktion i vattendrag eftersom svämplan saknas helt på 
sträckan. 

Kontakt med svämplanet kan nås genom att sänka strandzonen eller höja 
vattendraget genom utläggning av stora strukturer.  Då Kålleredsbäcken 
omfattas av markavvattningsföretag är det inte möjligt att lägga ut stora 
strukturer. Svämplan översvämmas regelbundet en eller flera gånger årligen 
och bör därför lokaliseras vid nivån för medelhögvatten. Vid återställande av 
svämplan krävs några meters extra utrymme utanför själva bäckfåran. 

Slänterna behöver erosionssäkras vilket skonsamt kan göras genom att 
anlägga flacka strandkanter för att minska skredrisken och beså blottade 
jordytor med gräsfröblandning för att snabbt etablera en skyddande grässvål. 
Jordytorna kan skyddas med kokosfibermattor medan grässvålen etableras. 
Träd bör planteras för ytterligare stabilisering av slänterna. Eventuella 
alstubbar från den gamla fåran kan flyttas till ny fåra för att påskynda 
etableringen. Idealt konstrueras den nya fåran i torrhet, och vegetation 
tillåts etablera sig innan vattnet släpps på. I detta fall bör arbete i torrhet 
vara genomförbart.  Åtgärden motsvarar i stort vattenförvaltningens åtgärd 
Ekologiskt funktionella kantzoner (VISS, 2021) och är positivt för flera 
morfologiska parametrar och kvalitetsfaktorerna Fisk och Bottenfauna.

Eftersom bäcken är kraftigt utdikad måste lågvattenföringen sommartid 
samlas så att vattenhastigheten och djupet upprätthålls. Detta kan 
åstadkommas genom att i mjukare avsnitt med lera helt enkelt gräva ut en 
markerad djupfåra. Alternativt kan den skapas genom att lägga ut grus och 
sten beroende på fårans lutning och vattenhastigheten. 

Vattennära vegetation 
Vattennära vegetation har betydelse för den morfologiska parametern 
Vattendragets närområde och kvalitetsfaktorerna Fisk och Bottenfauna. 
Vegetationen bidrar med en rad nyttor för vattenmiljön, bland annat skugga 
varma dagar, näringstillförsel, trädrötterna stabiliserar fårans kanter och 
skapar variation och därmed mikrohabitat i strandkanten m.m. 

Vattennära vegetation som tas bort i byggskedet behöver återplanteras 
så snart som möjligt för att försöka bibehålla en kontinuerlig ekologisk 
funktion för vattendraget. För att kompensera för naturligt bortfall under 
tillväxtperioden så bör fler plantor sättas än antalet träd som avverkas. Om 
vegetationen inte kan återskapas på samma plats bör förlusten vägas upp 
genom plantering på en närliggande sträcka av vattendraget som saknar eller 
har gles vegetation. En del av plantorna bör sättas nära fårans kant för att 
möjliggöra överhäng över vattenytan. 

Planteringar bör förenas med ett skötselprogram för att säkerställa att 
plantorna når vuxen ålder och därigenom säkerställa att den ekologisk 
funktion som den nedtagna vegetationen hade för vattendraget återskapas. 

Vid flytt av vattendrag kan stubbar från avverkade träd längs bäckfåran flyttas 
med till motsvarande läge i nyanlagd bäckfåra. Detta gäller träd som skjuter 
rotskott, till exempel al för att skynda på återetableringen av träd. Under 
byggskedet måste stubbarna förvaras nedgrävda så rötterna inte skadas. Det 
är särskilt angeläget vid långa byggtider.  

Vid Mölndalsåns åfåra vid den så kallade åkröken utgörs redan området som 
kommer ianspråktas av ny stambana av anlagda ytor för bebyggelse, GC-
bana, parkering och dylikt. Det finns dock viss risk för att anläggande av 
banvallen längs den cirka 300 meter sträckan (exklusive bro) kan försvåra 
genomförandet av åtgärden Återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban 
miljö eftersom en järnväg har lång livslängd och ett starkt juridiskt skydd 
och bedöms därmed svårare att återställa än den redan idag ianspråktagna 
ytan. Trafikverket kommer via framtida markåtkomstprocess ha som mål att 
anlägga grönytor längs med vattendraget i den mån det går för att förbättra 
möjligheten att nå MKN och bidra till att åtgärden för vattenförekomsten 
inte äventyras. I detta skede (lokaliseringsskedet) är det dock för tidigt 
att åta sig ett sådant villkor eftersom det är beroende av utfallet från 
markåtkomstprocessen vilken äger rum vid ett senare skede.
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Sammanfattning MKN för yt- och grundvatten
Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats
Inom delsträckan har de tre aktuella ytvattenförekomster pekats ut som 
passager där det råder stor risk för otillåten försämring av ekologisk/
kemisk status eller äventyrande av beslutad miljökvalitetsnorm. Dessa 
vattenförekomster förekommer inom Mölndals avrinningsområde och är:

• Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439)

• Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352)

• Kålleredsbäcken (WA88967654)

Anledningen till att det bedöms råda hög risk för försämring av MKN i 
dessa vattenförekomster är till följd av dess dåliga klassning där ytterligare 
försämring inte är tillåten. Ytvattenförekomsterna är också redan kraftigt 
påverkade av bland annat kulvertering, bebyggelse och infrastruktur vilket 
gör att utrymmet för ytterligare spår är litet och det finns lite utrymme att 
undvika vattenförekomsterna eller sätta in åtgärder som krävs för att minska 
påverkan. För övriga vattenförekomster längs de tre korridorerna bedöms 
järnvägens effekter på det morfologiska tillståndet bli relativt begränsad 
eftersom det finns större utrymme för att parera så att spåranläggningen inte 
påverkar ytvattenförekomsterna samt att de har en bättre klassificering till 
att börja med.

Alla korridorer inom delsträckan passerar vattenförekomsten Mölndalsån 
– Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg (WA73319439) där ny stambana förbi 
åkröken i Almedal kommer att påverka vattenförekomstens närområde och 
svämplan. Anläggningen bedöms i viss mån äventyra uppnående av gällande 
MKN ”god ekologisk status” genom att åtgärden ekologiskt funktionella 
kantzoner i urban miljö motverkas på berörd sträcka (ca 400 meter). 
Området som ianspråktas av ny stambana utgörs dock av redan av anlagda 
ytor och andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan kommer 
därmed att förbli oförändrade och någon försämring av kvalitetsfaktorn 
morfiologiskt tillstånd bedöms inte ske. Sammantaget bedöms anläggningen 
i viss mån äventyra uppnående av gällande MKN ”god ekologisk status” 
genom att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö 
motverkas på berörd sträcka (ca 400 meter). Någon försämring bedöms 
dock inte uppstå eftersom järnvägen anläggs på redan anlagda ytor och 
hela vattenförekomsten utgör ett markavvattningföretag med onaturliga 
kanter, botten och form på åfåran. Sammanfattningsvis bedöms järnvägen 
inte försämra vare sig ekologisk- eller kemisk status eller någon enskild 
kvalitetsfaktor.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst passerar 
vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352). I Mölndalsån vid Forsåker, där det 
morfologiska tillståndet har dålig status är det inte uteslutet att 
en järnvägsbro kan innebära en otillåten försämring, då tidigare ej 
ianspråkstagna områden tas i anspråk för anläggande av järnvägen. Då 
morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får ingen försämring ske. Behov av 
ett undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) finns.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo samt Landvetter Öst passerar 
vattenförekomsten Kålleredsbäcken (WA88967654). Tre anläggningstyper 
har utretts och bedömts och samtliga tre alternativ innebär en omledning av 
Kålleredsbäcken och anläggande av ny åfåra förbi bussdepån vid Rävekärr. 
Sammantaget bedöms järnvägen inte försämra varken ekologisk- eller 
kemisk status eller någon enskild kvalitetsfaktor under förutsättning att alla 
genomförbara miljöanpassningar och skyddsåtgärder (se kapitel 12) vidtas 
vid utförandet.

För vattenförekomsterna bäck till Gravsjön (WA46072746), bäck från Yxsjön 
(WA68316813) samt Nordån (WA89645773) finns en viss risk till försämring 
för korridor Tulebo till följd av att de är relativt korta vattenförekomster 
och passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och 
närområde i anslutning till passagen. Även korridor Landvetter Öst 
passerar bäck från Yxsjön och ger då samma effekt som korridor Tulebo. Med 
insatta miljöanpassningar och skyddsåtgärder så som brokonstruktioner 
istället för trummor eller kulvert bedöms det dock inte bli någon försämring 
av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd. För övriga vattenförekomster 
längs de tre korridorerna bedöms järnvägens effekter på det morfologiska 
tillståndet bli relativt begränsad och en försämring av MKN uteblir.

För samtliga alternativ förläggs järnvägen i relativt långa bergtunnlar inom 
de västra delarna av korridorerna. Belastningen från tunnelvattnet bedöms 
inte ge upphov till en försämring av status för någon kemisk parameter.

Delsträcka Landvetter flygplats - Borås
Samtliga korridorer passerar antingen grundvattenförekomsten Bollebygd 
eller Bollebygd Norra i Nolåns dalgång. Dalgången passeras dock i huvudsak 
på bro, vilket medför liten påverkan på kvantitet och kvalitet i driftskedet. I 
byggskedet finns risk för påverkan på framförallt kvalitet i samband med 
anläggningsarbeten. Med de möjliga skyddsåtgärder, så som exempelvis 
siltgardiner och spont så att avvattning av anläggningen vid drift och 
underhåll inte riskerar att förorena grundvattenförekomsten, bedöms 
effekter och konsekvenser för grundvattenförekomsterna bli små med 
avseende på både kemisk och kvantitativ status. 

Korridorerna passerar ett flertal vattenförekomster. Inom korridoren 
Hindås finns ytvattenförekomsterna Nolån (WA14571200), Gisselån 
(WA26674404), Nordån (WA89645773) och Sandaredsån (WA71601058), som 
omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Korridorerna Hestra och 
Bollebygd Nord berör ytvattenförekomsterna Nolån och Sandaredsån. Inom 
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd finns ytvattenförekomsterna 
Nolån, Sörån (WA47562474) och Surtan (WA42105633). 

Järnvägen passerar Nolån, Gisselån och Sörån på bro, vilket bedöms medföra 
liten påverkan på åfåra och stränder. Nordån, Sandaredsån och Surtan 
passeras i markplan, vilket leder till förändringar av strand och närområde 
i anslutning till passagen. För korridorerna kommer järnvägen dock endast 
att medföra en liten risk för äventyrande av kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd för de ytvattenförekomster som påverkas. 

För korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Syd bedöms inga effekter 
från utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbeten bedöms uppkomma. 
En järnväg inom de tre korridorerna bedöms innebära liten risk avseende 
förutsättningarna att följa MKN för ytvatten. 

För korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors finns i byggskedet viss risk 
för negativa effekter på ekologisk och kemisk status i recipienter från utsläpp 
av process- och länshållningsvatten från bergtunnel. De två korridorerna 
bedöms sammantaget innebära liten risk avseende förutsättningarna att följa 
MKN för ytvatten under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas så som att 
påverkan på vattenförekomster kan motverkas genom att etableringsytor 
placeras med skyddsavstånd till ytvatten samt att byggdagvatten och 
länshållningsvatten från tunnel behandlas innan det tillförs recipient. Vid 
anläggningsarbeten bör arbetsområdet skärmas av med spont, siltgardin eller 
motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

Delsträcka Borås
Ytvattenförekomsterna Ryssbybäcken (WA47562474) och Viskan 
(WA42313180) passeras med lång bergtunnel respektive bro inom korridoren 
Knalleland. Eftersom dessa två anläggningstyper endast i liten utsträckning 
ger permanenta effekter på vattendragens flöden, fåra eller närmiljö bedöms 
järnvägen i obetydlig till liten omfattning påverka Ryssbybäckens eller 
Viskans morfologiska tillstånd.

Korridorerna Borås C nordöst och Borås C sydöst innebär att Borås 
passeras med en lång bergtunnel under mark. Passage med bergtunnel 
bedöms inte heller ge några permanenta effekter på det morfologiska 
tillståndet i Viskan, Ryssbybäcken samt bäck via Gånghester (Lillån).

Inom korridorerna Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal passeras 
vattenförekomsten Viskan med en lång bro där ån bildar ett brett 
lugnvatten som benämns Djupasjön. Brostöd bedöms här kunna medföra 
permanenta ingrepp i åns botten, strand och närmiljö. Konsekvenserna 
kan därför minimeras genom att undvika brostöd i vattnet samt bevara 
trädbården närmast ån. Dagvatten från bron bör heller inte släppas direkt till 
vattendraget utan fördröjning och rening.

I byggskedet för de norra aternativen Knalleland samt Borås C nordöst 
kan förorenande utsläpp av länshållningsvatten från tunnelarbetena 
påverka vattenkvaliteten i den närliggande vattenförekomsten Viskan, 
vilket kan leda till en försämring av den ekologiska eller kemiska statusen. 
Påverkan på vattenkvaliteten kan minskas genom att etableringsytor 
placeras med skyddsavstånd till vattendraget samt att byggdagvatten 
och länshållningsvatten behandlas innan det når recipienten. Vid 
anläggningsarbeten för bro i Viskan bör också arbetsområdet vidare skärmas 
av med spont, siltgardin eller motsvarande för att begränsa grumling i vatten.

I anslutning till Viskan vid Osdal och Gässlösa finns de förorenade områdena 
Gässlösa deponi och Djupasjön. Anläggning av en järnväg inom de södra 
alternativen Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal kan medföra ökad 
spridning av föroreningar till Viskan från de förorenande områdena och 
därmed finns risk för försämrade förutsättningar att uppnå god ekologisk 
eller kemisk status i vattenförekomsten. För att motverka spridning i 
byggskedet krävs skyddsåtgärder så som exempelvis att minimera uppkomst 
av förorenat länshållningsvatten, rening av länshållningsvatten innan det 
släpps ut till omgivningen, att tillfällig lagring av massor endast får ske på 
ytor där risk för spridning är försumbar (se vidare kapitel 9).

Sammantaget bedöms korridorerna innebära liten risk avseende 
förutsättningarna att följa MKN för ytvatten under förutsättning att nämnda 
skyddsåtgärder vidtas.
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10.1.8 Uppföljning mot miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler
Nedan följer en redogörelse för hur den nya järnvägen lever upp till 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Bevisbörderegeln 
Verksamhetsutövaren ska visa att hänsynsreglerna uppfylls och 
miljöbedömningsprocessen är ett led i uppfyllelsen av denna bevisbörderegel. 
Hur respektive hänsynsregel uppfylls beskrivs nedan. 

Kunskapskravet  
Genomförandet av miljöbedömningar och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningen har skett av Ramboll Sverige, ett 
konsultföretag inom samhällsbyggande med experter inom allt från järnväg 
till miljö. Genom hela miljöbedömningsprocessen har Trafikverkets 
specialister varit involverade. 

Mer information om de personer som bidragit till denna 
miljökonsekvensbeskrivning finns i kapitel 14 Sakkunskap som bidragit till 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Projektets påverkan, effekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 9 
Miljöeffekter och konsekvenser. I samma kapitel beskrivs även skyddsåtgärder 
på en övergripande nivå. 

Försiktighetsprincipen 
Genom att ta hänsyn till landskapets förutsättningar och värden samt 
anpassa lokalisering och utformning redan nu i lokaliseringsutredningen 
kan det bidra till att särskilda miljöåtgärder inte behövs längre fram i 
processen. Detta har varit en av utgångspunkterna i framtagandet av 
lokaliseringsutredningen. En miljökonsekvensbeskrivning ska beskriva 
behov av försiktighets- och skyddsåtgärder. Detta görs i kapitel 9. 
Skyddsåtgärder som vidtas för att till exempel klara gällande riktvärden eller 
som Trafikverket normalt utför, är inkluderade i konsekvensbedömningen. 
Samtliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer krävas när 
järnvägen väl byggs beskrivs inte i detta skede av planläggningsprocessen. 

Produktvalsprincipen 
Stora volymer material och varor används vid byggnation av järnväg. 
Trafikverket har riktlinjer för farliga ämnen i material och varor, där 
det framgår vilka krav som gäller för innehållet i material och varor i 
verksamheten. Enligt riktlinjen klassificeras material och varor i en av fyra 
grupper. En femte grupp finns för de material och varor där information 
saknas. 

• Grupp A – Tillåten 

• Grupp B – Riskminskning 

• Grupp C – Utfasning 

• Grupp D – Förbjuden 

• Grupp E – Information om innehåll saknas 

Trafikverkets kriterier är harmoniserade med BASTA-kriterierna. 
BASTA är ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och 
anläggningsprodukter. Systemet vänder sig till bland annat entreprenörer, 
byggherrar, fastighetsägare, konsulter och materialleverantörer. Syftet med 
BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och 
anläggningsprodukter. EU:s kemikalielagstiftning REACH är kärnan i 
BASTA: s krav på kemiskt innehåll (Byggföretagen, 2020). 

För att leva upp till miljöbalkens produktvalsprincip används följande 
riktlinje vid val och användning av material och varor:

1. Material och varor ska i första hand klara Trafikverkets kriterier för 
grupp A.

2. Om det inte är möjligt att uppfylla Trafikverkets kriterier för grupp A får 
material och varor som klarar kriterierna för grupp B användas.

3. Om det inte heller är möjligt att klara Trafikverkets kriterier för grupp B 
får material och varor klassade i grupp C användas. Material och varor 
som inte klarar kriterierna för grupp B ska uppfylla följande särskilda 
villkor före användning:

• En dokumenterad produktvalsanalys samt en riskanalys ska göras  
innan materialet eller varan används. Om produktvalsanalysen visar 
att gångbara alternativ saknas och riskanalysen visar att användningen 
medför acceptabla risker får materialet eller varan användas. 

• Beställaren ska informeras om en kemisk produkt i grupp C planeras 
att användas. Beställaren ska även informeras om resultatet av 
riskanalysen innan arbetet påbörjas.

Material och varor får inte användas om de innehåller ämnen på 
Trafikverkets förbudslista i halter lika med eller över respektive ämnes 
egenskapskriterier, grupp D. Vid användning av produkter klassificerade 
i grupp D med tillåtna användningsområden ska de särskilda villkoren för 
grupp C uppfyllas före användning.

Vid användning av material och varor där det saknas tillgänglig information 
om vilka ämnen som ingår, grupp E, ska en dokumenterad produktvalsanalys 
göras innan materialet eller varan används.

I riktlinjen beskrivs även vilka krav som gäller för innehållet i 
produktvalsanalys och riskanalys. 

I detta skede av planläggningsprocessen beskrivs anläggningstyper (tunnel, 
markplan eller bro) översiktligt. Materialval sker dock senare i processen. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
Ett av målen med projektet är att de nya stambanorna ska främja en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, materiella tillgångar samt 
ändliga resurser. De olika alternativens påverkan på masshantering, yt- och 
grundvatten samt jord- och skogsbruk beskrivs i kapitel 9 och dessa aspekter 
ingår i den samlade bedömningen längre fram i detta kapitel. 

Energianvändningen är stor vid byggande av järnväg, medan 
transporterna på järnvägen blir energieffektiva i jämförelse med andra 
transportslag. Trafikverket har intentionen att minska klimatpåverkan 
och energianvändningen i såväl planeringsprocessen som vid upphandling 
av entreprenader och material. Detta ger incitament för nya och 
kostnadseffektiva lösningar. Då många delar av infrastrukturhållningen kan 
effektiviseras är ett systematiskt arbete en förutsättning för att identifiera 
lösningar som ger lägre klimatpåverkan under hela planerings-, projekterings- 
och byggskedet.

Inom ramen för lokaliseringsutredningen görs klimatkalkylberäkningar 
kontinuerligt för att uppskatta den energianvändning och klimatbelastning 
som anläggande och drift av den nya stambanan ger upphov till ur ett 
livscykelperspektiv. Detta för att bland annat redovisa klimat- och 
energieffektiviseringsarbetet samt ta fram och hantera åtgärdsförslag för 
minskad klimatpåverkan och energianvändning.

Från och med 2018 köper Trafikverket enbart förnybar el till den egna 
verksamheten, till exempel till drift av järnväg.

Lokaliseringsprincipen
Syftet med en lokaliseringsutredning är att säkerställa en lokalisering som 
är lämplig med hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst 
intrång och olägenhet samt till en skälig kostnad.

Längre fram i detta kapitel görs en värdering av miljökonsekvenserna för 
korridoralternativen som ska bidra till att de bästa alternativen för den 
framtida järnvägen kan väljas. Lokaliseringen, det vill säga val av korridor, 
avgörs slutligen vid regeringens tillåtlighetsprövning. Den mest lämpliga 
placeringen av järnvägen inom föreslagen korridor kommer dock utredas 
vidare i nästa steg av planläggningsprocessen.

Trafikverket har en pågående process med att peka ut de rangordnade 
korridorerna som riksintresse för kommunikation. Alternativet med 
rangordning 1 stämmer överens med gällande översiktsplaner för Göteborgs 
Stad, Mölndals stad och Bollebygds kommun. För Härryda kommun stämmer 
alternativet i stort med översiktsplanen, förutom öster om Ryamotet där 
översiktsplanen redovisar en korridor närmare Rävlanda. Borås stad har 
ingen korridor utpekad i översiktsplanen, men belyser vikten av järnvägen 
och ett centralt stationsläge. Med samtliga kommuner genomför Trafikverket 
en kontinuerlig dialog.

I Osdal söder om Borås finns risk för att projektet bidrar till ett regionalt 
utdöende av silvergökbi (Nomada argentata). Rätt lokalisering och minimerat 
fotavtryck vid anläggningsarbetet inom järnvägskorridor bedöms kunna 
reducera risken för skada kraftigt.

Skälighetsregeln 
Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som föreslås ska vara skäliga utifrån 
nytta och kostnad. I detta skede av planläggningsprocessen görs endast en 
översiktlig beskrivning av behovet av skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder 
som föreslås är sådana som bedöms vara skäliga att genomföra. Om en 
skyddsåtgärd inte bedöms som skälig anges det i texten där skyddsåtgärden 
beskrivs. 
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Skadeansvaret 
Om det skulle uppstå skador på miljön med anledning av projektet kommer 
Trafikverket eller entreprenören genomföra det underhåll och de eventuella 
kompensationsåtgärder som krävs i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillåtlighet
Den nya järnvägen mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Detta 
beslutade regeringen i oktober 2020.

10.2 Jämförelser mellan korridorer
Nedan jämförs betydande miljökonsekvenser i de olika korridorerna med 
varandra för respektive delsträcka. Dessutom redovisas miljöaspekterna 
masshantering och klimat, som har en jämförande bedömningsskala, lite mer 
utförligt för samtliga delsträckor. 

10.2.1 Värdering av miljökonsekvenserna för 
korridoralternativen
Almedal - Landvetter flygplats 

Raka vägen

Mölnlycke
Raka vägen öst

Landvetter öst

Tulebo

L1 Tunnel

M1 Mölndal
L3 Parallell

L7 Öster om flygpl.

Säveån

Hallen

Buarås

Bårhult

Inseros

Öjersbo

Knipered Jäxviken

Vrestaby

Hjorthall

Hassungared

Öxeryd

Jonsered

Eskilsby

Hällesåker

Nya Långenäs

Öjersjö

Landvetter

Mölnlycke

Göteborg

Råda

Backa

HulanMellby

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Fagered

Önneröd

Björröd

Furulund

Skårtorp
Örgryte

Härlanda

Lindome

Partille

Kållered

Landvetters fpl.

57

50

187

159

120

110

Delsjön

Nordsjön

Hornasjön

© Lantmäteriet

0 1 2 3
km

Översikt utredningskorridorer med anläggningstyp
Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att
detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Ungefärligt stationsalternativ

Figur 10.8 Översikt utredningskorridorer mellan Almedal och Landvetter flygplats.

En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell 10.10.

Mölndalsåns dalgång: I dalgången är det trångt om utrymme med mycket 
befintliga verksamheter och infrastruktur. I dalgången krävs åtgärder för 

skydd mot översvämning oavsett val av korridor. Översvämningsrisker 
i dalgången är kopplat till såväl skyfallshändelser som höga nivåer i 
Mölndalsån och utgör idag en befintlig problematik i dalgången. 

För alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går järnvägen 
längs med nuvarande järnväg från Almedal fram till Mölndal station. 
Alternativen med station i Mölndal ger möjlighet till positiv stadsutveckling 
och stärker Mölndal C som lokal knutpunkt i Storgöteborg samtidigt 
som utrymmesbristen i Mölndalsåns dalgång är en utmaning.  Söder 
om korsningen med Flöjelbergsgatan kommer flera brostöd att behöva 
placeras i åfåran där järnvägen ska byggas i en trång passage mellan ån och 
befintlig infrastruktur. Vid Forsåker kommer flera parallella järnvägsbroar 
att krävas vid passage av Mölndalsån uppströms sammanflödet med 
Kålleredsbäcken. Kumulativa effekter för vattendraget kan uppstå då 
gällande dom för vattenverksamhet finns för åtgärder inom Forsåkerområdet. 
Se vidare ”Bilaga undantag miljökvalitetsnormer”. Järnvägen medför visst 
intrång i omvandlingsområdet Forsåker där planläggning för bostäder och 
verksamheter pågår och kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas vid 
Forsåker. Efter Mölndals station passerar järnvägen Kålleredsbäcken där 
fördjupade utredningar visar att permanent omledning av bäcken krävs på 
en cirka 260 meter lång sträcka förbi bussdepån där befintlig bäckfåra med 
trädvegetation tas i anspråk av järnvägsanläggningen. För samtliga alternativ 
med station i Mölndal behöver Västkustbanans spår flyttas i sidled vilket 
leder till att transport av farligt gods kommer att ske närmare nuvarande 
bebyggelse än i dagsläget. Omkring 20 till 30 bebyggda fastigheter kan 
komma att direkt beröras av den nya järnvägens sträckning ur riskhänseende. 
I huvudsak handlar det om kontors- och verksamhetslokaler. Även 
Lackarebäcksmotet behöver troligen byggas om. Direkt öster om E6/E20 
finns idag inga bostäder utan enbart kontors- och verksamhetslokaler.

På grund av den befintliga översvämningsproblematiken i dalgången till följd 
av höga flöden i Mölndalsån erfordras skyddsåtgärder mot översvämning av 
anläggningen, på en betydande sträcka För alternativen med station i Mölndal 
fordras ett sådant högvattenskydd längs cirka 3 kilometer av anläggningen. 
Förutom skydd av anläggningen mot höga vattennivåer i Mölndalsån medför 
ett högvattenskydd en barriär för ytliga avrinningsvägar mot Mölndalsån 
från områden öster om anläggningen. Vid skyfall leder detta till ökad 
översvämningsproblematik vid markområden öster om den nya anläggningen. 
Detta till följd av att lågpunkter byggs bort och möjlig ytvattenavrinning 
försämras när ytliga skyfallsvägar blockeras. Ett högvattenskydd kan 
även medföra ökad översvämningsproblematik i dalgången väster om 
anläggningen då vatten vid en översvämningshändelse i Mölndalsån hindras 
att breda ut sig till områden öster om anläggningens högvattenskydd. 
Pågående förbättringsåtgärder av Mölndalsåns kapacitet samt optimering 
av vattenreglering medför dock att översvämningsproblematiken vid höga 
vattenflöden i Mölndalsån i framtiden kommer minska. Detta medför att 
de negativa konsekvenserna, som ett högvattenskydd medför, blir mindre 
i områden väster om anläggningen vid en högvattensituation i Mölndalsån 
jämfört med de negativa konsekvenser ett högvattenskydd medför öster om 
anläggningen i samband med skyfallshändelser. De negativa konsekvenserna 
i samband med skyfallshändelser bedöms bli måttliga till stora. 

För alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst går järnvägen en kort sträcka 
i Mölndalsåns dalgång innan den går in i tunnel. Det innebär att flytt av 
nuvarande järnvägsspår i sidled inte behöver ske på en lika lång sträcka 
som för alternativen med station i Mölndal. Ett tiotal fastigheter med 

kontors- och verksamhetslokaler bedöms bli direkt berörda av järnvägens 
sträckning i Mölndalsåns dalgång ur ett riskhänseende. För alternativen 
Raka vägen och Raka vägen Öst undviks arbeten i Mölndalsån vid Forsåker, 
samt i Kålleredsbäcken då järnvägen svänger av från Mölndalsåns dalgång 
norr om dessa platser. Trots att Raka vägen och Raka vägen Öst viker 
av från Mölndalsåns dalgång kan det krävas ett längsgående skydd mot 
översvämning av anläggningen vid Mölndalsån även längre söderut i 
Mölndalsåns dalgång, med en total sträcka på cirka 2 kilometer jämfört med 
cirka 3 kilometer för korridorer med station i Mölndal. Även för Raka vägen 
och Raka vägen Öst har översvämning bedömts ge en måttlig till stor negativ 
konsekvens om inga andra åtgärder än att skydda järnvägsanläggningen 
görs. Detta eftersom konsekvenserna vid skyfall blir störst i norra delarna av 
Mölndalsåns dalgång, som berörs av alternativ Raka vägen och Raka vägen 
Öst, samt att översvämningsskydd mot höga flöden berör betydande sträcka 
i dalgången även för dessa alternativ. Konsekvenserna avseende skyfall blir 
i Mölndalsåns dalgång större än konsekvenserna avseende översvämning 
till följd av höga flöden varför skyfallsproblematiken blir utslagsgivande för 
bedömningen.

För korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst kommer den 
befintliga bebyggelsen i områdena Brännås och Rävekärr att påverkas 
i viss mån. För vissa miljöaspekter blir påverkan olika beroende på om 
området passeras på bro eller i betongtunnel. För landskap och bebyggelse 
samt buller blir det störst påverkan med ett broalternativ, medan det för 
naturmiljö blir minst påverkan. Vid Sandbäck berör järnvägen ett område 
med jordbruksmark. Alternativ Tulebo medför något större intrång i 
jordbruksmark än de två andra alternativen. Tillsammans med planerade 
uppställningsspår i projekt Pilekrogen uppstår kumulativa effekter då 
området med jordbruksmark till stor del blir ianspråktaget i samtliga tre 
alternativ. Även för Kålleredsbäcken kan uppställningsspåren innebära 
kumulativa effekter. 

Öster om Mölndalsåns dalgång: Raka vägen och Raka vägen Öst passerar 
värdefulla natur- och kulturmiljöer vid Gunnebo och Rådasjön. Negativa 
konsekvenser för dessa undviks genom att området passeras i tunnel. Genom 
att göra miljöanpassningar som att inte tillåta arbetstunnlar på sträckan 
förbi Gunnebo respektive Mölndals kvarnby undviks skada på riksintresse 
kulturmiljö. Inte heller riksintresseområdet för friluftsliv vid Gunnebo och 
Rådasjön bedöms påverkas. 

Efter passagen av Sandbäck går de tre korridorerna Mölnlycke, Tulebo och 
Landvetter Öst in i tunnel. För Mölnlyckealternativet fortsätter tunneln 
till strax öster om Mölnlycke tätort. Ur bullersynpunkt är det positivt att 
områden med många bostäder passeras i tunnel istället för i markplan. Så 
är fallet i alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke. När järnvägen går 
i tunnel kan stomljud uppkomma. Stomljudsdämpande åtgärder kommer 
utföras, så att riktvärden för stomljud klaras oavsett val av korridor. 

Öster om Mölnlycke tätort, passerar alternativ Raka vägen och alternativ 
Mölnlycke i markplan genom skogsområden vid Yxsjön med höga värden 
som livsmiljö för många arter, innan korridoren så småningom når 
Landvetter flygplats. Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger 
möjlighet till järnväg i markplan i en del av reservatet. Inom korridoren finns 
även utrymme att passera norr om naturreservatet men även där finns höga 
naturvärden knutna till skogsmiljöerna. För naturmiljö bedöms alternativ 
Raka vägen och alternativ Mölnlycke sammantaget ge en stor negativ 
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konsekvens på grund av den påverkan som alternativen har då sträckningen 
berör skogsområden med höga värden som livsmiljö för många arter, samt 
värdefulla vattenmiljöer och myrområden. 

Korridor Landvetter Öst går inte lika långt norrut som Mölnlyckekorridoren 
och järnvägen kan gå i markplan vid Hårskeröds mosse nordost om Hårssjön, 
strax utanför riksintresseområde för naturvård och friluftsliv. Om järnvägen 
förläggs i markplan är det viktigt att hydrologin i Hårskeröds mosse inte 
påverkas, då sådan påverkan innebär skada på riksintresse naturvård. Vidare 
ger korridoren möjlighet både för tunnelläge och markplan mellan Mölnlycke 
tätort och det tätortsnära rekreationsområdet vid Finnsjön. Finnsjön är 
kommunal huvudvattentäkt för Mölnlycke. Med järnväg i markplan förväntas 
stor bullerpåverkan på naturmiljöer, områden för rekreation samt även 
för boendemiljöer. En järnväg i markplan förbi Hårssjön och Finnsjön blir 
också en barriär mellan Mölnlycke tätort och sjöområdena. Detta medför 
stor negativ effekt på områdets värde som friluftsområde för såväl barn som 
vuxna och påverkar utvecklingen av Mölnlycke tätort. Järnväg i markplan 
tätt inpå Finnsjöns vattentäkt bedöms kunna ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser då betydande påverkan på avrinningsförhållanden kan leda 
till kortare rinntider för ytavrinning mot vattentäkten vilket leder till ökad 
sårbarhet för vattentäkten.

För alternativ Tulebo kan dalgången vid Tulebo passeras i markplan eller 
i tunnel innan järnvägen åter måste gå i tunnel öster om Tulebo. Inom 
korridoren finns därför möjlighet att gå i tunnel under Hårssjön eller att 
gå i en grundare och kortare tunnel där järnvägen når markplan i trakten 
av Tulebo för att sedan åter gå ned i tunnel. Området kring Hårssjön 
är riksintresse för både friluftsliv och för naturvård. Alternativet med 
järnvägen i markplan ligger längre ifrån de känsligaste naturområdena och 
har därför bedömts vara ett möjligt alternativ. Hårssjön är en viktig fågelsjö 
och hyser arter som är känsliga för bullerstörning. Vid fördjupad utredning 
med avseende på påverkan på naturvärden i riksintresseområdet har det 
visat sig att det med järnväg i markplan genom Tulebo krävs omfattande 
bullerdämpande åtgärder för att bullerpåverkan på riksintresseområdet 
ska bli acceptabla för arter som är känsliga för bullerstörning. Med 
bullerdämpande åtgärder anpassade för området bedöms värdena i 
riksintresseområdet för naturvård inte skadas påtagligt. Detta gäller även 
för riksintresseområdet för friluftsliv. Trots ovanstående bedöms det 
bli stora negativa konsekvenser för naturmiljön vid ett läge i markplan 
förbi Tulebo. Barriäreffekter för de boende kan särskilt påverka barn och 
ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar i närmiljön. Boendemiljön är 
relativt opåverkad av buller i nuläget och en järnväg i markplan skulle därför 
medföra en stor negativ konsekvens för de boende på grund av den nya 
ljudkällan.

Kring Benareby och längre österut: Även området kring Benareby 
som är kulturhistoriskt intressant och som har landskapsmässiga värden 
kan i den södra delen av korridoren passeras i markplan i alternativen 
Landvetter Öst och Raka vägen Öst. Då känsligheten för nya, storskaliga 
inslag i landskapsbilden är hög blir den negativa konsekvensen av en 
järnväg i markplan för landskapet stor. Både Landvetter Öst och Raka vägen 
Öst bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser för naturmiljö 
då effekterna av påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer kan bli 
långvariga och lokalt stora.

Alternativ Tulebo passerar Benareby i en lite annan sträckning än alternativ 
Landvetter Öst. I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av 
vattenförekomsterna bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens 
sträckning i korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket 
innebär att även små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan 
kan undvikas genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma 
under järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas. 
Liksom vid markplan vid Tulebo kan barriäreffekter för de boende i Benareby 
särskilt påverka barn och ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar 
i närmiljön. Boendemiljöerna vid Benareby är liksom vid Tulebo relativt 
opåverkade av buller i nuläget och en järnväg i markplan skulle innebära 
en stor negativ konsekvens för de boende på grund av den nya ljudkällan. 
Området söder om Björröd är redan exponerat för flygbuller men en järnväg 
innebär ytterligare påverkan för de boende. Bullerskyddande åtgärder 
kommer att vidtas så att riktvärdet klaras men ljudnivån kommer att bli 
högre än i dagsläget. 

I skogsområdet mellan Benareby och Björrödsdalen berör alternativ Tulebo 
ett område med en hög koncentration av fornlämningar. En järnväg i 
markplan i detta område bedöms ge stora negativa effekter. Sammantaget 
bedöms konsekvensen för kulturmiljö vara måttligt negativ. Det är inte 
uteslutet att det kan finnas liknande fornlämningar på fler platser i 
skogsområdet då dessa områden historiskt till stor del är outredda.

Vid flygplatsen: Effekten för Landvetter flygplats av station L1, i tunnel 
under nuvarande flygplats, bedöms vara att tillgängligheten för resenärerna 
stärks. Vidare är bedömningen att flygplatsens verksamhet inte störs. För 
station L3 kan däremot anpassningar eller skyddsåtgärder behöva göras 
för att inte påverka flygplatsens verksamhet. Alternativen Landvetter Öst 
och Raka vägen Öst ansluter i markplan till flygplatsen på dess östra sida. 
Järnvägen passerar vid L3 genom de delar av flygplatsområdet där de högsta 
föroreningshalterna av PFAS-ämnen finns. Dessa ämnen sprids lätt till vatten 
och är svårsanerade. Tätning av tunnel/skärning kommer vara nödvändig 
oavsett vilket alternativ som väljs, dock krävs ytterligare undersökningar, 
av till exempel bergets genomsläpplighet, för att kunna arbeta fram rimliga 
tätningsåtgärder.

De korridorer som kan kombineras med en station under Landvetter flygplats, 
L1 kan även kombineras med station L7. För miljöaspekten Landskap och 
bebyggelse finns skillnader i bedömning för de bägge stationsalternativen. 
Det förhållandevis långa avståndet till terminalbyggnaden i station L7 
påverkar orienterbarheten inom flygplatsområdet. Läget för tågstationen 
stärker inte Landvetter flygplats karaktär och funktion som en nationell 
och regional målpunkt för resande. Effekten av en extern station kan 
bli att resandet med tåg blir begränsat och att fler väljer att åka bil eller 
buss till flygplatsen. Station L7 kan eventuellt påverka karaktär och 
funktion positivt för det nya utvecklingsområde som planeras väster om 
stationsläget. Den negativa konsekvensen bedöms sammantaget vara liten 
till måttlig. Kumulativa effekter kan uppkomma av att det finns kommunala 
expansionsplaner för området strax väster och nordväst om station L7. 
Station i läge L7 bedöms som ett sämre alternativ än L1. För Risk och 
säkerhet är konsekvensen för station L7 något mindre än för L1 då L7 har 
station i markplan. För övriga miljöaspekter finns inte någon tydlig skillnad.

Inom samtliga korridorer kommer stora mängder bergmassor att frigöras vid 
anläggning av tunnlar och djupa skärningar. I Figur 10.9 redovisas den totala 
mängden uppkomna massor för respektive alternativ och materialtyp. 

Figur 10.9 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per 
korridor på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats.

I Mölnlyckekorridoren inklusive L1 uppkommer en stor mängd 
bergmassor och en medelstor mängd jordmassor. Endast en mindre andel 
av bergmassorna bedöms kunna användas som anläggningsmassor och 
endast en mindre andel av jordmassorna bedöms kunna användas direkt i 
järnvägsanläggningen. I korridoren uppkommer minst torvmassor jämfört 
med de övriga studerade korridorerna. Med L7 uppkommer något mindre 
mängder massor än med station L1.

Korridor Tulebo, som i högre utsträckning går i markplan, ger något mindre 
mängder bergmassor än övriga korridorer men där korridoren går i markplan 
uppkommer istället jord- och torvmassor. Sett till den totala mängden massor 
så blir denna mängd marginellt större än för korridor Mölnlycke. Endast 
en mindre andel av de uppkomna berg- och jordmassorna bedöms kunna 
användas direkt i järnvägsanläggningen.

I Landvetter Öst korridoren uppkommer en mycket stor mängd bergmassor 
men endast en mindre andel av bergmassorna bedöms kunna användas. I 
korridoren uppkommer också en mycket stor mängd jordmassor men endast 
en mindre andel av dessa bedöms kunna användas. I korridoren uppkommer 
även en mycket stor mängd torvmassor. Korridor Landvetter Öst medför 
stora överskott av berg, torv och jordmassor då denna korridor har en lång 
sträckning runt flygplatsen för att ansluta till station L3. För att rent tekniskt 
kunna ansluta till stationsläget krävs långa och djupa skärningar som inte 
bara genererar torv och jordmassor utan på grund av sitt djup även kommer 
att ge stora överskott av bergmassor. Bergmassorna som frigörs för att göra 
station L3 möjligt är större än de bergmassor som frigörs för station L1 och 
L7.

I korridor Raka vägen uppkommer en stor mängd bergmassor och en 
relativt stor mängd jordmassor. Endast en mindre andel av bergmassorna 
bedöms kunna användas som anläggningsmassor medan en relativt stor del 
av jordmassorna bedöms kunna användas direkt i järnvägsanläggningen. I 
korridoren uppkommer lika lite torvmassor som för korridor Mölnlycke.
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I Raka vägen Öst korridoren uppkommer ännu större mängd bergmassor än 
för Landvetter Öst men endast en mindre andel av bergmassorna bedöms 
kunna användas. På samma sätt som för korridor Landvetter Öst medför även 
Raka vägen Öst stora överskott av berg, torv och jordmassor då även denna 
korridor har en lång sträckning runt flygplatsen för att ansluta till station L3. 

För samtliga korridoralternativ finns potential att använda uppkomna 
bergmassor till järnvägsanläggningen som anläggningsresurser. Det finns 
möjliga mottagare av bergmassor vid de stora bergtäkterna vid Kållered och 
nordost om Landvetter flygplats. Masshanteringen kommer att innebära 
omfattande transporter och kräva flera etableringsplatser. 

För samtliga korridorer finns potential att använda uppkomna jordmassor till 
järnvägsanläggningen och till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet. De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder 
i närområdet och till andra externa projekt. Uppkomna massor i i Mölndals 
dalgång består dock oftast av glacial lera och denna lera är mindre användbar 
i anslutning till järnvägsanläggningen, samtidigt som utrymme saknas i 
närområdet för bullervallar eller tryckbankar av jord.

0%

10%

20%

30%

Mölnlycke
+ M1 + L1

Mölnlycke
+ M1 + L7

Tulebo
+ M1 + L1

(L7)

Landvetter
Öst

+ M1 + L3

Raka Vägen
+ L1 (L7)

Raka Vägen
Öst
+ L3

Figur 10.10 Klimatbelastning för de olika alternativen. Alternativet med lägst klimat-
påverkan används som jämförelse och är därför angivet som 0% i diagrammet.

Landvetter Öst är den korridor tillsammans med korridor Mölnlycke som ger 
upphov till lägst klimatpåverkan under byggskedet. Detta då denna korridor 
har relativt korta sträckor i bergtunnel, vilket kräver mindre mängder 
klimatbelastande material som betong och stål, till väggar och tak i tunnlarna, 
och mindre transporter av bergmassor. Station L1 har större klimatpåverkan 
i byggskedet, jämfört med station L7. Station L7 ligger i skärning något längre 
österut, jämfört med L1 som ligger i bergtunnel under flygplatsen. Detta 
avspeglar sig i de två staplarna Mölnlycke + M1 + L1 och Mölnlycke + M1 + L7 
i Figur 10.10.

För korridor Tulebo är klimatpåverkan från lastbilstransporter bland de 
lägsta jämfört med övriga alternativ väster om Landvetter flygplats. Främst är 
det mindre transporter av bergschakt som ger en lägre klimatpåverkan.

Korridor Raka vägen är det alternativ som har absolut störst klimatpåverkan 
av korridorerna väster om Landvetter flygplats. En stor anledning till 
den höga klimatpåverkan är sträckningen i Almedal där omfattande 

konstruktioner, såsom betongtunnel och betongtråg, krävs för att hantera de 
spår som ska gå där. Alternativet har även längre sträckor med bergtunnel.

Korridor Raka vägen Öst har lägre klimatpåverkan är korridor Raka vägen, 
men högre än de andra alternativen väster om Landvetter flygplats. En 
stor anledning till den höga klimatpåverkan är sträckningen i Almedal där 
omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och betongtråg, krävs för att 
hantera de spår som ska gå där.

För korridor Tulebo och korridor Landvetter Öst bedöms stora delar 
av sträckan medföra negativ påverkan på samtliga kategorier av 
ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster 
som stor för dessa korridorer. För övriga korridorer bedöms endast östra 
delen av respektive korridor medföra negativ påverkan på ekosystemtjänster. 
Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster som måttlig för 
korridorerna Mölnlycke, Raka vägen och Raka vägen Öst.

Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter bedöms alternativ Raka vägen, 
följt av Mölnlycke, ge minst negativa konsekvenser för miljön.

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan. 

Genom miljöanpassningar undviks skada på riksintresse kulturmiljö vid 
Gunnebo respektive Mölndals kvarnby. Områdena passeras endast av 
alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst och båda alternativen går i tunnel. 
Inte heller riksintresseområdet för friluftsliv vid Gunnebo och Rådasjön 
bedöms påverkas. 

Om alternativ Landvetter Öst går i markplan behöver hydrologin i 
Hårskeröds mosse säkras för att undvika skada på riksintresse naturvård 
vid Hårssjön. För alternativ Tulebo bedöms hydrologisk påverkan på 
Tulebomossen liksom riksintresset i stort, kunna undvikas genom att 
skyddsåtgärder utförs för driftskedet. För alternativ Tulebo i markplan förbi 
Tulebo bedöms bullerpåverkan inte påtagligt skada riksintresseområdet om 
bullerdämpande åtgärder anpassade för området vidtas. En lokalisering i 
markplan i sydligaste delen av Tulebomossen bedöms påverka naturmiljöer 
som redan är påtagligt påverkade. Med skyddsåtgärder bedöms inte 
landskapstyperna, naturtyperna, opåverkade naturområden eller arter 
i området påverkas av järnväg för något av alternativen på ett sådant 
sätt att det skulle ske skada på riksintresset. Samma bedömning gäller 
riksintresseområdet för friluftsliv. 

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier. 

Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas av 
järnvägen. Alternativen Raka vägen och Raka vägen Öst är de korridorer som 
passerar i närheten och dessa går i tunnel.

Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet till järnväg i 
markplan i en del av reservatet. En sträckning genom naturreservatet bedöms 
ge stor negativ konsekvens för naturmiljö. Även utanför reservatet finns höga 
naturvärden.

Området Hårssjön-Rambo mosse är ett planerat statligt naturreservat och 
beslut om reservatsbildning väntas under våren 2022. I förslaget till beslut 
undantas åtgärder för anläggande av den nya järnvägen under förutsättning 
att järnvägen i sig inte motverkar syftet med reservatet. Om järnvägen går i 
markplan förbi Tulebo krävs omfattande bullerskyddsåtgärder anpassade för 
området. 

Samtliga korridorer på sträckan Almedal-Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 
tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Nya brostöd i 
åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att vattenförekomstens närområde 
och svämplan påverkas. Det område som tas i anspråk är redan idag anlagda 
ytor, vilket gör att andelen anlagda ytor är oförändrat. Bedömningen är att 
det inte krävs undantag från försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan 
i viss mån anses riskera att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom 
att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en 
sträcka av cirka 400 meter. Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga 
grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk 
funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras.

Vid Forsåker passerar vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst är 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring och också riskera att äventyra 
möjligheten att genomföra åtgärden Återskapande av ekologiskt funktionella 
kantzoner i urban miljö. Vid Forsåker finns också lek- och uppväxtområden 
för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt tidigare undersökning. 
Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) vid fokusområde Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 
graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet. Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde att försämras under relativt lång tid innan 
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planterade träd nått vuxen storlek. Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen 
kan innebära kumulativa effekter med avseende på fysisk påverkan på 
Kålleredsbäcken. Bedömning är sammantaget  att det inte behövs undantag 
från 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet. 
Planerade åtgärder bedöms inte heller innebära ett äventyrande av 
möjligheten att uppnå gällande MKN. En förutsättning för bedömningen 
är att många mildrande åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid 
utförandet.

Alternativ Tulebo passerar Benareby i en lite annan sträckning än 
Landvetter Öst. I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av 
vattenförekomsterna bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens 
sträckning i korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket 
innebär att även små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan 
kan undvikas genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma 
under järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas.

Sammanfattning
Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst svänger av från Mölndalsåns 
dalgång efter en kort sträcka och går därefter i tunnel förbi Mölnlycke 
tätort. Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst berör en vattenförekomst 
i Mölndalsån. Då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången att föredra, liksom tunnelläge. 
För alternativ Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst, som har station i 
Mölndal innebär det att tre vattenförekomster i Mölndalsåns dalgång berörs. 
Det bedöms finnas risk för att byggandet av järnvägen i anslutning till 
Mölndalsån söder om Flöjelbergsgatan äventyrar möjligheten att genomföra 
nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm för den 
aktuella vattenförekomsten. Där så är möjligt kommer Trafikverket att 
anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa 
ekologisk funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras utan snarare 
främjas. Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring 
av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd-parametrarna närområde 
och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får ingen 
försämring ske. Vid passage av Mölndalsån vid Forsåker bedöms undantag 
från icke försämringskravet behövas. Bedömningen är att anläggande av 
järnväg här uppfyller de villkor som krävs för att det ska gå att få undantag 
från bestämmelserna. Se vidare Bilaga undantag miljökvalitetsnormer. För 
Kålleredsbäcken kan försämring undvikas genom att alla genomförbara 
anpassningar och skyddsåtgärder vidtas. 

Samtliga korridorer på sträckan Almedal-Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna. Alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke 
ger båda stora negativa konsekvenser för naturmiljön, vilket även alternativ 
Tulebo gör. För naturmiljö bedöms alternativ Tulebo vara något sämre än 
alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke. För alternativen Tulebo och 
Landvetter Öst bedöms det bli stora negativa konsekvenser avseende buller 
trots skyddsåtgärder så att riktvärden klaras. Bedömningen grundar sig på att 
områden med liten bullerpåverkan i dagsläget får en ny bullerkälla. Alternativ 
Tulebo bedöms medföra stor negativ konsekvens för landskap och bebyggelse 
om järnvägen förläggs i markplan förbi Tulebo. Däremot bedöms inte järnväg 
i markplan förbi Tulebo påtagligt skada riksintresseområdet för naturmiljö 
vid Hårssjön om bullerdämpande åtgärder anpassade för området vidtas.

Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter bedöms alternativ Raka 
vägen, följt av alternativ Mölnlycke, medföra minst negativa konsekvenser för 
miljön.

1369



367

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

SA
M

LA
D

 B
ED

Ö
M

N
IN

G

Mölnlycke inkl M1 och L1/L7 Tulebo inkl M1 och L1/L7 Landvetter Öst inkl M1 och L3 Raka vägen inkl L1/L7 Raka vägen Öst inkl L3

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse i Sandbäck,  
öster om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap söder om Finnsjön och kring tät 
bebyggelse i Tulebo och Benareby.

Påverkan på landskap mellan Mölnlycke och Hårssjön 
och Finnsjön samt kring tät bebyggelse i Benareby.

Påverkan på landskap och bebyggelse öster  
om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap norr om Finnsjön samt  
kring tät bebyggelse i Benareby.

Naturmiljö Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 
skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer.

Påverkan på höga naturvärden vid Hårssjön och Yxsjön 
samt områden med viktiga ekologiska samband. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer. Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 

skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer.

Kulturmiljö Påverkan på Forsåkers bruksområde. Påverkan på Forsåkers bruksområde samt på 
fornlämningar i korridorens östra del.

Påverkan på flera kulturmiljöer: Forsåkers bruksområde, 
Västra Hyltan och Benareby.

Påverkan på kulturmiljön Lackarebäcks gård/ 
Svejserdalen/Ekekullen. 

Påverkan på flera kulturmiljöer: Lackarebäcks gård/
Svejserdalen /Ekekullen, Västra Hyltan och Benareby.

Rekreation och friluftsliv Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Tulebo och Benareby.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby.

Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära  
rekreationsområden kring Finnsjön och Benareby.

Ytvattentäkter
Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 

Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 
driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkten Finnsjön under 
bygg- och driftskede.

Påverkan på Finnsjöns avrinningsområde i både 
bygg- och driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Grundvatten Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Jordbruk/skogsbruk Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruk vid Pilekrogen, Tulebo och 
Benareby. Skogsbruk känsligast i anslutning till 

samhällen.

Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Buller Ökat buller både i bullerutsatta  
och relativt tysta områden.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare. Ökat buller huvudsakligen i redan bullerutsatta områden. Bullerpåverkan på boendemiljön i Benareby.

Vibrationer Påverkan på ett medelstort antal bostäder i  
en redan vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal 

bostäder kommer att påverkas inom ett området som 
bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras och enbart ett mindre antal bostäder 
kommer påverkas i ett område som idag är opåverkat.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält
Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 

skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 
exponeringen. 

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 

exponeringen. 

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 

exponeringen. 

Risk och säkerhet Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Långa tunnlar. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område.

Översvämning Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Förorenade områden
Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-

skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 
flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 

flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt kraftigt förorenat 

område vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt kraftigt förorenat område vid Landvetter flygplats.

Masshantering * Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Långa tunnlar men också stora delar av järnväg i 
markplan medför något mindre mängd bergmassor. Det 

uppkommer också relativt stora mängder jord- och 
torvmassor.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

mera jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Lång tunnel  medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Klimat ** Klimatpåverkan från lastbilstransporter och behovet av 
de klimatbelastande materialen stål och betong är låga.

Klimatpåverkan från lastbilstransporter är låg men 
betongtunnel planeras vilket ger stort behov av betong 

och stål.

Korta sträckor i bergtunnel ger mindre behov av betong 
och stål och mindre transporter av bergmassor.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har även längre sträckor 

med bergtunnel, vilka kräver större schakter med 
tillhörande lastbilstransporter av massor samt mer 

klimatbelastande material.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har därför stora mängder 
klimatbelastande anläggningsmaterial. Klimatpåverkan 

från lastbilstransporter är stor på grund av stora 
mängder bergschakt.

Ekosystemtjänster Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst möjlighet 
till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även Tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även Tabell 9.7.

Tabell 10.10  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan Almedal-Landvetter flygplats.
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Landvetter flygplats - Borås 

Bollebygd nord

Bollebygd syd

Hestra

Hindås

Olsfors Råddeby

Å

Näs

Näs

näs

bäck

torp

Henå

hult

Öre-

backa

gärde

Buarås

Jordås

Nedflo

Värred

Habäck

Smeds-

Lervik

Sands-

Pålsbo

Holmen

Hestra
Tullebo

Stocka-

Torstad

Fattabo

Backabo

Gräslid

Vikhult

Enings-

Gesebol

Hunared

Öndered

Ryggebol

Bråtared

Risbacka

Vrestaby

Holmared

Morjhult

Tubbared
Vatthult

Nordtorp

Grönered

Lönnhult

Upptröst

Varvhult

Fagerhult

Sundshult

Bertshult

Olofsered

Björkered

Björkhult

Slätthult

Ö Hunghult

Svaneholm

Rya

Öxeryd

Bosnäs

Härryda Olsfors

Rävlanda

Eskilsby

Sandhult

Rydboholm

Slätthult

Hultafors

Hällingsjö

St. Bugärde

Hindås

Viskafors

Bollebygd

Lerum

EkåsHulan

V Boda

Hestra

Ögärdet

Stamsjö

Aspenäs

Björröd

Almekärr

Skårtorp

Sandared

Sjömarken Lundaskog
Klåddegärde

Viared

Stenkullen

Björketorp

Landvetters fpl.

Härskogen

81

118
228

207

228
298

122
269

150

157

165

306

sjö

Aspen Uspen

Östra

Västra

Bosjön

Nedsjön

Storsjön

Gesebols

Hornasjön

St. Härsjön

Nedsjön

Översikt utredningskorridorer med anläggningstyp
Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att
detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

© Lantmäteriet

0 1 2 3
km

Figur 10.11 Utredningskorridorer mellan Landvetter flygplats och Borås.

En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell 10.11.

På sträckan Landvetter flygplats till området vid Sundshult strax söder om 
Hindås och norr om Klippans naturreservat går alternativ Hindås och Hestra 
i en gemensam korridor. Längs sträckan passerar korridoren i anslutning 
till flera stora bergtäkter. Korridoren passerar även Härryda sockencentrum 
som är upptaget i Härryda kommuns kulturmiljöprogram. Området består av 
Härryda sockenkyrka med bland annat omgivande gårdsmiljöer och gamla 
vägen mellan Härryda och Skene. Kulturmiljön fragmenteras genom att 
den gamla vägen, med omgivande agrar bebyggelse, kommer att skäras av 
eller rivas om järnvägen passerar genom området och det kulturhistoriska 
sammanhangets läsbarhet minskar, vilket bedöms ge en måttlig negativ 
konsekvens. Korridoren fortsätter strax söder om Risbohults naturreservat 
som också är Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. Risbohult 
är känsligt för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin 
i Natura 2000-området inte kommer att påverkas. Vidare bedöms inte 
riksintresset för naturvård skadas. Även Klippans naturreservat, vars norra 
del är Natura 2000-område, är känsligt för hydrologiska förändringar. En 
fördjupad utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en 
järnväg i direkt anslutning till områdets norra del riskerar att skada de värden 
som området avser att skydda. Området vid Klippan är även av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. En järnväg precis norr om Klippan bedöms 
ge måttliga till stora negativa konsekvenser för friluftslivet då den skär av 
Klippan från det välanvända motionsområdet i anslutning till Hindåsgården. 
Passagen söder om Hindås ger en måttlig negativ effekt på

 såväl landskap som på områdets attraktivitet för boende och vistelse och 
en järnväg här ger måttlig till stor negativ konsekvens för landskap och 
bebyggelse. Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom Härskogen 
som är av riksintresse för friluftsliv. I huvudsak sker passagen i tunnel och 
järnvägen bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors passerar i södra kanten av 
Klippanområdet. Korridorerna passerar söder om Natura 2000-området, 
berör naturreservatets sydspets och berör delar av riksintresseområdet. 
Bedömningen är att naturtyperna i Natura 2000-området inte påverkas av 
den nya järnvägen. De typiska arterna knutna till naturtypen västlig taiga 
kan komma att påverkas av buller. På samma sätt kan de rekreativa värdena 
i reservatet och riksintresseområdet påverkas av buller. Bedömningen är att 
riksintresse friluftsliv inte kommer skadas påtagligt.

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Korridor Bollebygd Syd bedöms inte 
ge någon påverkan på värdena i Natura 2000-området Klippan.

Samtliga korridorer passerar Nolåns dalgång på bro. Jordbruksmark 
förekommer i dalgången, med större sammanhängande ytor i den bredare 

södra delen som ansluter till Storåns dalgång. För korridorerna Hindås och 
Hestra sker passagen relativt långt norrut där dalgångens landskapsbild 
inte är lika känslig för nya inslag som i de centrala delarna i dalgången. 
Konsekvensen för landskapsbilden blir därför inte lika negativ som för 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors där bron kommer påverka 
landskapsbilden i större omfattning. Dessutom passerar korridorerna 
Bollebygd Nord och Olsfors i direkt anslutning till Bollebygds tätort 
och påverkar genomförandet av kommunens pågående planarbete och 
tätortens möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget för landskap och 
bebyggelse bedöms det bli stor negativ konsekvens för dessa båda korridorer. 
I anslutning till Nolåns dalgång finns en större grundvattenförekomst, 
Bollebygd Norra, som riskerar att påverkas av järnvägsbyggnationen. 
Konsekvensen för grundvatten bedöms därför bli måttlig till stor negativ. För 
alternativen Hindås och Hestra, där grundvattenströmningen sker i riktning 
från korridorernas passage över Nolåns dalgång mot Bollebygds vattentäkt, 
finns risk för påverkan främst under byggtiden. Bollebygd Syd passerar både 
Nolåns och Söråns dalgång på broar söder om väg 27/40. Dessa två broar 
förbinds med en sträcka i markplan. Sörån har en livskraftig stam av den 
hotade arten flodpärlmussla. Dessa musslor är känsliga för förändringar 
i vattenkvalitet. Påverkan under byggskedet är därför extra känsligt. För 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors kan jordbruket bli påverkat under 
byggtiden och placering av brostöd kan komma att påverka möjligheten till 
effektivt nyttjande av marken. Bollebygd Syd är den korridor som är närmast 
riksintresseområdet Lygnern och Storåns dalgång, men ligger inte i direkt 
anslutning till riksintresseområdet. För korridor Bollebygd Syd kommer även 
jordbruksmark att tas i anspråk där järnvägen går i markplan mellan broarna 
varför konsekvensen för jordbruket bedöms som mer negativ för detta 
alternativ. Den nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt 
jordbruksdrift inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att 
värden i riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Korridor Bollebygd Syd fortsätter efter Bollebygd vidare förbi skid- och 
cykelanläggningen vid Bollekollen och beroende på hur järnvägen utformas 
kan den komma att påverka aktiviteten här.

Öster om Nolåns dalgång fortsätter korridorerna Hindås och Hestra i 
glesbygd norr respektive söder om Gesebols sjö för att sedan återförenas 
öster om Vatthultssjön. I dessa områden finns höga naturvärden och viktiga 
ekologiska samband riskerar att brytas genom en järnvägssträckning. 
En järnväg i markplan norr om Gesebols sjö skulle bilda en barriär som 
påverkar tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen av orörd natur. 
Hindåskorridoren passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo 
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som 
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex 
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas 
om en järnväg anläggs här. För sträckan Landvetter flygplats – Borås görs 
bedömningen att samtliga korridorer berör skyddade arter men i olika 
grad. Sammantaget bedöms både korridor Hindås och korridor Hestra ge 
stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Området norr om Sandared är 
också viktigt för det lokala friluftslivet med många anlagda motionsspår och 
skidspår. En järnväg i markplan här kommer att påverka skalan i landskapet 
och bilda barriärer för boende i området. Sammantaget med den påverkan 
som uppstår vid Klippanområdet söder om Hindås ger Hindås- och 
Hestrakorridorerna måttlig till stor negativ konsekvens för friluftsliv och 
rekreation samt för landskap och bebyggelse. Österut från Gesebols sjö har 
alternativ Bollebygd Nord samma sträckning som alternativ Hestra, vilket 
innebär att korridoren sträcker sig genom samma stora våtmarkskomplex 
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som korridor Hestra. Bollebygd Nord bedöms ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser för naturmiljö.

Öster om Bollebygd går även Bollebygd Syd genom områden med mycket 
myrmark och sjörika områden, men alla sjöar och våtmarker kommer inte 
att påverkas fysiskt av järnvägsanläggningen. Med rätt placering i korridoren 
kan effekterna på omgivande landmiljöer mildras.

För buller bedöms både korridor Hindås och korridor Hestra ge stora 
negativa konsekvenser då stor del av sträckan är förlagd i områden med 
liten bullerpåverkan idag, vilket medför stor känslighet för tillkommande 
buller. Den negativa effekten av ny bullerkälla här bedöms därför bli stor 
även med vidtagna bullerskyddsåtgärder. Även för de andra korridorerna på 
sträckan berörs områden med liten bullerpåverkan idag, men då på kortare 
sträckor än för alternativen Hindås och Hestra. Alternativen Bollebygd 
Nord och Olsfors går i anslutning till Bollebygds tätort. Med vidtagna 
bullerskyddsåtgärder kommer riktvärdena för buller inte att överskridas. 
Bollebygd Syd går i närheten av väg 27/40 på längre sträckor. Den totala 
bullerpåverkan kan bli relativt stor då både järnväg och väg orsakar buller. 
Med vidtagna bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden inte att överskridas 
vid bostadshusen. De  tre alternativen Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd 
Syd bedöms därför ge en måttlig till stor negativ konsekvens avseende buller.

Figur 10.12 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per 
korridor på delsträckan Landvetter flygplats-Borås.

Störst mängd bergmaterial bedöms uppkomma vid alternativ Olsfors, medan 
alternativ Hestra uppskattas innebära minst mängd. Samtliga alternativ 
innebär dock en uppkomst av mer bergmassor än vad som kan omhändertas 
som anläggningsmassor. Vid alternativen Olsfors och Hindås bedöms 
störst mängd bergöverskott uppkomma, följt av alternativen Bollebygd Syd 
och Bollebygd Nord som bedöms generera en något mindre mängd. Minst 
mängd bergöverskott bedöms uppkomma vid alternativ Hestra. Det är 
främst i passagen över Nolåns dalgång med tunnlar både väster och öster 
om planerad bro som stora överskott av bergmassor uppstår. Överskott av 
jordmassor uppkommer i högst grad för korridorerna Olsfors och Bollebygd 
Syd. För Olsfors uppkommer jordmassor främst söder om Söråns dalgång där 
bedömningen är att djupa skärningar kan behövas för att undvika bro över 
väg 27/40. Störst mängd jordmassor för Bollebygd Syd uppkommer om man 

går i markplan istället för i tunnel vid Hunared, söder om Bollebygd. Om 
järnvägen går i tunnel eller i markplan avgörs av var i korridoren järnvägen 
lokaliseras. Torvmassor uppkommer i högst utsträckning för de nordligaste 
korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord då dessa korridoralternativ 
går längre sträckor genom våtmarker.

För samtliga korridoralternativ finns potential att använda uppkomna 
bergmassor som anläggningsmassor. Det finns också möjliga mottagare 
av överskott av bergmassor vid bergtäkterna vid Landvetter flygplats, 
Grönered samt söder om Bollebygd. Bergtäkten söder om Bollebygd har dock 
mindre mottagningskapacitet och det kan därför bli aktuellt att även köra 
bergöverskott till den större bergtäkten vid Ramnaslätt, väster om Borås. 
Masshanteringen kommer att innebära omfattande transporter och kräva 
flera etableringsplatser. 

För samtliga korridorer finns potential att använda uppkomna jordmassor till 
järnvägsanläggningen och till åtgärder för anläggningens anpassning till det 
omgivande landskapet. De kan även nyttjas till mervärdesskapande åtgärder i 
närområdet och till andra externa projekt. 

Korridor Hindås har relativt korta sträckor på bro och i bergtunnel, vilket är 
positivt ur klimatsynpunkt då bergtunnlar och broar är mer klimatbelastande 
anläggningstyper än bank och skärning på grund av mängden stål och 
betong som krävs. Alternativet har stora mängder torv som innebär långa 
transportsträckor med lastbil, men på grund av att alternativet inte har så 
långa sträckor i tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera. Detta gör 
att den totala klimatpåverkan från transporter inte är större än för Olsfors 
och Bollebygd Nord, vilka har mindre mängd torv men mer bergschakt.

Korridor Hestra är den korridor som tillsammans med korridor Bollebygd 
Syd ger upphov till lägst klimatpåverkan i byggskedet. Detta då Hestra har 
lägst klimatpåverkan från både bergtunnel och järnvägsbroar, och mindre 
transporter. Bollebygd Syd har relativt långa sträckor på bro men det 
vägs upp av betydligt kortare sträckor i bergtunnel jämfört med de andra 
korridorerna.

Korridor Bollebygd Nord är den korridor som tillsammans med korridor 
Olsfors har störst klimatpåverkan i byggskedet. Korridorerna har störst 
klimatpåverkan från bergtunnel. Korridor Bollebygd Nord och korridor 
Olsfors har även relativt långa sträckor på järnvägsbro.

0%

10%

20%

30%

Hindås Hestra Bollebygd
Nord

Olsfors Bollebygd
Syd

Figur 10.13 Klimatbelastning för de olika alternativen. Alternativet med lägst klimat-
påverkan används som jämförelse och är därför angivet som 0% i diagrammet.

Då anläggningen till hög grad följer väg 27/40 bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som måttlig för korridor Olsfors. Korridor Bollebygd 
Syd följer väg 27/40 i mycket hög grad och därför bedöms förlusten 
av ekosystemtjänster som liten. Stora orörda områden tas i anspråk i 
korridorerna Hindås respektive Hestra vilket gör att ekosystemtjänster längs 
hela korridorerna påverkas negativt. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som stor för korridorerna Hindås respektive Hestra. För 
korridor Bollebygd Nord bedöms främst östra delen av korridoren medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av 
ekosystemtjänster som måttlig för korridor Bollebygd Nord.

Riksintresse
Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas oavsett vilket alternativ som väljs på sträckan.

Området vid Klippan är riksintresse för naturvård och friluftsliv. De 
rekreativa värdena i riksintresseområdet påverkas av buller för alternativen 
Bollebygd Nord och Olsfors. Bedömningen är att riksintresse friluftsliv inte 
kan skadas påtagligt.

Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom Härskogen som är av 
riksintresse för friluftsliv. I huvudsak sker passagen i tunnel och järnvägen 
bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.

Bollebygd Syd är den korridor som är närmast riksintresseområdet för 
naturvård; Lygnern och Storåns dalgång men ligger inte i direkt anslutning 
till riksintresseområdet. Den nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten 
till fortsatt jordbruksdrift inom riksintresseområdet och bedömningen är 
därför att värden i riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Områdesskydd och skyddade arter
I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen.

En fördjupad utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en 
järnväg i direkt anslutning till områdets norra del som för alternativ Hindås 
och alternativ Hestra riskerar att skada de värden som området avser att 
skydda. För att få genomföra ett projekt som orsakar skada på ett Natura 
2000-område krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning. I detta 
fall finns dock flera alternativa korridorer. Detta innebär att korridorerna 
Hindås och Hestra inte kan tillåtas då det finns andra möjliga alternativ. 
För alternativ Bollebygd Nord och Olsfors som passerar söder om Natura 
2000-området är bedömningen att naturtyperna i Natura 2000-området 
inte påverkas av den nya järnvägen. De typiska arterna som är knutna 
till naturtypen västlig taiga kan komma att påverkas av buller för dessa 
alternativ. På samma sätt kan de rekreativa värdena i reservatet påverkas 
av buller. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors berör sydspetsen av 
naturreservatet Klippan. Om järnvägen placeras i den del av korridoren 
som berör naturreservatet krävs dispens från reservatsbestämmelserna eller 
upphävande för den del av reservatet som tas i anspråk.

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan.
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Hindåskorridoren passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo 
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som 
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex 
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas 
om en järnväg anläggs här. En ny järnväg i korridorerna Hindås eller Hestra 
skulle därför inte vara möjlig med hänvisning till artskyddet då det finns 
andra korridorer som inte påverkar skyddade fåglar och deras livsmiljöer 
i samma omfattning. För sträckan Landvetter flygplats – Borås görs 
bedömningen att samtliga korridorer berör skyddade arter men i olika grad. 
Österut från Gesebols sjö har alternativ Bollebygd Nord samma sträckning 
som alternativ Hestra, varför bedömningen avseende artskydd är den samma 
för Bollebygd Nord.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Av de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
finns ingen som bedöms ha måttlig eller stor risk för otillåten försämring eller 
äventyrande av möjligheten att uppnå status enligt miljökvalitetsnormen.

Sammanfattning
Alternativ Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter 
flygplats och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Järnvägen bedöms inte kunna byggas 
inom korridorerna Hindås och Hestra eftersom det skulle riskera skada på 
Natura 2000 området Klippan. Alternativ Hindås, Hestra samt Bollebygd 
Nord riskerar även att påverka skyddade arters livsmiljöer på ett otillåtet sätt. 
Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom korridor Bollebygd Syd 
utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att anpassningar utförs 
genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder. Alternativ Bollebygd 
Syd tangerar riksintresseområdet Klippan söder om Hindås, men bedöms 
inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.  För alternativ Hindås 
och Hestra bedöms det bli stora negativa konsekvenser avseende buller 
då områden med liten bullerpåverkan i dagsläget får en ny bullerkälla.  
Alternativ Bollebygd Nord och Olsfors passerar i direkt anslutning till 
Bollebygds tätort och påverkar genomförandet av kommunens pågående 
planarbete och tätortens möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget 
bedöms alternativ Bollebygd Syd medföra minst negativa konsekvenser för 
miljön.

1373



371

K
A

PI
T

EL
N

A
M

N

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING

SA
M

LA
D

 B
ED

Ö
M

N
IN

G

Hindås Hestra Bollebygd Nord Olsfors Bollebygd Syd

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås 
samt norr om Gesebols sjö och Sandared.

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås, i 
Nolåns dalgång, söder om Gesebol sjö och vid 

Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång, söder om  

Gesebol sjö och vid Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång och i Söråns dalgång.

Påverkan på landskap och spridd bebyggelse i  
Nolåns dalgång och öster om dalgången.

Naturmiljö Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på flera objekt med höga naturvärden,  
bland annat Nolån.

Påverkan på många värdefulla vattenmiljöer, bland 
annat Sörån och Sjörikt område öster om Bollebygd.

Kulturmiljö
Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum och 

Gisslefors kraftstation samt fornlämningar i  
Nolåns dalgång.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum. Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum  
och fornlämningar kring Sörån.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Gesebols sjö och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Vannersjön och Viaredssjön.

Påverkan på flera rekreationsområden: söder om 
Klippan, Rammsjön, Bollekollen och Rinna-området 

samt Vannasjön.

Ytvattentäkter Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Grundvatten Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst angränsande till 
kommunal vattentäkt i Nolåns och Söråns dalgång.

Jordbruk/skogsbruk Flera små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruksområden i Nolåns dalgång och 
norr om Sandared. Många smala skogsbruksfastigheter 

berörs.

Påverkan vid Nolåns dalgång främst i byggskedet.  
Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Jordbruksmark tas i anspråk för järnväg i markplan och 
för broar. Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Buller Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Stomljud Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Risk och säkerhet Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Järnväg huvudsakligen i markplan.

Översvämning Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Förorenade områden Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Masshantering *

Korridoren går längre sträckor genom våtmarker där torv 
är oundvikligt. Mängden jord är mer än vad som kommer 

till användning i anläggningen. Visst bergöverskott 
uppkommer delvis på grund av lång tunnel.

Massbalans nås för bergmassor. Korridoren går längre 
sträckor genom våtmarker där torv är oundvikligt. 

Korridoren går längre sträckor genom  
våtmarker där torv är oundvikligt. 

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

större mängder jordmassor  än vad som kan nyttjas som 
anläggningsamssor uppkommer.

Stora bergskärningar och några tunnlar förekommer 
vilket medför större mängder bergmassor än vad som 

kan nyttjas som anläggningsmassor.

Klimat **

Korta sträckor på bro och i bergtunnel ger mindre behov 
av betong och stål. Alternativet har stora mängder torv 

som innebär långa transportsträckor med lastbil, men på 
grund av att alternativet inte har så långa sträckor i 
tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera.

Korta sträckor i bergtunnel och järnvägsbro ger mindre 
behov av betong och stål och mindre transporter av 

bergmassor.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel och järnvägsbro på 
grund att betong och stål behövs för konstruktionerna.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel då tunnelschakter 
behöver transporteras långa sträckor och de stora mäng-

der betong och stål som behövs.

Stor klimatpåverkan från långa sträckor på bro men 
kortare sträckor i bergtunnel. Sammantaget ger det 

mindre åtgång på klimatbelastande material som betong 
och stål.

Ekosystemtjänster Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Främst östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Då anläggningen till hög grad följer väg 40 bedöms 
ekosystemtjänster påverkas i måttlig grad längs sträckan.

Då anläggningen till mycket hög grad följer väg 40 
bedöms ekosystemtjänster påverkas i liten grad längs 

sträckan.

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst möjlighet 
till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även Tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även Tabell 9.7.

Tabell 10.11  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan Landvetter flygplats-Borås.
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Genom Borås 
 

Borås C sydöst (B1C)

Borås C nordöst (B
1A)

Knalleland (B2)

Lusharpan (B4)Osdal/Borås C (B11A)
Osdal (B11B)

Öd

bo

Ön

Näs

red

Hult

Kulla

Sjöga-

Pålsbo

Holmen

Båstad

Stuve-

Backabo

Öndered
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Figur 10.14 Utredningskorridorer genom Borås.

En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell 10.12.

I korridor Knalleland nås station B2 med tunnel västerifrån. 
Tunnelmynningen placeras i naturreservatet Rya Åsar för att järnvägen ska 
nå tillräcklig höjd över Knallelandsområdet. Huvuddelen av naturreservatet 
passeras i tunnel och endast en mindre del tas i anspråk för tunnelmynning. 
Störningen kommer vara stor under byggskedet men värdena kommer 
i stor utsträckning kunna återskapas efteråt. Vid byggarbeten i tunnel 
krävs extra stora etableringsytor. Dessa kan eventuellt också behöva 
ligga inom reservatet. Sammantaget bedöms korridor Knalleland ge stor 
negativ konsekvens på naturmiljön. Reservatet är även riksintresse för 
friluftsliv. Det är en liten del av det totala reservatet som tas i anspråk under 
byggtiden och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar under byggtiden. 
Järnvägen kommer påverka riksintresset under byggtiden men det bedöms 
inte bli kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet. Öster om 
stationen fortsätter järnvägen i tunnel under området Norrmalm, som är 
ett bostadsområde med en mycket värdefull karaktär och stor känslighet 
för förändring. Effekten av anläggningen med bro och tunnelmynning här 
kommer att bli stor. Området är kulturhistoriskt intressant. Konsekvensen 
för bebyggelse bedöms bli måttlig till stor negativ och för kulturmiljö måttligt 
negativ. Korridoren kommer att passera genom en idag bebyggd miljö med 
både verksamheter och bostäder. Med en järnväg på bro genom en bebyggd 
miljö förväntas stor bullerpåverkan och risk för bullerstörning. Bostäderna 

i området är redan idag delvis påverkade av trafikbuller vilket gör att 
konsekvensen bedöms som måttlig till stor med avseende på buller.

Det finns två korridorer med station under Borås C. Antingen korridor 
Borås C nordöst, som binds ihop med Bollebygd Syd respektive Olsfors, eller 
korridor Borås C sydöst, som binds ihop med Hindås, Hestra eller Bollebygd 
Nord. I huvudsak ger de två alternativen liknande konsekvenser. Korridor 
Borås C nordöst påverkar jordbruksmark vilket korridor Borås C sydöst inte 
gör. För övriga aspekter har de två alternativen bedömts medföra samma 
konsekvenser. Grundvattenförekomsten Borås underlagrar stor del av 
centrala Borås, vilket kan innebära att upprätthållande av grundvattennivåer 
kan ha betydelse för grundläggning och stabilitet. Grundvattenförekomsten 
har sannolikt god kontakt med Viskan längs stora delar av sitt lopp. I 
Borås finns kraftigt förorenade områden kopplat till tidigare textilindustri, 
däribland kemtvättar där det förekommer föroreningar som kan följa 
grundvatten i berg och som är svåra att sanera. För alternativ med station 
under Borås C är bedömningen måttlig negativ konsekvens för grundvatten 
och för förorenade områden liten till måttlig negativ konsekvens. 
Grundvattenförekomsten Borås är en svår och kostsam byggnadsteknisk 
utmaning för tunnelalternativen. Risk för statusförsämring bedöms vara liten 
med de skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift. Detta gäller 
oavsett lokalisering. I övrigt är riskfrågor kopplade såväl till översvämning 
som till utrymning och trygghet av stor betydelse vid station i bergtunnel. 
Konsekvenserna kopplade till översvämning bedöms inte var större än för 
andra stationslägen då anläggningen kommer att utformas på ett sätt som 
gör att översvämning undviks. Rutnätsstaden i Borås är en fast fornlämning. 
Övermarksanläggningar som ventilationsschakt och liknande behöver 
placeras på ett sätt som begränsar påverkan både på fornlämningen och på 
de kulturskyddade byggnader som finns i centrala Borås. Bedömningen är att 
detta är möjligt, varför konsekvensen av detta alternativ är bedömd som liten 
till måttligt negativ för kulturmiljö.

Det finns tre alternativa stationslägen som knyter an till en huvudbana söder 
om Borås. Korridor Lusharpan med station B4, korridor Osdal/Borås C med 
station B11A samt korridor Osdal med station B11B. 

En station på bibana vid Lusharpan skulle ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser på landskap och bebyggelse då detta förslag innebär att man 
behöver lösa in bostadsfastigheter i stadsdelen Göta. Bland annat berör 
korridoren två av Borås viktiga kulturmiljöer, Regementsområdet och 
landeriet Katrineberg. För kulturmiljön bedöms det bli måttliga till stora 
negativa konsekvenser. Järnvägens passage i anslutning till det tätortsnära 
och välbesökta rekreationsområdet vid Pickesjön riskerar fragmentera 
området och skapa en barriär. Visuell påverkan och bullerpåverkan 
från bibanan har en negativ effekt på rekreationsområdets attraktivitet. 
Tillgängligheten till Pickesjöområdet påverkas negativt då vägnätet behöver 
byggas om på grund av stationsläget, vilket ger en måttlig negativ konsekvens 
för rekreation och friluftsliv för området. För korridoren som helhet 
bedöms konsekvensen vara liten till måttligt negativ för rekreation och 
friluftsliv. Södra Borås är idag påverkat av trafikbuller.  Med en järnväg som 
huvudsakligen går ovan mark genom en bebyggd miljö förväntas det innebära 
ytterligare påverkan och risk för störningar. Även om järnvägen delvis går 
parallellt med befintliga spår kommer den tänkta korridoren att orsaka en 
stor påverkan på den befintliga miljön. Riktvärden kommer dock att klaras 
efter vidtagna bullerskyddsåtgärder. Tillsammans med bullerpåverkan under 

byggskedet bedöms det bli en stor negativ konsekvens avseende buller trots 
vidtagna bullerskyddsåtgärder. 

För alternativ Osdal/Borås C bedöms konsekvenserna för landskap och 
bebyggelse samt kulturmiljö blir mindre än för Lusharpan. Detsamma gäller 
rekreation och friluftsliv. För alternativ Osdal bedöms konsekvenserna på 
landskap och bebyggelse bli måttlig. Främst har det att göra med att det blir 
svårt att få till en stadsutveckling vid Osdal. 

För naturmiljön bedöms alternativ Lusharpan, Osdal/Borås C och 
Osdal ge stora negativa konsekvenser vid Osdal. Området vid Osdal har 
sandmarksmiljöer lämpliga för gaddsteklar. Vid anläggande av väg 27 har 
kompensationsåtgärder vidtagits för att nyskapa miljöer som försvann i 
samband med vägbygget. För korridor Lusharpan påverkas även området 
i anslutning till Pickesjön, varför det alternativet bedöms vara något 
sämre för naturmiljö. Ur naturmiljösynpunkt kan även följdeffekter som 
stadsutveckling i anslutning till station på huvudbana ge större påverkan på 
naturvärdena än vad järnvägen ensam skapar. Det finns även naturvärden 
kopplade till sötvattensmiljöerna vid Viskan. Här går järnvägen på bro 
över Viskan. Viskans sediment är kraftigt förorenade till följd av tidigare 
industriverksamheter i Borås. Om arbeten i vatten behöver göras i samband 
med byggnation krävs skyddsåtgärder för att begränsa negativa effekter, 
konsekvensen för vattenmiljön bedöms då bli liten till måttligt negativ. För 
aspekten förorenade områden är det framförallt det faktum att korridoren går 
i anslutning till Bråt övningsfält, samt Gässlösa deponi med risk för spridning 
av föroreningar som gör att en järnväg här kan ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser. Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets 
norra del berörs av Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal. Denna del av 
riksintresseområdet berörs även av väg 27, varför möjligheten att nyttja 
riksintresset inte bedöms påverkas av järnvägen. Däremot kan möjligheten 
till externa etableringar vid ett stationsläge i Osdal påverkas av närheten till 
riksintresseområdet. 

Samtliga tre alternativ med huvudbana vid Osdal (Lusharpan, Osdal/Borås 
C och Osdal) medger att järnvägen fortsätter i markplan österut från Borås. 
Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras på en längre sträcka, vilket kan ge 
negativa effekter på vattenmiljön och därmed ge negativa konsekvenser 
för flodpärlmussla. Även för korridor Borås C sydöst kan Lindåsabäcken 
komma att passeras. Med rätt placering av järnvägen inom korridorerna kan 
naturreservatet undvikas helt. Österut från Osdal finns delområden som 
är måttligt påverkade av trafikbuller och som är känsliga för tillkommande 
bullerkällor. 

I Figur 10.15 nedan redovisas den totala mängden uppkomna massor för 
respektive alternativ och materialtyp.

Vid korridor Borås C nordöst och korridor Borås C i sydöst uppkommer 
väldigt stora mängder bergmaterial på grund av stationerna i berg under 
Borås och de långa tillhörande tunnlarna. Korridor Knalleland och 
Lusharpan genererar något mindre mängd bergmaterial, även om det i dessa 
alternativ också krävs relativt långa bergtunnlar. Vid alternativ Osdal/Borås 
C och alternativ Osdal uppkommer minst mängd bergmaterial eftersom 
järnvägslinjen ligger relativt väl anpassad efter terrängen.
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Figur 10.15 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per 
korridor på delsträckan genom Borås.

Återanvändning av bergmassor i järnvägsanläggningen är mest resurseffektivt, 
men är inte alltid möjligt till exempel vid anläggning av långa bergtunnlar 
som vid flera av alternativen genom Borås. För samtliga korridoralternativ 
finns potential att använda uppkomna bergmassor till järnvägsanläggningen 
som anläggningsresurser, såsom fyllnadsmassor i järnvägsbanken, 
förstärkningslager, till vägar samt frostisoleringslager till väg och järnväg. 
Bergtäkter finns strax utanför Borås och de är möjliga mottagare av 
bergmassor. Masshanteringen kommer att innebära omfattande transporter 
och kommer att kräva flera etableringsplatser. 

För korridorerna Borås C nordöst, Borås C sydöst, Knalleland och Lusharpan 
finns mer bergmassor än vad som kan användas som anläggningsmassor, 
medan det för korridor Osdal/Borås C och Osdal i stort sett råder massbalans 
för bergmassor. Mest bergöverskott uppkommer för korridor Borås C nordöst 
och korridor Borås C sydöst, medan något mindre bergöverskott genereras 
för korridorerna Knalleland och Lusharpan. 

Vid val av korridorerna Lusharpan och Osdal/Borås C bedöms störst mängd 
jordmaterial uppkomma medan korridorerna Borås C nordöst, Borås C 
sydöst och Osdal genererar något mindre mängd jordmaterial. Minst mängd 
jordmaterial uppkommer för korridor Knalleland där det också råder 
massbalans. För övriga korridorer finns potential att använda uppkomna 
jordmassor till järnvägsanläggningen och till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet. De kan även nyttjas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt. 

Torv förekommer. Alternativ Lusharpan, Osdal/Borås C och Osdal har mest 
förekomst av torvmossar medan alternativ Borås C sydöst och Knalleland 
helt undviker torvpartier. 

Korridor Borås C nordöst är tillsammans med korridorerna Borås C sydöst 
samt Knalleland, det alternativ som ger upphov till störst klimatpåverkan 
under byggskedet. Den största bidragande faktorn till det är att de tre 
stationslägena i huvudsak går i bergtunnel, vilket innebär stora mängder 

klimatbelastande material som betong och stål som läggs på tunnelväggar 
och tak. Tunnlar innebär också stora schaktmängder som kan behöva 
transporteras långa sträckor.

För korridor Knalleland ligger själva stationen ovan mark på tre broar som 
bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa. Dessa ansluter till kortare betongtunnlar 
både i öst och väst. Både betongtunnel och bro är konstruktioner som medför 
stor klimatpåverkan. 

Korridor Lusharpan ger upphov till lägre klimatpåverkan än korridorerna 
Borås C nordöst, Borås C sydöst och Knalleland, men högre än alternativ 
korridorerna Osdal/Borås C och Osdal. Stationsläget innebär att själva 
stationen ligger på en cirka 0,5 kilometer lång bro på bibana som kopplas 
samman med huvudbanan sydväst och sydöst om Borås. Sträckningen av 
bibanan ligger främst i markplan på bank eller i skärning, med några kortare 
broar och tunnlar. Då största delen av alternativet går i markplan, bidrar det 
till den lägre klimatpåverkan i byggskedet, jämfört med stationslägen med 
sträckningar som nästan enbart går i tunnel.

Korridorerna Osdal/Borås C och Osdal ger upphov till lägst klimatpåverkan i 
byggskedet. Detta kopplat till att de inte har några sträckor alls i bergtunnel. 
Korridorerna har stora mängder torv som behöver transporteras långa 
sträckor, men på grund av avsaknaden av tunnlar som ger upphov till 
bergschakt som behöver transporteras bort, har de totalt sett ändå den lägsta 
klimatpåverkan från lastbilstransporter.
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Figur 10.16 Klimatbelastning för de olika alternativen. Alternativet med lägst klimat-
påverkan används som jämförelse och är därför angivet som 0% i diagrammet.

Minskade klimatutsläpp, energianvändning och luftutsläpp till följd av 
fler resande med tåg och färre bilresor är i Borås främst kopplat till hur 
tillgänglig stationen är för människor som ska resa. Stationerna B1A och 
B1C är placerade centralt i Borås i ett område där befolkningstätheten är 
hög. Alternativ Osdal/Borås C, med station centralt i Borås för resande 
mellan Borås och Göteborg, skapar i nästan samma utsträckning som B1A 
och B1C förutsättning för överflyttningseffekter från vägtransporter till 
tåg. Skillnaden för detta alternativ är att resande mot Stockholm måste ta 
sig till det externa stationsläget i Osdal. Båda B1A och B1C bedöms ha bäst 
förutsättningar för att i driftskedet bidra till minskade utsläpp.

Förlusten av ekosystemtjänster bedöms vara liten för korridorerna Borås C 
 nordöst och Borås C sydöst. För korridor Knalleland bedöms förlusten 
av ekosystemtjänster bland annat med avseende på estetiska värden och 
förutsättningarna för naturlig bullerreglering. För korridor Lusharpan 
bedöms lokaliseringen nära väg 40 medföra en måttlig förlust av ekosystem-
tjänster. Lokaliseringen i anslutning till befintlig infrastruktur bedöms 
medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster för korridor Osdal/ Borås C. 
Även för korridor Osdal bedöms lokaliseringen innebära en måttlig förlust av 
ekosystemtjänster, med störst påverkan vid station vid Osdal. 

Riksintressen
Rya Åsar är riksintresse för friluftsliv. Det är en liten del av området som tas i 
anspråk under byggtiden och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar under 
byggtiden. Järnvägen kommer påverka riksintresset under byggtiden men det 
bedöms inte bli kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet.

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra 
del berörs av Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal. Denna del av 
riksintresseområdet berörs även av väg 27, varför möjligheten att nyttja 
riksintresset inte bedöms påverkas av järnvägen. Däremot kan möjligheten 
till externa etableringar vid ett stationsläge i Osdal påverkas av närheten till 
riksintresseområdet.

Områdesskydd och skyddade arter
Huvuddelen av naturreservatet Rya Åsar passeras i tunnel i korridor 
Knalleland medan en mindre del tas i anspråk för tunnelmynningen väster 
om station B2. Störningen kommer vara stor under byggskedet men värdena 
kommer i stor utsträckning kunna återskapas efteråt. Det kommer krävas 
dispens från reservatsföreskrifterna eller upphävande av del av reservatet 
för att kunna anlägga en tunnelmynning inom reservatet. Vid byggarbeten i 
tunnel krävs extra stora etableringsytor. Dessa kan eventuellt också behöva 
ligga inom reservatet.

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt.

Miljökvalitetsnormer för vatten
För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift. Detta gäller oavsett 
lokalisering.

Sammanfattning
Sammantaget bedöms alternativen med station i berg under Borås C (Borås 
C nordöst och Borås C sydöst) ge minst negativa konsekvenser för miljön. 
Dessa har dock stor klimatpåverkan under byggtiden. Övriga alternativ 
ger alla stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Alternativ Knalleland 
påverkar naturreservatet Rya åsar, som också är av riksintresse för friluftsliv. 
Bedömningen är att det inte blir påtaglig skada på riksintresset. Alternativ 
Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal berör område som är av riksintresse 
för försvaret vid Bråts övningsfält. Bedömningen är att möjligheten att 
nyttja riksintresset inte påverkas av järnvägen. Alternativ Lusharpan ger stor 
negativ konsekvens för buller. Av de korridorer som inte har station i berg 
under Borås bedöms Osdal/Borås C ge mindre negativa konsekvenser för 
miljön än de andra alternativen.
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Knalleland (B2) Borås C nordöst (B1A) Borås C sydöst (B1C) Lusharpan (B4) Osdal/Borås C (B11A) Osdal (B11B)

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på tätortsnära landskap vid Rya  
åsar och tät bebyggelse på Norrmalm.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunk.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunkt.

Påverkan på stadsmiljön kring Regements-
området och de södra stadsdelarna längs 

bibanan.

Påverkan på landskap i Viskans dalgång vid 
Osdal och bebyggelse i Funningen. Positivt 

med centralt stationsläge.

Påverkan på landskapsbilden vid området 
Funningen och Viskans dalgång vid Osdal. 

Endast ett externt stationsläge.

Naturmiljö Påverkan på naturreservatet Rya åsar. Hälasjön med högt naturvärde kan påverkas. Lindåsabäcken med högsta  
naturvärde kan påverkas.

Påverkan på värdefulla vattenmiljöer som 
Lindåsabäcken, Hälasjön och Pickesjön. 

Påverkan på sandmiljöer vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken, påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken. Påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Kulturmiljö Påverkan på kulturmiljöer i Kvarteret Ålgården 
och Armbåga samt Centrala Norrmalm.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på kulturmiljöer i Regements- 
området och Stadsdelen Göta. Påverkan på enstaka fornlämningar. Påverkan på enstaka fornlämningar.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på en liten den av Rya åsar. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkan på tätortsnära rekreationsområden 
vid Pickesjön och Gässlösa.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Ytvattentäkter Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Grundvatten Ingen grundvattenförekomst berörs. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Jordbruk/skogsbruk Jord- och skogsbruk berörs ej.
Begränsade ytor jordbruksmark, men de ingår 
i ett sammanhang, Skogsbruk i huvudsak för 

sociala värden.
Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej.

Buller Många bostäder nära korridoren i redan 
bullerutsatt område utsätts för ny ljudkälla.

Begränsad bullerpåverkan i västra  
delen, resten i tunnel. Inget ökat buller tillförs. Ökat buller i anslutning till bostadsområde. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större 
antal bostäder kommer att påverkas inom ett 

området som bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder 
kommer att påverkas inom ett området som 

bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält

Korridoren bedöms medföra en liten till måttlig 
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst 

på den påverkan som sker på bostäder i 
anslutning till tunnel vid Norrmalm. Det 

magnetiska fältets utbredning kring järnvägen 
kan dock begränsas genom skyddsåtgärder.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Risk och säkerhet Långa tunnlar och station på bro. Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark.

Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark.

Station på bro vid Lusharpan  
och lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal.

Översvämning Korridor på bro och i tunnel med  
liten risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning. 

Bibanans passage av Viskan samt huvud-
banans passage av mindre vattendrag i 

markplan.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Förorenade områden Förekomst av förorenade områden  
kring Knalleland.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Masshantering * Tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Korridoren medför större mängder berg-och 
jordmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. Stationen medför också 
torv vilken inte kan nyttjas som anläggnings-

massor.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Klimat **

Bergtunnel innebär att stora mängder betong 
och stål behöver användas. Tunnel innebär 

också stora schaktmängder kan behöva 
transporteras långa sträckor.

Några kortare broar och tunnlar men 
övervägande del går i markplan, vilket innebör 

lägre klimatpåverkan i byggskedet.

Bergtunnel vilket innebär stora mängder 
betong och stål behöver användas. Tunnel 

innebär också stora schaktmängder kan 
behöva transporteras.

Största delen av alternativet går i markplan, 
vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i 

byggskedet.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som  
behöver transporteras bort.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som 
transporteras bort. Dock förekommer torv som 

behöver transporteras bort.

Ekosystemtjänster
Broläget medför stor påverkan på ekosystem-
tjänster, trots tunnelanslutningar i väster och 

öster.

Anläggningstypen innebär att endast en 
marginell andel ny mark tas i anspråk i 

anslutning till Borås flygplats.

Anläggningstypen innebär att endast marginell 
andel mark tas i anspråk.

Sammantaget bedöms lokaliseringen nära väg 
40 medföra en måttlig förlust av ekosystem-

tjänster.

Lokalisering i anslutning till befintlig  
infrastruktur. Störst påverkan vid stationsläget vid Osdal.

Effekt miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst möjlighet 
till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även Tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även Tabell 9.7.

Tabell 10.12  Sammanfattande värdering av miljökonsekvenser på sträckan genom Borås.
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10.3 Lokaliseringsalternativ för hela 
sträckan Göteborg-Borås 
10.3.1 Utvärdering av delsträckor 
I detta avsnitt redovisas först en sammanfattning av den utvärdering 
som har gjorts för respektive delsträcka utifrån bedömningsgrunderna 
hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, investeringskostnad och 
acceptans för alternativ. Därefter redovisas en miljöbedömning av de 
lokaliseringsalternativ som har valts ut för att ingå i den sammanvägda 
bedömningen och rangordningen för hela sträckan Göteborg-Borås. 
Denna utvärdering har gjorts i lokaliseringsutredningen och resultatet 
sammanfattas nedan.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats har fem alternativ studerats. Tre 
av alternativen har en station i Mölndal (M1) och vid Landvetter flygplats 
finns tre möjliga stationslägen.

Den största principiella skillnaden mellan de studerade alternativen 
på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats ligger i korridorernas 
möjliggörande av en station i Mölndal. Utifrån en samlad bedömning bedöms 
en station i Mölndal bättre uppfylla ändamålet med järnvägen, som ska 
kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad 
samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.

Hållbarhetsbedömningen omfattar hela delsträckan, inklusive båda 
stationerna. Det innebär att det utifrån värderosorna i figur 7.4 är svårt att 
utläsa skillnader till följd av om en station placeras i Mölndal eller inte. 
Skillnaderna ligger framför allt inom ekonomisk hållbarhet.

En sträckning med station i Mölndal erbjuder en mer kapacitetsstark och 
robust järnvägsanläggning. Det beror på att alternativ via Mölndal erbjuder 
större möjlighet till olika trafikeringsalternativ, vilket möjliggör punktliga 
och effektiva tågresor. En sträckning via Mölndal bedöms också skapa 
bättre förutsättningar för regional och lokal utveckling, vilket bidrar till de 
samhällsekonomiska nyttorna av investeringen. Med en station i Mölndal 
nås ett stort antal, för regionen viktiga, arbetsplatser. Mölndal C har en 
strategisk placering i Storgöteborg med potential att bli en viktig regional 
fördelningspunkt mellan Mölndalsåns och Fässbergs dalgångar, samt mellan 
stråken Landvetter flygplats-Borås-Jönköping och Kungsbacka-Varberg. Det 
ger en ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats. Genom ett stationsläge i 
Mölndal skapas förutsättningar för en robust regional planering där Mölndal 
C, med sitt strategiska läge, kan komma att avlasta Västlänkens stationer 
och centrala Göteborg. Eftersom alternativ via Mölndal erbjuder större 
möjlighet till olika trafikeringsalternativ får man också större möjlighet till 
återhämtning vid eventuella trafikstörningar.

I åtgärdsvalsstudien för Varberg-Göteborg, se avsnitt 1.4.5, föreslås bland 
annat en fördjupad utredning avseende en utbyggnad av två nya spår 
Kungsbacka–Mölndal. Ett alternativ för den nya stambanan med station 
i Mölndal och fyra spår in mot Göteborg ger en framtidssäkrad robust 
järnväg som klarar såväl trafiken från den nya stambanan som framtida 
trafikökningar på Västkustbanan. Det innebär att den framtida investeringen 

för Västkustbanan kan minskas med 6-8 miljarder. Kostnaden för att i 
framtiden förstärka kapaciteten på Västkustbanan genom utbyggnad till 
fyrspår enligt förslaget i åtgärdsvalsstudien blir således mycket högre om den 
nya stambanan byggs i en korridor via Raka vägen. Ett senare genomförande 
av fyrspår mellan Almedal och Mölndal riskerar också att försvåras 
av pågående stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång. Utöver detta görs 
bedömningen, i denna lokaliseringsutredning, att investeringskostnaden för 
att bygga den nya järnvägen via en station i Mölndal blir något lägre än för en 
sträckning via Raka vägen.

En korridor via Raka vägen bedöms vara ett bättre alternativ med avseende 
på den nya järnvägens miljöpåverkan, än alternativen via ett stationsläge i 
Mölndal. En genare sträckning och därmed kortare restid via Raka vägen 
beräknas även generera större nyttor i form av framför allt restidsvinster 
och biljettintäkter för resor med höghastighetståg, än alternativen via ett 
stationsläge i Mölndal.

Avseende miljöpåverkan har alternativen som till stor del går i tunnel lägst 
miljöpåverkan, det vill säga Raka vägen och Mölnlycke. Alternativ Raka 
vägen har dock en kortare sträckning i Mölndalsåns dalgång än alternativ 
Mölnlycke och då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången en fördel av miljöskäl. En 
sträckning via Raka vägen innebär dock en mycket komplicerad lösning med 
järnvägsanläggning i tre olika plan vid Almedal för att kunna sortera tågen 
vid stambanans anslutning mot

Västlänken och Gårdatunneln. Denna lösning bedöms vara förenad med stora 
tekniska svårigheter avseende byggbarhet och kostnader och innebär också 
att det finns stor risk att Mölndalsån och dess närområde påverkas negativt.

Alternativ via Mölndal berör tre vattenförekomster i dalgången, medan 
alternativ via Raka vägen berör en. Söder om stationen passerar alternativen 
via Mölndal vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet 
med Kålleredsbäcken (WA62547352), där anläggningen bedöms medföra en 
otillåten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, parametrarna 
närområde och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt 
får ingen försämring ske. Vid passage av Mölndalsån, söder om stationen, 
bedöms därför undantag från icke försämringskravet behövas och att 
åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna. Vid alternativ via 
Raka vägen krävs inga undantag. Dock innebär en framtida utbyggnad av 
Västkustbanan till fyrspår i Mölndalsåns dalgång att undantag då ändå måste 
ske på samma sätt som för alternativen via Mölndal.

En annan betydande skillnad mellan de båda principiella alternativen 
via Mölndal och Raka vägen är att samtliga kommunala och regionala 
samrådsparter förordar en sträckning som möjliggör station i Mölndal, 
samtidigt som acceptansen för en sträckning via Raka vägen är mycket låg 
hos dessa intressenter. Förutsättningarna för planering och genomförandet 
av den nya stambanan skiljer sig därigenom åt mellan de olika alternativen. 
En sträckning via Raka vägen skulle sannolikt innebära en lång och osäker 
process för acceptans vilket påverkar tid för planläggning.

Beaktat hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, investeringskostnad samt 
acceptans för alternativ, bedöms sammanvägt korridorer som innebär en 
sträckning via Raka vägen inte rimliga i jämförelse med korridorer som 
möjliggör ett stationsläge i Mölndal.

För Landvetter flygplats bedöms en station i tunnel under flygplatsen 
(L1) vara det bästa alternativet. Anledningen är att ett centralt 
stationsläge är bäst ur resandesynpunkt samt att en station i tunnel ger 
minst omgivningspåverkan, bidrar till störst utvecklingsmöjligheter av 
flygplatsområdet och erbjuder kortast restid. En station i ytläge (L7) 
kostar mindre, men är sämre avseende tillgängligheten till stationen och 
möjligheten till framtida utveckling av flygplatsområdet. Ett terminalnära 
stationsläge har också högst acceptans hos berörda kommunala och regionala 
samrådsparter och Swedavia. Stationsalternativet parallellt med flygplatsen 
(L3) medför, på grund av skyddsåtgärder, en relativt hög kostnad och bedöms 
ha negativ påverkan på flygplatsens framtida utveckling. Det förutsätter 
också en sträckning via korridor Landvetter Öst, vilken medför en större 
miljöpåverkan än övriga korridorer. Skillnaderna i investeringskostnader 
mellan de olika korridorerna som ansluter mot alternativen L1 respektive L3 
är relativt små, varför kostnaderna inte bedöms vara alternativskiljande eller 
avgörande för vilka alternativ som bedöms vara bäst.

De alternativ som både möjliggör en station i Mölndal och en station under 
Landvetter flygplats är korridorerna Mölnlycke och Tulebo. Av dessa är 
korridor Mölnlycke ett bättre alternativ både enligt hållbarhetsbedömningen 
och enligt miljöbedömningen. Detta på grund av att korridor Tulebo innebär 
större påverkan på landskap och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö. 
Investeringskostnaden är likvärdig för båda korridorerna. Korridor Tulebo 
är dock bättre både hållbarhetsmässigt och miljömässigt än alternativ 
Landvetter Öst.

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är det sammanfattningsvis 
korridorerna Mölnlycke och Tulebo, i kombination med stationsalternativ M1 
och L1, som sammanvägt bedöms vara så mycket bättre än övriga korridorer 
att de är de enda rimliga alternativen. Dessa två alternativ går därmed 
vidare till den sammanvägda bedömningen i kapitel 8, se Figur 7.52, medan 
alternativen Raka vägen, Raka vägen Öst och Landvetter Öst väljs bort.

Vid Rävekärr viker den nya järnvägen av från Västkustbanan, vilket måste 
ske planskilt. Anläggningstyperna bro och markplan (betongtunnel) har 
studerats. En lösning med betongtunnel har valts bort och anläggningstypen 
bro kommer att studeras vidare. Skälet till detta är den stora 
kostnadsskillnaden mellan alternativen. Ur hållbarhetssynpunkt bedöms 
också en bro vara ett bättre alternativ avseende bland annat klimat och energi, 
anläggningsresurser och samhällsekonomiska kostnader.
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Figur 10.17 Utredningskorridorer mellan Almedal och Landvetter flygplats.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås har fem alternativa 
korridorer studerats. 

Korridor Bollebygd Syd bedöms vara det bästa alternativet enligt både 
hållbarhetsbedömningen och miljöbedömningen. Detta på grund av mindre 
påverkan på bland annat landskap och bebyggelse och bättre möjligheter 
till uppfyllelse av social och ekologisk hållbarhet. Miljöbedömningen 
konstaterar också att korridorerna Hestra och Hindås inte är möjliga 
att genomföra på grund av påverkan på artskyddade fåglar samt risk för 
skada på Natura 2000-området Klippan. Korridor Hestra har den lägsta 
investeringskostnaden, men skillnaden mellan alternativen är relativt liten 
och bedöms inte vara avgörande för valet av alternativ. När även acceptansen 
för de olika alternativen hos kommunala och regionala samrådsparter 
beaktas framstår därför korridor Bollebygd Syd som det enda rimliga 
alternativet på delsträckan Landvetter flygplats-Borås. Korridoren Bollebygd 
Syd går därför vidare till den sammanvägda bedömningen i kapitel 10, se 
Figur 10.18, medan korridorerna Hindås, Hestra, Bollebygd Nord och Olsfors 
väljs bort.
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Figur 10.18 Utredningskorridorer mellan Landvetter flygplats och Borås.

Delsträcka genom Borås
På delsträckan genom Borås har sex alternativ studerats. Alla alternativ går 
dock att inte kombinera med alla korridorer mellan Landvetter flygplats och 
Borås. 

Alternativ Knalleland innebär en station i Knalleland (B2). Detta alternativ 
går dock inte att kombinera med korridor Bollebygd Syd och har inte heller 
acceptans från Borås stad. Alternativ Knalleland innebär också relativt 
stor omgivningspåverkan på grund av en lång bro genom Knalleland samt 
påverkan på naturreservatet Rya åsar och bebyggelse i Norrmalm. 

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär 
båda station i tunnel under Borås C. Av dessa är det Borås C sydöst som 
är kombinerbart med Bollebygd Syd. Det är ett bra alternativ enligt 
hållbarhetsbedömningen då stationsläget är centralt. Det ger också 
begränsad miljöpåverkan på grund av tunneln och är det alternativ som enligt 
miljöbedömningen medför minst negativa konsekvenser för miljön. Däremot 
har alternativet på grund av tunneln en så hög investeringskostnad att det 
anses vara orimligt att genomföra. Bland annat är en tunnel i anslutning till 
Borås grundvattenförekomst en kostsam byggnadsteknisk utmaning. Den 
totala investeringskostnaden för alternativet är ungefär dubbelt så hög som 
för det alternativ med lägst investeringskostnad, Osdal/Borås C (B11A). 

Av övriga alternativ bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) sammanvägt 
vara det bästa alternativet. Måluppfyllelsen för Osdal/Borås C är högre inom 
samtliga tre hållbarhetsdimensioner, men det är särskilt inom dimensionen 
Social hållbarhet som Osdal/Borås C har en betydligt högre måluppfyllelse. 

Det beror främst på att tillgängligheten för regionala resor till och från 
Göteborg, som utgör huvuddelen av resorna till/från Borås. Den sämre 
tillgänglighet för resor österut, som alternativ Osdal/Borås C medför, ändrar 
inte denna bedömning. 

Även alternativ Lusharpan med station B4 på bibana är relativt bra både ur 
hållbarhetssynpunkt och miljösynpunkt. I jämförelse med Osdal/Borås C 
(B11A) är det dock något sämre då stationsläget ligger längre från centrum 
och miljöpåverkan är större i bland annat området kring Pickesjön och i Göta. 
De kommunala och regionala samrådsparterna förordar samtliga ett centralt 
stationsalternativ, främst med hänsyn till regionaltågen. 

Sammanvägt bedöms stationsläget på bibana vid Lusharpan, B4, vara bättre 
än ett stationsläge på huvudbana vid Knalleland, B2. Den kommunala 
acceptansen är låg för ett stationsalternativ vid Knalleland och för de 
alternativa korridorsträckningarna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord som 
ansluter mot detta stationsläge. En station på huvudbana vid Knalleland, i 
kombination med dessa korridorer, innebär dessutom sammantaget större 
negativa miljökonsekvenser än ett stationsläge på bibana vid Lusharpan 
och dess anslutning västerut via korridor Bollebygd Syd. En station på 
huvudbana vid Knalleland medför också betydligt högre investeringskostnad 
än alternativet på bibana vid Lusharpan.

Ett externt stationsläge på huvudbana vid Osdal, B11B, skulle innebära 
en investeringskostnad i nivå med B11A och därmed en lägre kostnad än 
både alternativen Lusharpan och Knalleland. Acceptansen för alternativ 
Osdal (B11B) hos samrådsparterna är dock mycket lågt och såväl 
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hållbarhetsbedömningen som miljöbedömningen visar att alternativ Osdal 
(B11B) inte tillhör något av de bättre alternativen på delsträckan. Framför 
allt är det inom den sociala hållbarhetsdimensionen som det externa 
stationsläget utmärker sig som sämre än flera av de övriga alternativen, men 
även genom att motverka uppfyllelsen om målen om samhällsekonomiska 
nyttor samt lokal och regional utveckling.

Baserat på den sammanvägda bedömningen av de olika alternativen på 
delsträckan genom Borås bedöms alternativ Lusharpan (B4) , samt alternativ 
Osdal/Borås C (B11A), vara de bästa alternativen, se Figur 10.19. Alternativen 
Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A) går därför vidare till den 
sammanvägda bedömningen i kapitel 10, medan alternativen Borås C nordöst 
(B1A), Borås C sydöst (B1C), Knalleland (B2) och Osdal (B11B) väljs bort.
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Figur 10.19 Utredningskorridorer genom Borås.

Alternativ för sträckan Göteborg-Borås
De sammanvägt bästa alternativen för respektive delsträcka kombineras 
ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås. De 
lokaliseringsalternativ som kommer att bedömas är:

• Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C  med 
station B11A

• Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C  med 
station B11A

10.3.2 Miljöbedömning av lokaliseringsalternativ för 
hela sträckan Göteborg-Borås
Lokaliseringsalternativen ska jämföras mot nollalternativet. Konsekvenserna 
av nollalternativet är beskrivet under avsnitt 9.3. Här nedan beskrivs 
miljökonsekvenserna av lokaliseringsalternativen jämfört med 
nollalternativet. För att förtydliga hur miljökonsekvenserna påverkar 
riksintressen, områdesskydd och skyddade arter samt miljökvalitetsnormer 
för vatten redovisas dessa i särskilda underavsnitt för respektive 
lokaliseringsalternativ utöver att de tas upp kortfattat i den översiktliga 
beskrivningen.

Slutligen görs en bedömning av vilket lokaliseringsalternativ som är bäst ur 
miljöbedömningsperspektiv.

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C
I alternativ Mölnlycke kommer järnvägen gå längsmed nuvarande järnväg 
från Almedal fram till Mölndal station. I Mölndalsåns dalgång är det 
trångt om utrymme med mycket befintliga verksamheter och infrastruktur. 
Det kommer att erfordras skyddsåtgärder mot översvämning på en 
betydande sträcka av anläggningen. Översvämningsrisker i dalgången 
är kopplat till såväl skyfallshändelser som höga nivåer i Mölndalsån och 
utgör idag en befintlig problematik i dalgången. Genom att anläggningen 
klimatanpassas flyttas översvämningsproblematiken vilket ger konsekvenser 
på övriga verksamheter i omgivningen. Pågående förbättringsåtgärder av 
Mölndalsåns kapacitet samt optimering av vattenreglering medför dock att 
översvämningsproblematiken vid höga vattenflöden i Mölndalsån i framtiden 
kommer att minska. Den nya järnvägen bedöms ge måttliga till stora 
negativa konsekvenser med avseende på översvämningsrisker i samband 
med skyfallshändelser. Söder om korsningen med Flöjelbergsgatan kommer 
flera brostöd behöva placeras i åfåran där järnvägen ska byggas i en trång 
passage mellan ån och befintlig infrastruktur. Vid Forsåker kommer flera 
parallella järnvägsbroar att krävas vid passage av Mölndalsån uppströms 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Kumulativa effekter för vattendraget 
kan uppstå då gällande dom för vattenverksamhet finns för åtgärder inom 
Forsåkerområdet. Järnvägen medför visst intrång i omvandlingsområdet 
Forsåker där planläggning för bostäder och verksamheter pågår och 
kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas vid Forsåker. Efter Mölndals 
station passerar järnvägen Kålleredsbäcken där fördjupade utredningar visar 
att permanent omledning av bäcken krävs på en sträcka förbi bussdepån 
där befintlig bäckfåra med trädvegetation tas i anspråk av spåranläggningen. 
För samtliga alternativ med station i Mölndal behöver Västkustbanans 
spår flyttas i sidled vilket leder till att transport av farligt gods kommer ske 
närmare nuvarande bebyggelse än i dagsläget. I föreslagen sträckning genom 
Mölndalsåns dalgång bedöms 20-30 bebyggda fastigheter beröras direkt av 
järnvägen. I huvudsak handlar det om kontors- och verksamhetslokaler. Även 
Lackarebäcksmotet behöver troligen byggas om. 

I området Rävekärr kommer den befintliga bebyggelsen att påverkas i 
viss mån. För vissa miljöaspekter blir påverkan olika beroende på om 
området passeras på bro eller i betongtunnel. För landskap och bebyggelse 
samt buller blir det störst påverkan med ett broalternativ, medan det för 
naturmiljö blir minst påverkan vid ett broalternativ. Vid Sandbäck berör 
järnvägen ett område med jordbruksmark. Tillsammans med planerade 
uppställningsspår i projekt Pilekrogen uppstår kumulativa effekter då 
området medjordbruksmark till stor del blir ianspråktaget i samtliga tre 
alternativ. Även för Kålleredsbäcken kan Pilekrogen innebära kumulativa 
effekter.
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Efter passagen av Sandbäck går den nya järnvägen in i tunnel. Tunneln 
fortsätter till strax efter Mölnlycke tätort. Ur bullersynpunkt är det positivt 
att områden med många bostäder passeras i tunnel istället för i markplan. 
När järnvägen går i tunnel kan stomljud uppkomma. Stomljudsdämpande 
åtgärder kommer utföras, så att riktvärden för stomljud klaras. 

Öster om Mölnlycke tätort passerar den nya järnvägen i markplan genom 
skogsområden vid Yxsjön med höga värden som är livsmiljö för många arter. 
Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet till järnväg 
i markplan i en del av reservatet. Inom korridoren finns även utrymme 
att passera norr om naturreservatet men även där finns höga naturvärden 
knutna till skogsmiljöerna. För naturmiljö bedöms alternativ Mölnlycke 
sammantaget ge en stor negativ konsekvens på grund av den påverkan som 
alternativet har då sträckningen berör skogsområden med höga värden som 
livsmiljö för många arter, samt värdefulla vattenmiljöer och myrområden. 

Effekten för Landvetter flygplats av station L1, i tunnel under nuvarande 
flygplats, bedöms vara att tillgängligheten för resenärerna stärks. Vidare är 
bedömningen att flygplatsens verksamhet inte störs. 

I Mölnlyckekorridoren inklusive L1 uppkommer en stor mängd 
bergmassor och en medelstor mängd jordmassor. Endast en mindre 
andel av bergmassorna bedöms kunna användas som anläggningsmassor 
och endast en mindre andel av jordmassorna bedöms behövas direkt i 
järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av övriga andelar 
användas till åtgärder för anpassning till det omgivande landskapet och till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra externa projekt. I 
korridoren uppkommer minst torvmassor jämfört med de övriga studerade 
korridorerna. I alternativet Mölnlycke inklusive L7 uppkommer något 
mindre mängder massor än vid station L1.

Korridor Mölnlycke ger upphov till lägst klimatpåverkan under byggskedet. 
Detta då denna korridor har relativt korta sträckor i bergtunnel, vilket kräver 
mindre mängder klimatbelastande material som betong och stål, till väggar 
och tak i tunnlarna, och mindre transporter av bergmassor. Station L1 har 
större klimatpåverkan i byggskedet, jämfört med station L7. Station L7 ligger 
i skärning något längre österut, jämfört med L1 som ligger i bergtunnel under 
flygplatsen. 

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra negativ påverkan på 
ekosystemtjänster. Sammantaget bedöms förlusten av ekosystemtjänster som 
måttlig för alternativ Mölnlycke. 

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Korridor Bollebygd Syd bedöms inte 
ge någon påverkan på värdena i Natura 2000-området Klippan.

Korridor Bollebygd Syd passerar Nolåns dalgång på bro. Jordbruksmark 
förekommer i dalgången, med större sammanhängande ytor i den bredare 
södra delen som ansluter till Storåns dalgång. Korridoren passerar i huvudsak 
grundvattenförekomst Bollebygd på bro. Denna grundvattenförekomst 
passerar uppströms grundvattenförekomst Rävlanda, inom vilken Rävlandas 
huvudvattentäkt är belägen. Det finns risk för påverkan, även om avståndet 

är relativt stort. Känsligheten bedöms vara stor. Med skyddsåtgärder för 
att inte riskera att förorena grundvattenförekomsten vid till exempel 
avvattning av anläggningen är bedömningen att det blir liten negativ effekt. 
Då känsligheten bedöms vara hög på grund av förbindelsen med Rävlandas 
huvudvattentäkt bedöms konsekvensen för grundvatten vara måttligt negativ.

Bollebygd Syd passerar både Nolåns och Söråns dalgång på broar söder 
om väg 27/40. Dessa två broar förbinds med en sträcka i markplan. Sörån 
har en livskraftig stam av den hotade arten flodpärlmussla. Dessa musslor 
är känsliga för förändringar i vattenkvalitet. Påverkan under byggskedet 
är därför extra känsligt. Bollebygd Syd är den korridor som är närmast 
riksintresseområdet Lygnern och Storåns dalgång, men ligger inte i direkt 
anslutning till riksintresseområdet. För korridor Bollebygd Syd kommer 
jordbruksmark att tas i anspråk där järnvägen går i markplan mellan 
broarna varför konsekvensen för jordbruket bedöms som måttlig. Den nya 
järnvägen bedöms dock inte påverka möjligheten till fortsatt jordbruksdrift 
inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att värden i 
riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Bollebygd Syd fortsätter efter Bollebygd vidare förbi skid- och 
cykelanläggningen vid Bollekollen och beroende på hur järnvägen utformas 
kan den komma att påverka aktiviteten här.

I korridor Bollebygd Syd uppkommer en stor mängd bergmassor, 
en medelstor andel av bergmassorna bedöms direkt behövas till 
järnvägsanläggningen. Bergmassorna uppkommer främst norr om St Bugärde, 
men även söder om Bollebygd där både stora skärningar och tunnlar är 
lokaliserade. I korridor Bollebygd Syd uppkommer en stor mängd jordmassor, 
men endast en mycket liten andel av dessa bedöms direkt behövas till 
järnvägsanläggningen. Troligen kan dock merparten av övriga andelar 
användas till åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande 
landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet eller till andra 
externa projekt.Jordmassorna uppkommer främst i sluttningen söder om 
Bollebygd. Störst mängd jordmassor uppkommer om man går i markplan 
istället för tunnel i sluttningen söder om Bollebygd. Om järnvägen går i 
tunnel eller i markplan avgörs av var i korridoren järnvägen lokaliseras. I 
korridor Bollebygd Syd uppkommer minst mängd torvmassor jämfört med 
övriga korridorer. Torvmassorna uppkommer främst mellan Bollebygd och 
Borås.Masshanteringen kommer att innebära omfattande transporter och 
kräva flera etableringsplatser. 

Korridoren har stor klimatpåverkan från relativt långa sträckor på bro men 
det vägs upp av betydligt kortare sträckor i bergtunnel jämfört med de andra 
korridorerna. Detta innebär mindre åtgång på klimatbelastande material som 
betong och stål som behövs för att täcka väggar och tak i tunnlarna.

Korridor Bollebygd Syd följer väg 27/40 i mycket hög grad och därför bedöms 
förlusten av ekosystemtjänster som liten.

För korridor Osdal/Borås C med station B11A bedöms konsekvensen för 
landskap och bebyggelse samt kulturmiljö bli liten till måttligt negativ. För 
rekreation och friluftsliv bedöms konsekvensen bli liten. För Osdal bedöms 
konsekvenserna på landskap och bebyggelse bli måttliga. 

För naturmiljö bedöms alternativ Osdal/Borås C ge stora negativa 
konsekvenser vid Osdal. Området vid Osdal har sandmarksmiljöer lämpliga 

för gaddsteklar. Vid anläggande av väg 27 har kompensationsåtgärder 
vidtagits för att nyskapa miljöer som försvann i samband med vägbygget. 
Ur naturmiljösynpunkt kan även följdeffekter som stadsutveckling i 
anslutning till station på huvudbana ge större påverkan på naturvärdena 
än vad järnvägen ensam skapar. Det finns även naturvärden kopplade 
till sötvattensmiljöerna vid Viskan. Här går järnvägen på bro över 
Viskan. Viskans sediment är kraftigt förorenade till följd av tidigare 
industriverksamheter i Borås. Om arbeten i vatten behöver göras här i 
samband med byggnation krävs skyddsåtgärder för att begränsa negativa 
effekter, konsekvensen för vattenmiljön bedöms då bli liten till måttligt 
negativ. För aspekten förorenade områden är det framförallt det faktum att 
korridoren går i anslutning till Bråt övningsfält, samt Gässlösa deponi med 
risk för spridning av föroreningar som gör att en järnväg här kan ge måttliga 
till stora negativa konsekvenser. 

Alternativ med huvudbana vid Osdal medger att järnvägen fortsätter i 
markplan österut från Borås. Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i 
markplan kan Lindåsabäckens naturreservat komma att beröras på en längre 
sträcka, vilket kan ge negativa effekter på vattenmiljön och därmed ge 
negativa konsekvenser för flodpärlmussla. Med rätt placering av järnvägen 
inom korridorerna kan naturreservatet undvikas helt.

I korridor Osdal/Borås C med station B11A uppkommer en mindre mängd 
bergmassor vilka alla bedöms behövas till järnvägsanläggningen. Däremot 
är korridoren en av de som ger störst mängd jordmassor. En liten det av 
jordmassorna bedöms direkt behövas till järnvägsanläggningen. Troligen kan 
dock merparten av övriga andelar användas till åtgärder för anläggningens 
anpassning till det omgivande landskapet och till mervärdesskapande 
åtgärder i närområdet eller till andra externa projekt. Även torv förekommer. 

Korridor Osdal/Borås C ger upphov till lägst klimatpåverkan i byggskedet. 
Detta kopplat till att de inte har några sträckor alls i bergtunnel. Korridoren 
har stora mängder torv som behöver transporteras långa sträckor, men på 
grund av avsaknaden av tunnlar som ger upphov till bergschakt som behöver 
transporteras bort, har de totalt sett ändå den lägsta klimatpåverkan från 
lastbilstransporter. Alternativ Osdal/Borås C, med station centralt i Borås 
för resande mellan Borås och Göteborg, skapar i nästan samma utsträckning 
som en central station på huvudbanan förutsättning för överflyttningseffekter 
från vägtransporter till tåg. Skillnaden för detta alternativ är att resande mot 
Stockholm måste ta sig till det externa stationsläget i Osdal. 

Förlusten av ekosystemtjänster bedöms vara liten för korridorerna Borås C 
nordöst och Borås C sydöst och stor för korridor Knalleland. För korridor 
Lusharpan bedöms lokaliseringen nära väg 40 medföra en måttlig förlust 
av ekosystemtjänster. Lokaliseringen i anslutning till befintlig infrastruktur 
bedöms medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster för korridor Osdal/ 
Borås C. Även för korridor Osdal bedöms lokaliseringen innebära en måttlig 
förlust av ekosystemtjänster, med störst påverkan vid stationsläget vid Osdal. 

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan.

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
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Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier.

Inga riksintresseområden för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv berörs av 
alternativ Mölnlycke eller Osdal/Borås.

Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas. Området vid Klippan är riksintresse för naturvård 
och friluftsliv och bedöms inte skadas. Bollebygd Syd är den korridor 
som är närmast riksintresseområdet för naturvård; Lygnern och Storåns 
dalgång, men ligger inte i direkt anslutning till riksintresseområdet. Den 
nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt jordbruksdrift 
inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att värden i 
riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra del 
berörs av Osdal/Borås C. Denna del av riksintresseområdet berörs även 
av väg 27, varför möjligheten att nyttja riksintresset inte bedöms påverkas 
av järnvägen. Däremot kan möjligheten till externa etableringar vid ett 
stationsläge i Osdal påverkas av närheten till riksintresseområdet.

Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas av 
järnvägen. Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet 
till järnväg i markplan i en del av reservatet. Sträckningen här bedöms ge 
stor negativ konsekvens för naturmiljö. Även utanför reservatet finns höga 
naturvärden.

I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen.

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan. 

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt.

Bedömning har gjorts att samtliga korridorer på sträckan Almedal-
Landvetter flygplats berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav 
på dispens från artskyddsbestämmelserna. Korridor Mölnlycke möjliggör 
mindre påverkan på livsmiljöer och ekologiska samband för känsliga arter 
varför en artskyddsdispens bedöms möjlig att få. Den bedömningen görs med 
hänsyn till detaljerad lokalisering och den relativt övriga alternativ, mindre 
skadan för aktuella. Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom 
korridor Bollebygd syd utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att 
anpassningar utförs genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 

tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Nya brostöd i 
åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att vattenförekomstens närområde 
och svämplan påverkas. Det område som tas i anspråk är redan idag anlagda 
ytor, vilket gör att andelen anlagda ytor är oförändrat. Bedömningen är att 
det inte krävs undantag från försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan 
i viss mån anses riskera att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom 
att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en 
sträcka av cirka 400 meter. Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga 
grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk 
funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras.

Vid Forsåker passeras vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst är 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 
graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde försämras under relativt lång tid innan 
planterade träd nått vuxen storlek. Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen 
kan innebära kumulativa effekter med avseende på fysisk påverkan på 
Kålleredsbäcken. Bedömning är att det inte behövs undantag från 5 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet. Planerade 
åtgärder bedöms inte heller innebära ett äventyrande av möjligheten att 
uppnå gällande MKN. En förutsättning för bedömningen är att många 
mildrande åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid utförandet.

Av de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
finns ingen som bedöms ha måttlig eller stor risk för otillåten försämring eller 
äventyrande av möjligheten att uppnå status enligt miljökvalitetsnormen.

För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift. 

Sammanfattning:
Alternativ Mölnlycke ger stora negativa konsekvenser för naturmiljön, samt 
måttliga till stora negativa konsekvenser avseende buller och översvämning. 
För övriga miljöaspekter bedöms konsekvenserna bli mindre.

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 

att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Sammantaget ger alternativ Bollebygd 
Syd minst negativa konsekvenser för miljön på delsträckan Landvetter 
flygplats - Borås.

Osdal/Borås C bedöms ge stora negativa konsekvenser för naturmiljön samt 
måttliga till stora negativa konsekvenser för miljöaspekterna buller och 
förorenade områden. För övriga miljöaspekter bedöms konsekvenserna bli 
mindre.

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan
Miljökonsekvenserna för Mölnlycke (L1) och Bollebygd Syd beskrivs 
ovan. Påverkan på riksintresse, områdesskydd och skyddade arter samt 
sammanfattning avseende bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten återges här tillsammans med motsvarande bedömning för 
Lusharpan.

I korridoren Lusharpan med station B4 uppkommer en stor mängd 
bergmassor och en medelstor andel av den bedöms behövas till 
järnvägsanläggningen. Det uppkommer även en mycket stor mängd 
jordmassor, varav dock endast en mycket liten andel av dessa bedöms 
behövas till järnvägsanläggningen. Bedömningen är dock att merparten av 
övriga andelar kan användas till åtgärder för anläggningens anpassning till 
det omgivande landskapet och till mervärdesskapande åtgärder i närområdet 
eller till andra externa projekt. För korridoren Lusharpan uppkommer också 
en mycket stor mängd torvmassor, främst väster om, men även öster om 
planerat stationsläge. 

Då största delen av alternativet går i markplan, bidrar det till den lägre 
klimatpåverkan i byggskedet, jämfört med stationslägen med sträckningar 
som nästan enbart går i tunnel.

För korridor Lusharpan bedöms lokaliseringen nära väg 40 medföra en 
måttlig förlust av ekosystemtjänster.

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan.

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier.

Inga riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friliuftsliv berörs på 
delsträckan Almedal-Landvetter flygplats eller på delsträckan genom Borås.

Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas. Området vid Klippan är riksintresse för naturvård 
och friluftsliv och bedöms inte skadas. Bollebygd Syd är den korridor 
som är närmast riksintresseområdet för naturvård; Lygnern och Storåns 
dalgång, men ligger inte i direkt anslutning till riksintresseområdet. Den 
nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt jordbruksdrift 
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Vid Forsåker passeras vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst 
är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 
graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde försämras under relativt lång tid innan 
planterade träd nått vuxen storlek. Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen 
kan innebära kumulativa effekter med avseende på fysisk påverkan på 
Kålleredsbäcken. Bedömning är att det inte behövs undantag från 5 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet. Planerade 
åtgärder bedöms inte heller innebära ett äventyrande av möjligheten att 
uppnå gällande MKN. En förutsättning för bedömningen är att många 
mildrande åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid utförandet.

Av de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
finns ingen som bedöms ha måttlig eller stor risk för otillåten försämring eller 
äventyrande av möjligheten att uppnå status enligt miljökvalitetsnormen.

För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift.

Sammanfattning
Alternativ Mölnlycke ger stora negativa konsekvenser för naturmiljön, samt 
måttliga till stora negativa konsekvenser avseende buller och översvämning. 
För övriga miljöaspekter bedöms konsekvenserna bli mindre.

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Sammantaget ger alternativ Bollebygd 
Syd minst konsekvenser för miljön delsträckan Landvetter flygplats - Borås. 
Lusharpan ger större negativa konsekvenser för landskap och bebyggelse, 
kulturmiljö och rekreation och friluftsliv än Osdal/Borås C. Sammantaget ger 
Lusharpan större konsekvenser för miljön än Osdal/Borås C.

inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att värden i 
riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra del 
berörs av Osdal/Borås C. Denna del av riksintresseområdet berörs även 
av väg 27, varför möjligheten att nyttja riksintresset inte bedöms påverkas 
av järnvägen. Däremot kan möjligheten till externa etableringar vid ett 
stationsläge i Osdal påverkas av närheten till riksintresseområdet.

Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas av 
järnvägen. Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet 
till järnväg i markplan i en del av reservatet. Sträckningen här bedöms ge 
stor negativ konsekvens för naturmiljö. Även utanför reservatet finns höga 
naturvärden. 

I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen.

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan. 

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt.

Bedömning har gjorts att samtliga korridorer på sträckan Almedal-
Landvetter flygplats berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav 
på dispens från artskyddsbestämmelserna. Korridor Mölnlycke möjliggör 
mindre påverkan på livsmiljöer och ekologiska samband för känsliga arter 
varför en artskyddsdispens bedöms möjlig att få. Den bedömningen görs med 
hänsyn till detaljerad lokalisering och den relativt övriga alternativ, mindre 
skadan för aktuella Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom 
korridor Bollebygd syd utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att 
anpassningar utförs genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 
tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Nya brostöd i 
åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att vattenförekomstens närområde 
och svämplan påverkas. Det område som tas i anspråk är redan idag anlagda 
ytor, vilket gör att andelen anlagda ytor är oförändrat. Bedömningen är att 
det inte krävs undantag från försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan 
i viss mån anses riskera att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom 
att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en 
sträcka av cirka 400 meter. Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga 
grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk 
funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras.

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan
Miljökonsekvenserna för Bollebygd Syd beskrivs under alternativ Mölnlycke-
Bollebygd Syd-Osdal/Borås C ovan. Lusharpan beskrivs under alternativ 
Mölnlycke-Bollebygd Syd-Lusharpan ovan. Påverkan på riksintresse, 
områdesskydd och skyddade arter samt sammanfattning avseende 
bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten återges här 
tillsammans med motsvarande bedömning för Tulebo.

I alternativ Tulebo kommer järnvägen gå längsmed nuvarande järnväg 
från Almedal fram till Mölndal station. I Mölndalsåns dalgång är det 
trångt om utrymme med mycket befintliga verksamheter och infrastruktur. 
Det kommer att erfordras skyddsåtgärder mot översvämning på en 
betydande sträcka av anläggningen. Översvämningsrisker i dalgången 
är kopplat till såväl skyfallshändelser som höga nivåer i Mölndalsån och 
utgör idag en befintlig problematik i dalgången. Genom att anläggningen 
klimatanpassas flyttas översvämningsproblematiken vilket ger konsekvenser 
på övriga verksamheter i omgivningen. Pågående förbättringsåtgärder av 
Mölndalsåns kapacitet samt optimering av vattenreglering medför dock att 
översvämningsproblematiken vid höga vattenflöden i Mölndalsån i framtiden 
kommer att minska. Den nya järnvägen bedöms ge måttliga till stora 
negativa konsekvenser med avseende på översvämningsrisker i samband 
med skyfallshändelser. Söder om korsningen med Flöjelbergsgatan kommer 
flera brostöd behöva placeras i åfåran där järnvägen ska byggas i en trång 
passage mellan ån och befintlig infrastruktur. Vid Forsåker kommer flera 
parallella järnvägsbroar att krävas vid passage av Mölndalsån uppströms 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Kumulativa effekter för vattendraget 
kan uppstå då gällande dom för vattenverksamhet finns för åtgärder inom 
Forsåkerområdet. Järnvägen medför visst intrång i omvandlingsområdet 
Forsåker där planläggning för bostäder och verksamheter pågår och 
kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas vid Forsåker. Efter Mölndals 
station passerar järnvägen Kålleredsbäcken där fördjupade utredningar visar 
att permanent omledning av bäcken krävs på en sträcka förbi bussdepån 
där befintlig bäckfåra med trädvegetation tas i anspråk av spåranläggningen. 
För samtliga alternativ med station i Mölndal behöver Västkustbanans 
spår flyttas i sidled vilket leder till att transport av farligt gods kommer ske 
närmare nuvarande bebyggelse än i dagsläget. I föreslagen sträckning genom 
Mölndalsåns dalgång bedöms 20-30 bebyggda fastigheter beröras direkt av 
järnvägen. I huvudsak handlar det om kontors- och verksamhetslokaler Även 
Lackarebäcksmotet behöver troligen byggas om.

I området Rävekärr kommer den befintliga bebyggelsen att påverkas i viss 
mån. För vissa miljöaspekter blir påverkan olika beroende på om området 
passeras på bro eller i betongtunnel. För landskap och bebyggelse samt buller 
blir det störst påverkan med ett broalternativ, medan det för naturmiljö 
blir minst påverkan vid ett broalternativ. Vid Sandbäck berör järnvägen ett 
område med jordbruksmark. Tillsammans med planerade uppställningsspår 
i projekt Pilekrogen uppstår kumulativa effekter då området med 
jordbruksmark till stor del blir ianspråktaget i samtliga tre alternativ. Även 
för Kålleredsbäcken kan Pilekrogen innebära kumulativa effekter. 

Efter passagen av Sandbäck går korridor Tulebo liksom Mölnlycke in i tunnel. 
När järnvägen går i tunnel kan stomljud uppkomma. Stomljudsdämpande 
åtgärder kommer utföras, så att riktvärden för stomljud klaras oavsett val av 
korridor. 
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För alternativ Tulebo kan dalgången vid Tulebo passeras i markplan eller 
i tunnel innan järnvägen åter måste gå i tunnel öster om Tulebo. Inom 
korridoren finns därför möjlighet att gå i tunnel under Hårssjön eller att gå 
i en grundare och kortare tunnel där järnvägen når markplan i trakten av 
Tulebo för att sedan åter gå ned i tunnel. Området kring Hårssjön är både 
riksintresse för friluftsliv och för naturvård. Alternativet i markplan ligger 
längre ifrån de känsligaste naturområdena och har därför bedömts vara 
ett möjligt alternativ. Hårssjön är en viktig fågelsjö och hyser arter som 
är känsliga för bullerstörning. Vid fördjupad utredning med avseende på 
påverkan på naturvärden i riksintresseområdet har det visat sig att det med 
järnväg i markplan genom Tulebo krävs omfattande bullerdämpande åtgärder 
för att bullerpåverkan på riksintresseområdet Hårssjön-Rambo mosse ska bli 
acceptabla för arter som är känsliga för bullerstörning. Med bullerdämpande 
åtgärder anpassade för området bedöms inte värdena i riksintresseområdet 
för naturvård att påtagligt skadas. Detta gäller även för riksintresseområdet 
för friluftsliv. Trots ovanstående bedöms det bli stora negativa konsekvenser 
för naturmiljön vid ett läge i markplan förbi Tulebo. Även barriäreffekter 
för de boende kan särskilt påverka barn och ungdomar som rör sig mer till 
fots eller cyklar i närmiljön. Boendemiljön är relativt opåverkad av buller i 
nuläget och en järnväg i markplan skulle ge en stor negativ konsekvens för de 
boende på grund av den nya ljudkällan. 

I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av vattenförekomsterna 
bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens sträckning i 
korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket innebär att även 
små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan kan undvikas 
genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma under 
järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas. Liksom vid 
markplan vid Tulebo kan barriäreffekter för de boende i Benareby särskilt 
påverka barn och ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar i närmiljön. 
Boendemiljöerna vid Benareby är liksom vid Tulebo relativt opåverkade 
av buller i nuläget och en järnväg i markplan här skulle ge en stor negativ 
konsekvens för de boende på grund av den nya ljudkällan. Bullerskyddande 
åtgärder kommer vidtas så att riktvärdet klaras men ljudnivån kommer bli 
högre än i dagsläget.

I skogsområdet mellan Benareby och Björrödsdalen berör alternativ 
Tulebo ett område med en hög koncentration av fornlämningar. En järnväg 
i markplan här bedöms ge stora negativa effekter. Sammantaget bedöms 
konsekvensen för kulturmiljö vara måttligt negativ. Det är inte uteslutet att 
det kan finnas liknande fornlämningar på fler platser i skogsområdet då dessa 
områden historiskt till stor del är outredda. 

Effekten för Landvetter flygplats av station L1, i tunnel under nuvarande 
flygplats, bedöms vara att tillgängligheten för resenärerna stärks. Vidare är 
bedömningen att flygplatsens verksamhet inte störs. 

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan. 

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier.

Alternativ Tulebo i markplan förbi Tulebo bedöms inte påtagligt skada 
riksintresseområdet för naturvård vid Hårsjön om bullerdämpande 
åtgärder anpassade för området vidtas. Samma bedömning gäller för 
riksintresseområdet för friluftsliv.

Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas. Området vid Klippan är riksintresse för naturvård 
och friluftsliv och bedöms inte skadas. Bollebygd Syd är den korridor 
som är närmast riksintresseområdet för naturvård; Lygnern och Storåns 
dalgång, men ligger inte i direkt anslutning till riksintresseområdet. Den 
nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt jordbruksdrift 
inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att värden i 
riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra del 
berörs av Osdal/Borås C. Denna del av riksintresseområdet berörs även 
av väg 27, varför möjligheten att nyttja riksintresset inte bedöms påverkas 
av järnvägen. Däremot kan möjligheten till externa etableringar vid ett 
stationsläge i Osdal påverkas av närheten till riksintresseområdet.

Det finns inga riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv på 
delsträckan genom Borås.

Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas 
av järnvägen. Området Hårssjön-Rambo mosse är ett planerat statligt 
naturreservat och beslut om reservatsbildning väntas under år 2021. I 
förslaget till beslut undantas åtgärder för anläggande av den nya järnvägen 
under förutsättning att järnvägen i sig inte motverkar syftet med 
reservatet. Om järnvägen går i markplan förbi Tulebo krävs omfattande 
bullerskyddsåtgärder anpassade för området.

Bedömning har gjorts att samtliga korridorer på sträckan Almedal-
Landvetter flygplats berör skyddsvärda fågelarter och att dispens från 
artskyddsförordningen kan komma att krävas oavsett val av korridor. 
Bollebygd Syd berör skyddade arter men inte i samma omfattning som övriga 
korridorer som konsekvensbedömts för sträckan.

I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen.

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan. 

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt.

Bedömning har gjorts att samtliga korridorer på sträckan Almedal-
Landvetter flygplats berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på 
dispens från artskyddsbestämmelserna. Korridor Tulebo möjliggör mindre 
påverkan på livsmiljöer och ekologiska samband för känsliga arter varför 
en artskyddsdispens bedöms möjlig att få. Den bedömningen görs med 

hänsyn till detaljerad lokalisering och den relativt övriga alternativ, mindre 
skadan för aktuella Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom 
korridor Bollebygd syd utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att 
anpassningar utförs genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 
tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Nya brostöd i 
åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att vattenförekomstens närområde 
och svämplan påverkas. Det område som tas i anspråk är redan idag anlagda 
ytor, vilket gör att andelen anlagda ytor är oförändrat. Bedömningen är att 
det inte krävs undantag från försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan 
i viss mån anses riskera att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom 
att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en 
sträcka av cirka 400 meter. Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga 
grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk 
funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras.

Vid Forsåker passeras vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst 
är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 
graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde försämras under relativt lång tid innan 
planterade träd nått vuxen storlek. Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen 
kan innebära kumulativa effekter med avseende på fysisk påverkan på 
Kålleredsbäcken. Bedömning är att det inte behövs undantag från 5 kap 4§ 
miljöbalken med anledning av försämringsförbudet. Planerade åtgärder 
bedöms inte heller innebära ett äventyrande av möjligheten att uppnå 
gällande MKN. En förutsättning för bedömningen är att många mildrande 
åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid utförandet.

Av de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
finns ingen som bedöms ha måttlig eller stor risk för otillåten försämring eller 
äventyrande av möjligheten att uppnå status enligt miljökvalitetsnormen.
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I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av vattenförekomsterna 
bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens sträckning i 
korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket innebär att även 
små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan kan undvikas 
genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma under 
järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas. 

För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift.

Sammanfattning
För naturmiljö är Tulebo något sämre än Mölnlycke, båda korridorerna 
ger stor negativ konsekvens. Flera boendemiljöer är i dagsläget relativt 
opåverkade av buller och en tillkommande bullerkälla i form av järnväg i 
markplan skulle ge stora negativ konsekvens på grund av den nya ljudkällan. 
För landskap och bebyggelse samt översvämning bedöms alternativet ge 
måttliga till stora negativa konsekvenser. 

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Sammantaget ger alternativ Bollebygd 
Syd minst konsekvenser för miljön på delsträckan Landvetter flygplats -Borås. 

Lusharpan ger större negativa konsekvenser för landskap och bebyggelse, 
kulturmiljö och rekreation och friluftsliv än Osdal/Borås C. Sammantaget ger 
Lusharpan större konsekvenser för miljön än Osdal/Borås C.

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C
Miljökonsekvenserna för Tulebo beskrivs under alternativ Tulebo-Bollebygd 
Syd- Lusharpan ovan. Bollebygd Syd och Osdal/Borås C beskrivs under 
alternativ Mölnlycke-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C ovan. Påverkan på 
riksintresse, områdesskydd och skyddade arter samt sammanfattning 
avseende bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten återges 
här. 

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan. 

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier.

Alternativ Tulebo i markplan förbi Tulebo bedöms inte påtagligt skada 
riksintresseområdet för naturvård vid Hårsjön om bullerdämpande 
åtgärder anpassade för området vidtas. Samma bedömning gäller för 
riksintresseområdet för friluftsliv.

Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas. Området vid Klippan är riksintresse för naturvård 
och friluftsliv och bedöms inte skadas. Bollebygd Syd är den korridor som 

är närmast riksintresseområdet för naturvård; Lygnern och Storåns dalgång, 
men ligger inte i direkt anslutning till riksintresseområdet.

Den nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt 
jordbruksdrift inom riksintresseområdet och bedömningen är därför att 
värden i riksintresseområdet inte kommer att skadas.

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra del 
berörs av Osdal/Borås C. Denna del av riksintresseområdet berörs även 
av väg 27, varför möjligheten att nyttja riksintresset inte bedöms påverkas 
av järnvägen. Däremot kan möjligheten till externa etableringar vid ett 
stationsläge i Osdal påverkas av närheten till riksintresseområdet.

Inga riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv berörs på 
delsträckan genom Borås.

Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas 
av järnvägen. Området Hårssjön-Rambo mosse är ett planerat statligt 
naturreservat och beslut om reservatsbildning väntas under år 2021. I 
förslaget till beslut undantas åtgärder för anläggande av den nya järnvägen 
under förutsättning att järnvägen i sig inte motverkar syftet med 
reservatet. Om järnvägen går i markplan förbi Tulebo krävs omfattande 
bullerskyddsåtgärder anpassade för området.

I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen.

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan. 

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt.

Bedömning har gjorts att samtliga korridorer på sträckan Almedal-
Landvetter flygplats berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på 
dispens från artskyddsbestämmelserna. Korridor Tulebo möjliggör mindre 
påverkan på livsmiljöer och ekologiska samband för känsliga arter varför 
en artskyddsdispens bedöms möjlig att få. Den bedömningen görs med 
hänsyn till detaljerad lokalisering och den relativt övriga alternativ, mindre 
skadan för aktuella Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom 
korridor Bollebygd syd utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet att 
anpassningar utförs genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 
tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Nya brostöd i 
åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att vattenförekomstens närområde 
och svämplan påverkas. Det område som tas i anspråk är redan idag anlagda 

ytor, vilket gör att andelen anlagda ytor är oförändrat. Bedömningen är att 
det inte krävs undantag från försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan 
i viss mån anses riskera att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom 
att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en 
sträcka av cirka 400 meter. Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga 
grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk 
funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras.

Vid Forsåker passeras vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst 
är kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 
graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde försämras under relativt lång tid innan 
planterade träd nått vuxen storlek. Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen 
kan innebära kumulativa effekter med avseende på fysisk påverkan på 
Kålleredsbäcken. Bedömning är att det inte behövs undantag från 5 kap 4§ 
miljöbalken med anledning av försämringsförbudet. Planerade åtgärder 
bedöms inte heller innebära ett äventyrande av möjligheten att uppnå 
gällande MKN. En förutsättning för bedömningen är att många mildrande 
åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid utförandet.

Av de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
finns ingen som bedöms ha måttlig eller stor risk för otillåten försämring eller 
äventyrande av möjligheten att uppnå status enligt miljökvalitetsnormen.

I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av vattenförekomsterna 
bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens sträckning i 
korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket innebär att även 
små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan kan undvikas 
genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma under 
järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas. 

För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift.
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Sammanfattning
För naturmiljö är Tulebo något sämre än Mölnlycke, båda korridorerna 
ger stor negativ konsekvens. Flera boendemiljöer är i dagsläget relativt 
opåverkade av buller och en tillkommande bullerkälla i form av järnväg i 
markplan skulle ge stora negativ konsekvens på grund av den nya ljudkällan. 
För landskap och bebyggelse samt översvämning bedöms alternativet ge 
måttliga till stora negativa konsekvenser.

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Sammantaget ger alternativ Bollebygd 
Syd minst konsekvenser för miljön på delsträckan Landvetter flygplats - 
Borås. 

Osdal/Borås C bedöms ge stora negativa konsekvenser för naturmiljön samt 
måttliga till stora negativa konsekvenser för miljöaspekterna buller och 
förorenade områden. För övriga miljöaspekter bedöms konsekvenserna bli 
mindre. 

10.4 Slutsats avseende miljöbedömning 
för lokaliseringsalternativen 
Alternativ Mölnlycke ger stora konsekvenser för naturmiljön, vilket även 
alternativ Tulebo gör. För naturmiljö är Tulebo något sämre än Mölnlycke. 
Detta gör att sammantaget för alla redovisade miljöaspekter ger alternativ 
Mölnlycke minst negativa konsekvenser för miljön av de två. Korridor 
Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats och 
vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör miljöer som 
redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär att effekterna 
av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om järnvägen byggs 
i en mer ostörd miljö. Sammantaget ger alternativ Bollebygd Syd minst 
konsekvenser för miljön. Osdal/Borås C bedöms ge mindre konsekvenser för 
miljön än de andra alternativen med huvudbana vid Osdal. 

Tabell 10.13 visar miljökonsekvenserna för de olika lokaliseringsalternativen. 
Sammantaget är lokaliseringsalternativ Mölnlycke-Bollebygd Syd-Osdal/
Borås C bäst ur ett miljöbedömningsperspektiv. Lokaliseringsalternativ 
Mölnlycke-Bollebygd Syd-Lusharpan bedöms vara något sämre än 
Mölnlycke-Bollebygd Syd- Osdal/Borås C eftersom sträckan genom Borås 
bedöms ge större negativa miljökonsekvenser för landskap och bebyggelse 
samt kulturmiljö för det här alternativet. Lokaliseringsalternativ Tulebo-
Bollebygd Syd-Osdal/Borås C bedöms vara något sämre än Mölnlycke-
Bollebygd Syd-Osdal/Borås C eftersom det alternativet bedöms ge måttliga 
till stora negativa miljökonsekvenser för landskap och bebyggelse och 
stora negativa konsekvenser avseende buller. Även andra miljöaspekter 
bedöms ge större negativa konsekvenser för detta alternativ än för 
alternativen via Mölnlycke. Sammantaget bedöms därför alternativet 
Tulebo-Bollebygd Syd-Lusharpan ge störst negativa miljökonsekvenser av 
lokaliseringsalternativen. Jämfört med nollalternativet bedöms miljöaspekter 
som naturmiljö, kulturmiljö och rekreation och friluftsliv ge större negativa 
konsekvenser med de föreslagna lokaliseringsalternativen, medan aspekter 
som luft och klimat bedöms ge större positiva konsekvenser i driftskedet för 
lokaliseringsalternativen jämfört med nollalternativet.

Mölnlycke Bollebygd 
Syd

Lus- 
harpan 

(B4)
Tulebo Bollebygd 

Syd

Osdal/
Borås C 
(B11A)

Tulebo Bollebygd 
Syd

Lus- 
harpan 

(B4)
Mölnlycke Bollebygd 

Syd

Osdal/
Borås C 
(B11A)

Landskap och  
bebyggelse

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och 
friluftsliv

Ytvattentäkter

Grundvatten

Jordbruk/
skogsbruk

Buller

Vibrationer

Stomljud

Luft

Elektromagnetiska 
fält

Risk och säkerhet

Översvämning

Förorenade 
områden

Masshantering *

Klimat **

Ekosystemtjänster

Stort miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

* De olika korridorerna är jämförda med varandra i en tregradig skala där mörkast grå motsvarar minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning och ljusast grå motsvarar störst 
möjlighet till en masshantering som bidrar till en god naturresurshushållning. Se även Tabell 9.6.

** De olika korridorerna är jämförda med det alternativ som har lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan. Skalan är fyrgradig och mörkast grå innebär att alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst 
klimatpåverkan. Ljusast grå innebär att skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet med lägst klimatpåverkan. Se även Tabell 9.7.

Tabell 10.13  Sammanvägd miljöbedömning. Se även Figur 10.17-Figur 10.19.
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11 Samråd
I kapitel 11 beskrivs yttranden som rör rangordnade alternativ och föreslagen 
lokalisering, som presenterades vid samrådet våren 2021. Rangordnade 
alternativ och föreslagen lokalisering redovisas i lokaliseringsutredningen.

Den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att upprätta en 
järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda 
som särskilt berörs. Om järnvägsplanen har betydelse för kollektivtrafiken 
ska samråd även ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter. I 
de fall länsstyrelsen beslutat att projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska samråd också ske med övriga statliga myndigheter 
samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 
Samrådskretsen har i det inledande skedet av projektet identifierats utifrån 
en intressentanalys. 

Trafikverket har tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund, Swedavia och berörda kommuner etablerat 
följande grupper för samverkan; samrådsgruppen, tjänstemannagruppen 
och kommungrupperna. Mötesserier startades upp under skedet 
Samrådsunderlag och pågår under hela lokaliseringsutredningen. 

Samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län sker dels genom deltagande 
i samrådsgrupp och tjänstemannagrupp, dels genom separata möten.

Samråd ska även ske med allmänhet och enskilda. Projektet har kontinuerligt 
tagit emot och svarat på frågor från allmänheten och verksamheter. På 
projektets webbsidor finns telefonnummer och kontaktformulär som går till 
kundtjänst. En del frågor kommer också direkt till medarbetare i projektet 
via e-post eller telefon.

Under perioden 10 mars till 4 maj 2020 genomfördes det första samrådet 
inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådet våren 
2020 avsåg dels samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan, dels 
förutsättningar för lokalisering. Under denna period har kommuner, 
länsstyrelsen, regioner, myndigheter, organisationer och allmänheten fått 
inkomma med synpunkter på samrådsunderlaget. Trafikverket hade bjudit 
in till samrådsmöten för allmänheten. Med anledning av coronavirusets 
spridning ställdes alla fysiska möten in under våren 2020. Samrådet har 
genomförts ändå, fast helt digitalt.

Under samrådet våren 2020 bedömde länsstyrelsen att samrådsunderlaget 
hade en god kvalitet och var tillräckligt omfattande för det aktuella skedet 
i processen. Under samrådet kom det in en del förslag på kompletteringar 
av fakta i samrådsunderlaget, projektmålen och på samrådshandlingen. 
Även många synpunkter med information om områden med höga natur- 
och kulturvärden, synpunkter som rör de samhällsekonomiska nyttorna 
samt farhågor om buller och vibrationer kom in. Exempel på andra 
synpunkter som kom in är frågan om huruvida ytterligare stationsorter 
längs höghastighetsbanan Göteborg-Borås än vad som anges i Trafikverkets 
positionspapper behöver utredas eller inte. Andra återkommande synpunkter 
rör stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Även synpunkter 

om stationslägen utanför utredningsområdet i Ulricehamn och Jönköping 
har kommit in. Det kom även in önskemål om olika förslag på korridorer.

Efter samrådet våren 2020 genomfördes justeringar och kompletteringar 
på samrådsunderlaget och en del av projektmålen justerades innan de 
beslutades. Övriga synpunkter på samrådsunderlaget, förutsättningar 
inom utredningsområdet och önskemål om olika förslag på korridorer 
eller stationslägen har tagits med i det fortsatta arbetet med 
lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Under perioden 14 september till 6 november 2020 genomfördes det 
andra samrådet. Samrådet innefattade förslag på möjliga korridorer och 
stationslägen för den nya järnvägen och på alternativ som föreslogs att väljas 
bort. Samrådet skulle även skapa en dialog om hur lokaliseringsalternativen 
kan tillgodose ändamål och projektmål. Tillsammans med lokaliserings-
utredningen redovisades miljökonsekvensbeskrivningen innehållande 
förutsättningar i området samt avgränsning och metod. Med som bilaga till  
miljökonsekvensbeskrivningen fanns en Kulturarvsanalys (Trafikverket, 
2020i). Under denna tid kunde kommuner, länsstyrelser, regioner, 
myndigheter, organisationer och allmänheten lämna synpunkter på 
föreslagna korridorer och stationslägen samt komplettera de beskrivna 
förutsättningarna inom utredningsområdet. På grund av rådande spridning 
av coronaviruset hölls även samrådet hösten 2020 helt digitalt bland annat 
med hjälp av en interaktiv karta där allmänheten kunde lämna synpunkter.

Under samrådet hösten 2020 har det inkommit synpunkter avseende 
förslaget på möjliga korridorer och stationslägen för den nya järnvägen. 
Många synpunkter rörde även områden med höga natur- och kulturvärden 
på flera platser inom utredningsområdet. Lokalisering längs väg 
27/40 var en återkommande fråga. Synpunkter har även kommit in på 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Synpunkterna 
har beaktats och hanterats under den konsekvensbedömning som skett efter 
samrådet och som lett fram till Trafikverkets förslag till lokalisering och 
rangordning som presenteras i samråd under våren 2021. 

Det tredje samrådstillfället våren 2021 syftade till att samråda konsekvens-
bedömda korridorer och stationslägen samt den sammanvägda bedömningen 
av lokaliseringsalternativ. I samrådet ingick även Trafikverkets förslag till 
rangordning av lokaliseringsalternativ för ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås som är korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station 
i tunnel under flygplatsen (L1) i kombination med Bollebygd Syd och 
Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). På 
den västra delsträckan finns dessutom ett näst bästa alternativ i form av 
korridoren Tulebo. På den östra delsträckan finns ett näst bästa alternativ 
i form av Lusharpan med station B4. Till detta samråd redovisades även 
hela miljökonsekvensbeskrivningen med miljöbedömningar av effekter och 
konsekvenser. 

Under samrådet kom många synpunkter in från allmänheten avseende 
korridor Mölnlycke och korridor Tulebo. Dessa synpunkter rörde framförallt 
oro för buller, stomljud, vibration, luftkvalité och elektromagnetiska fält men 
även den påverkan detta kan få på fastigheters värde speciellt runt Mölnlycke 
och Benareby. Från allmänheten kom det även in liknande synpunkter längs 
korridor Bollebygd Syd. Från allmänheten har det även kommit synpunkter 
som rör djurliv och naturmiljö, särskilt i området som berörs av korridor 
Tulebo och korridor Mölnlycke. Även värden för friluftslivs och rekreation 

har lyfts i synpunkter och platserna som nämns berörs av korridor Mölnlycke, 
korridor Tulebo och korridor Bollebygd Syd. Det finns även en oro att 
fornlämningar eller andra kulturhistoriska platser och miljöer kan påverkas 
negativt och det gäller särskilt i Benareby i korridor Tulebo, Långenäs och 
Råda i korridor Mölnlycke samt Viared och Olsfors i korridor Bollebygd Syd. 
Överlag för hela sträckan lyfts även önskan att samlokalisera järnvägen med 
befintlig väg 27/40 för att minska påverkan och ytterligare barriärer. 

Yttrande har kommit in om att Härryda kommun står inte bakom en 
järnväg för höghastighetståg genom deras kommun, med hänvisning 
bland annat till att det inte finns ekonomiska medel för att genomföra 
höghastighetstågprojektet. Härryda kommun förordar istället en återgång till 
tidigare utredd spårlinje med pendel-/regiontåg till Mölnlycke station som 
utgångspunkt och vidare sträckning österut mot Landvetter flygplats. Även 
Naturskyddsföreningen avvisar korridor Mölnlycke norr om Yxsjön enligt 
nuvarande utformning då denna är i konflikt med mycket höga natur- och 
friluftsvärden. Föreningen förordar fortsatt att det byggs en tunnel från 
Björröd och under Yxsjöområdet. Naturskyddsföreningen i Härryda anser att 
naturvårdsunderlaget och då främst underlaget avseende skyddade arter är 
så bristfälligt att MKB behöver göras om. Naturskyddsföreningen Härryda 
avvisar även helt Tulebokorridoren.

Mölndal Naturskyddsföreningen har framfört synpunkter om klimatpåverkan 
i byggskedet och om påverkan på naturvärden. Föreningen förordar korridor 
Mölnlycke och att tunneln vid Yxsjöområdet behöver förlängas för att 
undvika konflikter med artskyddsförordningen. Borås Naturskyddsförening 
framför att Bollebygd syd är det alternativ på sträckan Landvetter flygplats 

- Borås som ger minst påverkan på natur och djur och önskar att järnvägen 
förläggs så nära befintlig väg 27/40 som möjligt. Föreningen önskar även att 
järnvägen ska gå i tunnel från Viared till Borås C utifrån påverkan på naturen. 
De framför även att B11A Osdal med framtida sträckning av huvudbana på 
bro över Viskan, kan påverka fåglars sträckning genom Viskadalen. 

På den östra delsträckan har Naturvårdsverket yttrat sig att det inte står 
bakom Trafikverkets föreslagna sträckning på delsträckan genom Borås 
och förordar istället station B1A. Bedömningen är att läget har bättre 
förutsättningar att bidra till omställningen av transportsystemet och till ett 
transporteffektivt samhälle. Trafikverkets förordade station B11A menar 
Naturvårdsverket har negativ påverkan på höga naturvärden. 

Försvarsmakten har yttrat sig att den anser att beroende på hur 
järnvägsanläggningen slutligen kommer att utformas och fastställas vid 
stationsalternativ Osdal, så kan Försvarsmaktens möjlighet att bedriva 
verksamhet inom övningsområdet Bråt förhindras. Därmed riskerar projektet 
att medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del 
enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. Försvarsmakten motsätter sig att 
Trafikverket går vidare med alternativa sträckningar till stationsalternativ 
Osdal som riskerar att innebära att myndigheten inte kan bedriva verksamhet 
inom övningsområdet Bråt.

I samrådet yttrade sig även länsstyrelsen om att behov finns av 
kompletteringar och förtydliganden i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Framför allt ser länsstyrelsen ett sådan behov rörande risk för 
statusförsämring i vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för ytvatten, översvämningsproblematik i Mölndalsåns dalgång samt 
artskydd samt redovisning kring bortvalda alternativ. De lyfter att det 
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förordade förstahandsalternativet för station i Borås (alternativ B11A med 
station vid Osdal/Bråt) riskerar att ge stora negativa konsekvenser för 
mycket höga naturvärden och att intrånget i detta område ska minimeras 
i så stor utsträckning som möjligt. Ur naturvårdssynpunkt är därför 
andrahandsalternativet (B4 Lusharpan) för placering av stationen i Borås 
mindre negativt sett till naturvärden. 

Efter samrådet våren 2021 har justeringar och kompletteringar genomförts. 
Det är bland annat miljöbedömningens roll i tidiga bortval som tydliggjorts 
och fördjupningar inom bland annat buller och naturmiljö som genomförts. 
Även andra kompletteringar till följd av samrådsynpunkterna har gjorts 
som förtydliganden avseende artskydd och möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormer för vatten. Arbete med att göra kedjan påverkan-effekt-
konsekvens tydligare i handlingen har också genomförts. Förtydliganden har 
även gjorts för översvämning och klimat. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har också kompletterats med separata PM angående buller, vibrationer och 
stomljud. 

När det gäller Härryda kommuns yttrande så har Trafikverket separat 
förtydligat sitt uppdrag och förutsättningar för ny stambana för 
höghastighetståg Göteborg-Borås. Trafikverkets har även tydliggjort att 
en spårlinje genom Mölnlycke, med beskrivet syfte, betraktas inte av 
Trafikverket som en del av ny stambana för höghastighetståg. Angående 
Härryda kommuns oro för mycket stora negativa konsekvenser för 
kommunens medborgare så framgår av konsekvensbedömningen att 
korridor Mölnlycke inte innebär stora negativa konsekvenser inom något 
ämnesområde, förutom naturmiljö. Korridor Mölnlycke innebär måttliga till 
stora negativa konsekvenser inom områdena buller och översvämning. Av 
dessa beror konsekvensen för översvämning på situationen i Mölndalsåns 
dalgång. Konsekvensen avseende naturmiljö beror på sträckan med markplan 
öster om Mölnlycke. På denna sträcka har Trafikverket under våren och 
sommaren 2021 utfört kompletterande naturinventeringar för att i fortsatt 
arbete få en förbättrad möjlighet att undvika de högsta naturvärdena.

När det gäller Naturskyddsföreningen i Härryda och Naturskyddsföreningen 
i Mölndals synpunkter så utökades korridoren något i Yxsjöområdets 
nordligaste del inför samråd 3. Bedömningen är att en mer omfattande 
utökning norrut än vad som gjorts skulle få omfattande järnvägstekniska 
följder på andra geografiska platser. Som följd av den utökade korridoren har 
en kompletterande naturvärdesinventering gjorts för det utökade området. 
Det har även gjorts en tjäderinventering under våren 2021. Trafikverket 
har förtydligat i miljökonsekvensbeskrivningen hur eventuella osäkerheter 
i underlag och bedömningar i naturvärdesinventeringen har hanterats i 
miljöbedömningen. Trafikverket uppfattar att föreningarna upplever det 
svårt att godta den stora negativa konsekvens för naturmiljö som alternativ 
Mölnlycke och alternativ Tulebo innebär när det samtidigt riskerar att 
bli stor klimatpåverkan under byggtiden. I den samlade bedömningen i 
lokaliseringsutredningen har alternativ Mölnlycke sammantaget värderats 
att vara det bästa alternativet. Skyddsåtgärder listas i kapitel 12 och även 
lokaliseringsutredningen kommer att kompletteras med en lista över 
skyddsåtgärder som Trafikverket åtar sig att utföra för att begränsa påverkan 
på bland annat naturmiljö.

Angående Naturvårdsverkets synpunkter på station B11A så delar 
Trafikverket Naturvårdsverkets ståndpunkt att ett centralt stationsalternativ 
är det mest fördelaktigt ur ett mobilitetsperspektiv. Det av Trafikverket 

förordade stationsalternativet (B11A) innebär ett centralt läge för regionala 
resor västerut och Trafikverket anser utifrån en sammanvägd bedömning 
att det alternativet bäst bidrar till att nya stambanor på ett betydande 
sätt bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem där syftet uppnås 
på ett kostnadseffektivt sätt. Angående Försvarsmaktens övningsområde 
vid Bråt så påverkar de rangordnade lokaliseringsalternativen endast en 
begränsad del av Försvarsmaktens övningsområde. För rangordnat alternativ 
1 är det sträckan fram till stationen vid Borås C som tillåtlighetsprövas 
inom etappen Göteborg–Borås. Den sträckan som ska tillåtlighetsprövas 
berör inte övningsområdet. Övningsområdet kommer att beröras i 
kommande planläggning för nästa sträcka från Borås vidare mot Jönköping. 
Trafikverkets bedömning är att det finns förutsättningar för de två 
riksintressena att samexistera genom fortsatt dialog mellan Trafikverket och 
Försvarsmakten, när planerna för övningsområdets framtida användning 
är klarlagda och den kommande planläggningen av järnvägen österut sker.  
Sammanfattningsvis så kommer stationen i Osdal utredas och lokaliseras 
i nästa etapp av nya stambanor österut och i samband med det kommer 
Trafikverket både utreda hur och verka för att resor till och från Borås i östlig 
riktning kan ske så enkelt, smidigt och effektivt som möjligt.

Synpunkter som exempelvis gäller mer specifik påverkan på fastigheter eller 
geografiska platser kommer kunna besvaras mer detaljerat i samband med 
att planförslag till järnvägsplan tas fram. Vid framtagande av planförslag 
utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade korridoren. 
Fördjupade utredningar för samtliga berörda miljöaspekter kommer 
att göras i arbetet med planförslag till järnvägsplan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Samrådsprocessen sammanställs i en tillhörande samrådsredogörelse 
(Trafikverket, 2021m). I samrådsredogörelsen finns en sammanfattning 
av inkomna synpunkter tillsammans med Trafikverkets svar. För den 
som vill läsa synpunkterna i sin helhet finns dessa hos Trafikverket 
under ärendenummer TRV 2019/1823 med tillhörande ärendenummer 
TRV2020/119740, TRV 2021/23920, TRV 2021/64422 och TRV 2021/71880.
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12 Fortsatt process 
I detta kapitel beskrivs hur lokaliseringsutredningen färdigställs samt hur 
Trafikverket avser att arbeta vidare med planläggningen. Vidare beskrivs 
identifierade behov av tillstånd och anmälningar samt miljöfrågor som ska 
utredas vidare.

12.1 Granskning och färdigställande av 
lokaliseringsutredning
När lokaliseringsutredningen är klar och tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning godkänts av länsstyrelsen, ställs lokaliseringsutredningen ut för 
granskning. Granskningen är en sista formell fas då synpunkter kan lämnas. 
Efter granskningen kommer granskningssynpunkterna sammanställas i ett 
granskningsutlåtande.

12.2 Tillåtlighetsprövning
För vissa större väg- och järnvägsprojekt får regeringen förbehålla sig att 
pröva tillåtligheten av en verksamhet enligt 17 kap. 3 § punkt 1 miljöbalken. 
Tillåtlighetsprövningen sker i så fall när lokaliseringsutredningen 
färdigställts. Inför regeringens prövning genomförs en beredningsremiss till 
särskilt berörda myndigheter. I oktober 2020 beslutade regeringen att ny 
järnväg mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Regeringen kommer 
att bedöma om det med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga 
järnvägen inklusive de tekniska åtgärder, skydds- och säkerhetsåtgärder 
samt skadeförebyggande åtgärder som är nödvändiga. I samband med 
beredningsremissen inför regeringens prövning kommer ett yttrande från 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt inhämtas, avseende om 
järnväg vid Forsåker kan få undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken och om 
verksamheten kan omfattas av avsteg från försämringsförbudet enligt  
4 kap 11-12 §§ i Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Underlag för 
bedömning av uppfyllande av kriterier för att få undantag från 5 kap.  
4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352) bifogas denna MKB.

Underlaget till tillåtlighetsprövningen ska möjliggöra en bedömning av 
projektets förenlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt 
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och hushållning med 
mark och vattenområden. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse ska den 
frågan utredas djupare. Underlaget ska även redovisa om alternativen är 
förenliga med kommunala planer och de nationella miljökvalitetsmålen. Om 
regeringen ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den 
angivna korridoren.

Samrådsunderlag 
inför länsstyrelsens 
beslut om betydande 
miljöpåverkan

Projektet belyser 
miljöaspekter inom 
utredningsområdet.

Planförslag till 
järnvägsplan

Projektet utreder 
detaljerat var och 
hur järnvägen ska 
byggas inom 
beslutad korridor.

Fastställelse-
prövning

Trafikverket fast-
ställer järnvägs-
planen. När planen 
vunnit laga kraft kan 
vi börja bygga.

Lokaliserings-
utredning

Projektet utreder 
lokaliserings-
alternativ inom 
utredningsområdet.

Tillåtlighets-
prövning

Regeringen beslutar 
om tillåtlighet för 
projektet och vilken 
korridor som ska 
utredas vidare.

Figur 12.1 Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan.

12.3 Planförslag till järnvägsplan
I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram, se Figur 12.1. Vid 
framtagande av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom 
den beslutade korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i 
flera olika etapper där separata planförslag till järnvägsplan tas fram för varje 
etapp. I denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på 
enskildas intressen. 

I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder 
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i denna fas görs 
miljökonsekvensbeskrivningar. Inom arbetet med järnvägsplan kommer 
fördjupningar att göras både avseende den tekniska utformningen och 
vilka miljökonsekvenser som uppstår. Det sistnämna fördjupas inom 
järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning och för exempel på behov av 
fördjupningsutredningar se avsnitt 12.6.

Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen ska 
byggas samt vilken mark som behöver tas i anspråk, både permanent och 
tillfälligt under byggtiden. För att kunna göra detta krävs ett omfattande 
arbete och ytterligare undersökningar. Under projekteringens gång, 
allteftersom kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan- och 
höjdläge. Det är en process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av 
lösningarna. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas 
successivt, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen innan 
järnvägsplanen ställs ut för granskning. Efter granskningen ska länsstyrelsen 
lämna yttrande om att tillstyrka järnvägsplanen.

12.4 Fastställelseprövning
Sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När 
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.

12.5 Identifierade behov av tillstånd och 
anmälningar
Utöver den formella hanteringen av järnvägsprojektet, enligt lag (1995:1649) 
om byggande av järnväg, kommer ett antal andra tillstånd och prövningar att 
behöva genomföras. I Tabell 12.1 finns en översiktlig sammanställning av de 
tillstånd och prövningar som kan bli aktuella. En mer detaljerad avgränsning 
kommer att ske i ett kommande skede. På många platser kommer tillstånd 
att krävas enligt flera lagrum och aspekter. Det kan till exempel röra sig 
om tillstånd enligt både kulturmiljölagen och miljöbalken för vissa intrång 
och åtgärder. I Tabell 12.2 redogörs för lagreglerade processer som kan 
undantas från prövning enligt vanlig ordning om de omfattas av järnvägsplan. 
Undantagen avser vad som anges i 2 kap. 9 § lag om byggande av järnväg 
samt vad som anges i 2 kap. 19 § lag om byggande av järnväg och 14 a § 
andra stycket väglagen (1971:948) om gemensam planering av järnvägar och 
vägar. För byggande av allmän väg eller järnväg enligt fastställd vägplan 
eller järnvägsplan samt för verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av 
regeringen enligt 17 kap. 3 § gäller inte förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken som 
avser strandskyddsområden.

12.6 Miljöfrågor att utreda vidare
Arbetet i denna utredning har genomförts med den noggrannhet som krävs 
för att kunna ta ställning till val av lokaliseringsalternativ. Det fortsatta 
arbetet kommer behöva fördjupas inom många områden. Nedan listas de 
miljöfrågor som huvudsakligen bedömts vara relevanta för vidare utredning. 

Landskap och bebyggelse
Fördjupade studier av järnvägens läge och utformning vid kritiska passager 
kommer behövas, för att säkerställa nödvändig hänsyn till känsliga miljöer. 
Kritiska passager belyses som fokusområden i gestaltningsprogrammet. 

Naturmiljö
En fördjupad utredning kring påverkan på grod- och kräldjur, fladdermöss 
och fågel i vald korridor samt utredning av behovet av tidiga skyddsåtgärder 
behöver studeras.

Inventering av den skyddade arten flodpärlmussla i Nolån och Sörån 
behöver genomföras vid framtagande av planförslag, för att undersöka 
artens utbredning i vattendragen. Informationen kan utgöra underlag för 
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anpassning av järnvägens läge vid kritiska passager och för utredning av 
lämpliga miljöanpassningar samt skyddsåtgärder vid behov. 

I områden där stora miljökonsekvenser kan uppstå trots omfattande 
miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver fördjupad 
kompensationsutredning genomföras. Det kan handla om tillskapande av 
livsmiljöer, exempelvis anläggande av faunapassager för stora och små djur 
eller anläggande av järnvägsbank anpassad för särskild flora och fauna. Det 
kan med fördel samordnas mellan de olika järnvägsplanerna för att få så stor 
naturvårdnytta som möjligt. 

Det är förbjudet att transportera jordmassor och växtavfall som kan sprida 
invasiva arter. Inom utredningsområdet har flera invasiva arter observerats 
som kan riskera att spridas oavsiktligt vid transport av jord och massor i 
samband med entreprenad. För att undvika sådan spridning kommer frågan 
om invasiva arter utredas vidare vid framtagande av planförslag.

Kulturmiljö
I den fortsatta planeringsprocessen, när järnvägens lokalisering preciseras, 
bör fördjupade arkeologiska utredningar tas fram för att fastställa 
omfattningen av projektets påverkan på kulturmiljö. I ett första skede 
kan utredningarna vara byråmässiga och kompletteras med fältmässig 
inventering inom specifika områden. En byggnadsinventering behöver också 
göras över hela den valda korridoren. Vad gäller planerade nya broar behöver 
den visuella påverkan på kulturlandskap och landskapsbild analyseras och 
bedömas.

När väl en järnvägsplan tas fram bör en fullskalig arkeologisk fältinventering 
kompletterad med utredningsgrävning genomföras, för att fastställa eventuell 
förekomst av dolda fornlämningar inom planområdet.

Buller, stomljud och vibrationer
Fördjupade utredningar avseende buller, vibrationer och stomljud kommer 
att krävas vid framtagande av planförslag för att klargöra åtgärdsbehovet för 
respektive fastighet. 

Luft
Det krävs fortsatt utredning för att bedöma luftkvaliteten i en blivande 
underjordstation, om ett sådant stationsalternativ väljs.

Elektromagnetiska fält
När fördjupade studier avseende järnvägens läge och utformning genomförts, 
kommer beräkningar avseende EMF utföras för att lämpliga skyddsåtgärder 
ska kunna projekteras vid framtagande av planförslag.

Ytvatten 
Vid framtagande av planförslag kommer fördjupade utredningar krävas av 
ytvatten för att bedöma påverkan på vattenkvalitet i anslutning till tunnlar 
samt skärningar och för att eventuellt kunna välja utsläpp till mindre känslig 
recipient i de fall det finns alternativ. Vidare behövs utredning för att bedöma 
omfattningen av till exempel tätningsåtgärder vid tunneldrivning.

Påverkan på befintliga markavvattningsföretag behöver utredas och görs i 
samband med framtagande av planförslag.

Översvämning
Vid framtagande av planförslag behövs fördjupade utredningar för att 
fastställa omfattningen av projektets översvämningspåverkan på omgivande 
bebyggelse. Vid bedömning av konsekvenser på bebyggelse kan man behöva 
utgå från andra nivåer för höga flöden och vattennivåer till följd av skyfall än 
de tekniska krav som finns för järnvägsanläggningen.

Studier kring Mölndalsån och översvämningsriskerna kopplade till denna 
har genomförts. Resultat från arbeten med hydraulisk modellering av 
högvattensituationer i Mölndalsån, implementering av kapacitetshöjande 
åtgärder i Mölndalsån samt design av ett framtida prognosbaserat 
regleringssamarbete kommer beaktas vid framtagande av planförslag. 

Påverkan på översvämningssituationen i Mölndalsåns dalgång vid 
skyfall har utretts. Vid framtagande av planförslag behövs ytterligare 
skyfallsmodellering i Mölndalsåns dalgång för att identifiera behov av 
åtgärder för att den planerade järnvägen vid en skyfallshändelse inte ska 
förvärra översvämningssituationen i dalgången. Den eventuella barriäreffekt 
som ett översvämningsskydd för Mölndalsån kan ha på viktiga skyfallsvägar 
behöver studeras, samt vilka åtgärder som krävs för att motverka och 
kompensera för denna effekt. 

Grundvatten 
Fördjupade utredningar krävs avseende grundvattenpåverkan i 
anslutning till tunnlar och skärningar, till exempel tätningsåtgärder för 
att begränsa omgivningspåverkan. Vidare behöver lokala förhållanden vid 
grundvattenberoende ekosystem, såsom källor och våtmarker, utredas vidare 
för att kunna bedöma omfattning av påverkan och lämpliga skyddsåtgärder. 
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Anmälan, tillstånd eller dispens Exempel på verksamhet eller ingrepp Lagrum Prövningsmyndighet

Tillstånd Natura 2000 Intrång i Natura 2000 7 kap. 28 eller 29 §§ miljöbalken

Dispens för intrång i natur-reservat Intrång i naturreservat Naturreservatsföreskrifter Länsstyrelsen eller kommunen

Samråd om naturmiljön Bland annat för eventuella fältarbeten, exempelvis geoteknik och 
mät

12 kap. 6 § miljöbalken Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen

Dispens från artskydds- 
förordningen

Intrång i områden där skyddsvärda växter och djur har 
identifierats.

Artskyddsförordningen

Dispens från intrång i biotopskydd Bland annat för eventuella fältarbeten innan järnvägsplan är 
fastställd.

7 kap. 11 § miljöbalken Länsstyrelsen

Strandskyddsdispens Intrång i strandskyddsområde 7 kap. 15 och 18 §§ miljöbalken Länsstyrelsen eller kommunen

Beslut om arkelogisk utredning Intrång i fornlämning 2 kap. 11 § kulturmiljölagen Länsstyrelsen

Beslut om arkeologisk  
förundersökning

Intrång i fornlämning 2 kap. 13 § kulturmiljölagen Länsstyrelsen

Tillstånd för borttagande av 
fornlämning

Intrång i fornlämning 2 kap. 12 § kulturmiljölagen Länsstyrelsen

Dispens för skyddsföreskrifter  
för vattenskyddsområde

Intrång i vattenskyddsområde Vattenskyddsföreskrifter Länsstyrelsen eller kommunen

Anmälan eller tillstånd vatten-
verksamhet

Arbeten i vatten, dvs bortledande av grundvatten, omgrävning av 
bäckar, broar över vatten med mera

11 kap. miljöbalken Anmälan länsstyrelsen/Tillstånd MMD

Tillstånd till markavvattning Markavvattning och eventuella förändringar av befintliga 
markavvattningsföretag

11 kap. miljöbalken Länsstyrelsen

Anmälan om vidtagande av 
avhjälpandeåtgärd vid arbete  
inom förorenade områden

Intrång i förorenat område 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd

Tillsynsmyndighet för det förorenade området

Bygglov Bullerplank, tunnel, upplag av massor etcetera. 9 kap. plan- och bygglagen Kommunen

Tillstånd till miljöfarlig  
verksamhet

B-verksamheter, till exempel upplag av massor med inte endast 
ringa föroreningsrisk

9 kap. miljöbalken Länsstyrelsen

Anmälan om miljöfarlig verksamhet C-verksamheter, till exempel upplag av massor med ringa 
föroreningsrisk, krossverksamhet och makadamtvätt behandling 
av processvatten från tunneldrivning, utsläpp av avlopp- och 
dagvatten

9 kap. miljöbalken Kommunen

Detaljplaneändring Ändring av detaljplan inom DP-lagt område 5 kap. plan- och bygglagen Kommunen

Vägplaner Ändrade vägdragningar till följd av järnvägen som inte omfattas 
av järnvägsplan

Väglagen Trafikverket

Tabell 12.1  Översiktlig sammanställning av tillstånd och anmälningar som kan krävas.

Lagreglerad process Exempel på verksamhet eller ingrepp  
till följd av den nya järnvägen Lagrum

Vägplan Omläggning av allmänna vägar 2 kap. 19 § lagen om 
byggande av järnväg och 
14 a § väglagen

Bygglov Upplag, materialgårdar, murar, plank och 
transformatorstationer

9 kap. 2 § plan- och 
bygglagen

Samråd om naturmiljön Väsentlig förändring av naturmiljön 12 kap. 6 a § miljöbalken

Dispens från biotopskydd Ingrepp i biotopskyddade miljöer 7 kap. 11 a § miljöbalken

Strandskyddsdispens Byggande av allmän väg eller järnväg i 
strandskyddat område

7 kap. 16 § miljöbalken

Tabell 12.2  Lagreglerade processer som kan undantas från prövning enligt vanlig 
ordning om de omfattas av järnvägsplan.

Risk och säkerhet
Vid framtagning av planförslag behöver fördjupade riskanalyser utföras i 
nästa skede där bebyggelse finns inom 150 meter från järnväg med farligt 
godstransporter och där nya stambanan samförläggs i samma spårområde 
som befintlig järnväg. Detta kan bli aktuellt för alternativ i Borås som 
samförläggs med Viskadalsbanan eller Älvsborgsbanan. Där befintliga 
järnvägar med farligt godstransporter inte genomgår spåromläggningar till 
lägen närmare bebyggelse behöver inte fördjupade riskanalyser utföras för 
farligt gods.

Flytt av vägar som är transportleder för farligt gods, räddningstjänstens 
insats och utrymning vid djupa stationer samt närhet till farliga verksamheter 
och Seveso-anläggningar behöver också utredas vidare.

Jord- och skogsbruk
Behovet av passager över eller under järnvägen behöver preciseras utifrån 
respektive markägares möjlighet att bedriva jord- och skogsbruk.

Förorenade områden
Förekomst och omfattning av markföroreningar behöver utredas närmare 
inom valda korridorer för att ge ett bättre underlag för masshantering och 
riskbedömning av förorenade områden. Utredningen bör i första hand syfta 
till att undersöka områden som bedöms kunna ha måttlig till stor konsekvens 
med avseende på förorenade områden.

Masshantering 
Beräkningar av mängden massor, såväl uppkomst som behov, är genomförda 
med den noggrannhet som är möjlig i en lokaliseringsutredning. 
Fortsatt arbete med masshanteringsanalys samt framtagande av en 
masshanteringsplan kommer göras vid framtagande av järnvägsplan. 
Beräkningarna kommer då att förfinas och arbetet med att hitta 
lämpliga användningsområden och mottagningsplatser för projektets 
överskottsmassor kommer intensifieras ytterligare och preciseras.

12.7 Anpassningar och skyddsåtgärder
Hanteringen av negativa effekter av en exploatering bör följa en 
skadelindringshierarki som innebär att skador i första hand undviks. I andra 
hand bör de minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista hand bör 
de kompenseras. I lokaliseringsutredningen har skadelindringshierarkin 
tillämpats genom att i första hand välja en lokalisering som innebär så lite 
negativa effekter som möjligt och att skador så långt det är möjligt undviks. I 
val av lokalisering har även möjligheten att begränsa de negativa effekterna 
genom anpassningar och skyddsåtgärder vägts in.
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Figur 12.2 Skadelindringshierarkin innebär att alla rimliga åtgärder för att undvika och 
minimera påverkan från en exploatering ska vidtas innan behovet av kompensation 
fastställs (Naturvårdsverket, 2016).

I avsnittets första del beskrivs skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
kommer att vidtas när den nya järnvägen byggs. Skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som kommer att genomföras på flera platser och som 
normalt alltid utförs, när ny infrastruktur byggs, beskrivs först översiktligt. 
Skyddsåtgärder beskrivs mer utförligt i kapitel 9. Var och exakt hur dessa 
åtgärder kommer utföras kommer att utredas vidare i samband med att 
planförslag till järnvägsplan tas fram, när utformningen av järnvägen 
planeras mer i detalj. De platsspecifika skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra redovisas i 
Tabell 12.3. Det är åtgärder som vi ser behöver utföras för att säkerställa en 
lokalisering där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärden.

I avsnittets andra del beskrivs förslag på kompensation som kan utföras för 
skador som kan kvarstå efter att alla rimliga åtgärder för att undvika och 
begränsa har vidtagits. 

12.7.1 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Landskap och bebyggelse 
Landskapsanpassande åtgärder med hänsyn till känsliga miljöer kommer att 
utföras där så är möjligt utifrån rimlighetsaavvägningar och markåtkomst.

Kulturmiljö 
Skyddsåtgärder i form av stängsling av fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar är aktuellt i de fall arbete utförs i närheten. 
Tillfälliga arbetsvägar, etableringsytor och upplag placeras i så stor 
utsträckning som möjligt så att de inte skadar kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och objekt. 

Naturmiljö
I första hand kommer anpassningar i samband med järnvägens placering 
inom korridoren och utformning av järnvägen att utföras för att begränsa 
konsekvenser för naturmiljön. I andra hand utförs åtgärder för att begränsa 
skada där anpassningar inte räcker till för att undvika skada på naturmiljön 
och skyddade arter.

Den avgörande påverkan som transportinfrastrukturen har på naturen och 
den biologiska mångfalden ska åtgärdas med följande anpassningar: 

1. Säkra och funktionella passagemöjligheter för djur ska finnas enligt 
riktlinje landskap. 

2. Allvarlig bullerstörning från trafik i ekologiskt viktiga naturmiljöer ska 
inte förekomma. Bullerskyddsåtgärder som införs som viktig åtgärd är 
vall och bullerplank i händelse av höga ljudnivåer vid viktiga fågelmiljöer.

3. Artrika infrastrukturmiljöer ska skapas, skötas och utvecklas och 
biotopförluster ska undvikas. Särskild hänsyn vid trädsäkring av 
järnvägen på platser med gamla värdefulla träd kan utgöra en viktig del 
i bevarandet av träden i sig samt även bidra till att bevara mångfalden 
av arter knutna till träden. Exempelvis vid Osdal söder om Borås krävs 
fortsatt kontinuerlig hävd för att gynna hotade arter. Anläggningen 
behöver utformas så att inte hävden riskerar att motverkas.

4. Invasiva arter ska bekämpas. Skyddsåtgärd är bland annat att inte 
transportera jordmassor och växtavfall som kan sprida invasiva arter.

Buller, stomljud och vibrationer
Skyddsåtgärder med hänsyn till buller, vibrationer och stomljud kommer att 
utföras vid platser som överskrider riktvärdena för buller, vibrationer och 
stomljud. 

Luft
För överbyggda stationsbyggnader gäller inte miljökvalitetsnormerna och 
det finns inte heller några andra tillämpliga riktvärden för inomhusmiljöer 
i lagstiftningen. Trafikverket har dock angett rekommenderade riktvärden 
för partiklar i överbyggda stationslägen. PM10 bör i dessa typer av miljöer 
inte överstiga 200 mikrogram per kubikmeter som timmedelvärde och 
100 mikrogram per kubikmeter som dygnsmedelvärde. Ventilation vid 
plattformar och vid andra utrymmen inom den överbyggda stationen bör 
därför dimensioneras så att dessa riktvärden innehålls.

Placering av tunnelmynning nära känslig verksamhet eller bostadshus ska 
undvikas. 

Elektromagnetiska fält
Skyddsåtgärder som minskar det magnetiska fältets utbredning kring 
järnvägen, exempelvis genom placering av autotransformatorer, ledningar 
och sektioneringar om det skulle visa sig vid senare projektskeden 
att bostäder, skolor eller förskolor kan komma att exponeras för 
magnetfältsnivåer över försumbar effekt. För anläggningstypen tunnel kan 
det även vara möjligt att begränsa magnetfältsexponeringen genom att öka 
djupet på tunneln.

Ytvatten
I avsnitt 9.2 redovisas skyddsåtgärder och anpassningar som görs för ytvatten.

Översvämning
Skyddsåtgärder som skyddar den nya järnvägsanläggningen mot 
översvämning vid höga vattennivåer samt vid skyfall är nödvändiga. Vid 
dimensionering av översvämningsskydd mot högvatten och skyfall tas hänsyn 
till framtida klimat.

Grundvatten
I anslutning till bergpåslag eller där våtmarker passeras i skärning kan 
anläggningen i vissa avsnitt behöva konstrueras så att den naturliga 
grundvattenströmningen inte hindras och skapar dämningseffekter. Detta 
kan exempelvis göras genom permeabel underbyggnad till anläggningen.

Skyddsåtgärder som kan vara aktuella för byggskedet är skyddsinfiltration 
för att upprätthålla tillräckliga grundvattennivåer och att risker för 
föroreningar begränsas genom uppsamlingsmagasin och rening. Vidare är 
olycksförebyggande åtgärder viktiga att tillämpa under hela byggskedet. 

Risk och säkerhet
I Mölndalsåns dalgång kommer det att vidtas skyddsåtgärder på grund av 
samförläggning i samma korridor som Västkustbanan där det transporteras 
farligt gods. På grund av utökat antal spår förläggs järnvägen med transporter 
av farligt gods närmare befintlig bebyggelse. Åtgärder genomförs därför 
bland annat i form av inlösen av en del fastigheter. För byggnader som efter 
spåromläggningar kommer att ligga nära järnvägen införs skyddsåtgärder 
beroende på avstånd och verksamhetstyp. Skyddsåtgärderna som införs är i 
form av brandskyddsåtgärder, skyddsmur som kollisionsskydd vid urspårning 
samt skydd mot avrinning av brandfarliga vätskor från järnvägsområdet 
i händelse av tankvagnsolycka. Val av skyddsåtgärder för de specifika 
byggnaderna utmed järnvägen baseras på riskanalys. 

Även i Borås kan det bli aktuellt med skyddsåtgärder där spåromläggningar 
utförs och där det transporteras farligt gods på befintlig järnväg i samma 
spårområde som den nya järnvägen. Behovet av skyddsåtgärder i berörda 
korridorer i Borås är mindre omfattande än i Mölndalsåns dalgång eftersom 
det utmed kommande sträckningar i Borås finns mindre mängd befintlig 
bebyggelse.

Förorenade områden
Skyddsåtgärder kan vara nödvändiga vid förorenade områden för att 
motverka ökad spridning av förorenat vatten genom anläggningstyper 
i tunnel under hela konstruktionens livslängd. Skyddsåtgärd i form av 
saneringar kan vara nödvändiga vid förorenade områden i byggskedet för att 
inte försvåra för framtida saneringsåtgärder.

För att motverka spridning av föroreningar i byggskedet vid förorenade 
områden behöver entreprenörer ha tillräcklig kunskap om arbeten i 
förorenade områden och utföra de skyddsåtgärder som krävs för att 
begränsa påverkan på omgivningen. Skyddsåtgärder kan till exempel 
vara att minimera uppkomst av förorenat länshållningsvatten, rening av 
länshållningsvatten innan det släpps ut till omgivningen, dammbindning vid 
torra väderförhållanden, hjultvätt för arbetsfordon och att tillfällig lagring av 
massor endast får ske på ytor där risk för spridning är försumbar.
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artrik insektsfauna, unik för regionen. Vid skada på dessa mycket höga 
naturvärden (klass 1 enligt PM Naturvärdesinventering) kan kompensation 
minska omfattningen av varaktig negativ påverkan. Ett exempel är att 
nyskapa sandiga hedmarker längs banvall, i närliggande miljö för att 
möjliggöra att arter sprider sig. Höga krav kommer då att ställas på rätt 
placering och metod för att funktionen ska kunna uppnås, och dessutom 
behöver säkerställas att järnvägens skötsel anpassas på platsen. Trafikverket 
har utfört försök med maskinell slåtter av banvall. 

OSDAL 

Vid skada på sandiga hedar och betesmarker vid Osdal, kan  
kompensation minska omfattningen av varaktig negativ påverkan på 
de mycket höga naturvärdena. 

12.8 Miljöuppföljning och kontroll
Tillstånd, dispenser och anmälningar kommer behöva sökas för vissa typer av 
arbeten, se Tabell 12.1. I samband med detta kommer även kontrollprogram 
att behöva upprättas för att begränsa miljöpåverkan i byggskedet. Kontroll-
programmen kommer bland annat innehålla de relevanta provtagningar och 
analyser som behövs genomföras. Exempelvis kan kontroll behöva utföras 
med anledning av villkor för exempelvis buller, luftstötvågor, vibrationer eller 
liknande. För att begränsa påverkan i driftskedet, kommer uppföljning enligt 
kontrollprogrammen att utföras. 

medföra tvingande krav på kompensationsåtgärder. Vid påverkan av miljöer 
som är värdefulla för tjäder kan en möjlig form av kompensation vara att 
upprätta naturvårdsavtal eller formellt områdesskydd för skogsmiljöer i 
nära anslutning till det påverkade området. Sådana områden behöver då 
ha rätt kvalitet, tillräcklig areal och stå i samband med miljöer som medger 
spridningsmöjligheter. En svårighet är att lämpliga tjädermiljöer knappast 
går att tillskapa inom rimlig tid eller med rimliga medel. Istället behöver 
alltså redan lämpliga marker väljas ut.

Vid påverkan av boträd för fiskgjuse, kan en kompensationsåtgärd vara 
att bygga boplattformar i lämpliga träd i närliggande skogsbestånd. 
För att skydda möjliga boträd för framtiden kan också upprättande av 
naturvårdsavtal vara en bra åtgärd. De boplatsmiljöer som skyddas bör 
finnas på en plats som möjliggör att den lokala populationen stärks, efter den 
eventuella skadan av påverkan från järnvägens byggnation.

ARTSKYDD

Vid påverkan av miljöer som är värdefulla för tjäder kan en möjlig 
form av kompensation vara att upprätta naturvårdsavtal eller formellt 
områdesskydd för skogsmiljöer i nära anslutning till det påverkade 
området. 
Vid påverkan av boträd för fiskgjuse, kan en kompensationsåtgärd 
vara att bygga boplattformar i lämpliga träd i närliggande skogs- 
bestånd. För att skydda möjliga boträd för framtiden kan också 
upprättande av naturvårdsavtal vara en bra åtgärd.

Kompensation som Trafikverket åtar sig till följd av att undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352) krävs är biotopförbättrande åtgärder på 
sträckan mellan E6/E20 till Mölndalsåns sammanflöde med Kålleredsbäcken.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Undantag från MKN kommer att medföra tvingande krav på kompen-
sation. Biotopförbättrande åtgärder behöver skapas i Mölndalsån 
nedströms Forsåker, mellan E6/E20 och sammanflödet med Kålle-
redsbäcken

Kompensation som går utöver de krav som ställs i specifika bestämmelser i 
miljöbalken kallas för frivillig kompensation. För att miljömålen ska uppfyllas 
krävs i många fall att kvarvarande skador från en verksamhet kompenseras. 
Möjligheten att genomföra frivillig kompensation kommer att utredas vidare 
i samband med att planförslag till järnvägsplan tas fram, när utformningen av 
järnvägen planeras mer i detalj. Det kan handla om tillskapande av livsmiljöer 
enligt riktlinje landskap, exempelvis anläggande av faunapassager för stora 
och små djur eller anläggande av järnvägsbank anpassad för särskild flora och 
fauna.

En frivillig kompensation som vi redan nu ser kan bli aktuell är vid Osdal 
söder om Borås. Där finns sandiga hedar och betesmarker med en mycket 

Platsspecifika åtgärder
Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede redovisas i 
Tabell 12.3. Det är åtgärder som vi ser behöver utföras för att säkerställa en 
lokalisering där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärden. Fler skyddsåtgärder kommer att tillkomma i 
kommande järnvägsplaneskede.

Plats Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Mölndalsån - sträckan 
Almedal till Kålleredsbäckens 
utflöde

Förbättra närområde genom plantering/ekologiskt funktionella 
kantzoner på samma plats alternativt annan närliggande plats där 
återplantering på ursprungsplatsen inte är möjlig. Anpassning till 
markavvattningsföretaget måste också göras. Exakt plats för åtgärder 
studeras vidare i järnvägsplaneskedet. Åtgärden vidtas för att inte 
äventyra uppnående av MKN Vatten. 

Forsåker, Mölndalsån Skapa ekologiskt funktionella kantzoner vid återställning efter rivning 
av befintliga järnvägsbroar i området mellan E6/E20 och den 
sydligaste av de nya järnvägsbroarna. Alla genomförbara åtgärder för 
att mildra de negativa konsekvenserna ska genomföras när undantag 
från MKN Vatten krävs.

Rävekärr, Kålleredsbäcken Vid anläggande av ny bäckfåra bör slänter och kanter förses med 
skuggande vegetation. Ianspråktagna lek- och uppväxtområden 
behöver återskapas. Den nya fårans utformning behöver anpassas till 
kapacitetskraven i markavvattningsföretaget. Åtgärderna måste utföras 
för att undvika undantag från MKN.

Hårssjön Möjlig järnvägslinje i markplan inom korridor Tulebo vid Hårssjön med 
en bullerskyddsåtgärd i form av vall och bullerplank med samman-
lagda höjden 5 meter. Åtgärden utförs för att undvika påtaglig skada 
på riksintresse naturvård.

Mölndalsåns dalgång Åtgärder krävs för att att längsgående högvattenskydd för anläggning-
en inte ska förvärra översvämningsproblematiken i omgivningen för 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Exempelvis finna ersättningsut-
rymme för skyfallsvolymer vars nuvarande ansamlingspunkter byggs 
bort

Tabell 12.3  Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede. Fler skyddsåtgärder 
kommer att tillkomma i kommande järnvägsplaneskede

12.7.2 Kompensation
Miljökompensation är ett paraplybegrepp som omfattar fullständig eller 
partiell gottgörelse för en skada eller olägenhet som en verksamhet eller 
exploatering medför. I en svensk kontext kan begreppet ses som brett. Det 
innefattar exempelvis miljörelaterad hälsa, biologisk mångfald, ekologiska 
kvaliteter och funktioner, kulturmiljö och landskap, jordbruksmark och 
skogsmark, klimataspekter och friluftsliv men också hushållning med 
naturresurser, den fysiska miljön samt hushållning med energi och material.

Krav på att genomföra kompensationsåtgärder ställs i vissa fall med stöd 
av bestämmelser enligt miljöbalken, detta kallas för lagstyrd kompensation. 
Den lagstyrda kompensation som vi ser kan bli aktuell i de förslagna 
lokaliseringsalternativen regleras i 16 kap. 9 § miljöbalken. Det gäller 
prövning om undantag från miljökvalitetsnormer för vatten samt prövning 
vid artskyddsdispens. 

Järnvägen kommer sannolikt medföra krav på dispens från artskydds-
förordningen då den troligen inte går att bygga utan att skada lokala 
populationer av tjäder och eventuellt även andra arter. Dispens kommer att 
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13 Sakkunskap som bidragit till 
miljökonsekvensbeskrivningen
Inom Ramboll deltar många medarbetare från olika ämnesfält i arbetet 
med lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås. Vid framtagande av denna 
miljökonsekvensbeskrivning har specialister inom berörda ämnesområden 
deltagit aktivt i rapportskrivning och i konsekvensbedömningar. 
Trafikverkets specialister har granskat texter och bedömningar som 
konsulten tagit fram.

För att få ett bra beslutsunderlag, och förebygga att kompletteringar 
behöver göras i tillståndsprocessen, ställs krav på sakkunskap hos de som 
tar fram miljökonsekvensbeskrivningen. Detta gäller enligt bestämmelser i 
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Vilken form av sakkunskap 
som krävs beror på verksamheten eller åtgärden i fråga samt karaktären av de 
förväntade miljöeffekterna. 

I Tabell 13.1 beskrivs utbildning och erfarenhet för de sakkunniga som 
ansvarat för respektive ämnesområde i MKB:n. 

Sakområde Ansvarig Utbildning Erfarenhet

Samordning MKB Helena Irenesson 
Produktansvarig för MKB

Camilla Fogenstad Sigefjord
Biträdande produktansvarig för MKB

Ruari Carthew 
Handläggare MKB

Ida Gundersen
Redaktör för MKB

Magisterexamen i biologi med inriktning mot växtekologi

Magisterexamen i miljö- och hälsoskydd
 

Magisterexamen i naturresurshantering

Magisterexamen i miljö- och hälsoskydd

Helena har över 15 års erfarenhet av arbete med miljöprövningar, detaljplaner, vägplaner, järnvägsplaner och 
ekologisk kompensation. Var tidigare anställd på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Har även arbetat flera år som 
lantbrukskonsulent.

Camilla har 18 års erfarenhet inom miljötillsyn och tillståndsprövning och har tidigare varit anställd som miljöskydds-
handläggare och sakkunnig på Länsstyrelsen i Östergötlands län. 

Ruari har 15 års erfarenhet av processer och hantering av miljötillstånd. Han är specialiserad på projektledning med 
fokus på hur miljön och samhällen påverkas av ett projekt.

Ida har 10 års erfarenhet av tillsyn på tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Ida har granskat 
anmälningsärenden samt deltagit vid samråd och som remissinstans vid prövning av tillståndspliktiga verksamheter.

Samordning 
lokaliseringsutredning

Mattias Bååth
Produktansvarig för
Lokaliseringsutredningen

Landskapsarkitekt Mattias är uppdragsledare inom samhällsplanering med drygt 25 års erfarenhet. Mattias har drivit flera större 
uppdrag inom både utredning och projektering och har även en bakgrund inom miljökonsekvensbeskrivningar för 
större projekt.

Landskap och bebyggelse Camilla Wenke 
Teknikområdesansvarig social hållbarhet

Ann Henrikson
Teknikansvarig landskap

Karin Dahlin
Biträdande teknikområdesansvarig social 
hållbarhet och teknikansvarig stad/region

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

Arkitekt

Camilla har över 30 års erfarenhet och är verksam som uppdragsledare för gestaltnings- och projekteringsuppdrag 
av offentliga miljöer, bostadsområden och vägar. Hon arbetar även med MKB, landskapsanalyser och andra 
utredningar för infrastruktur och exploatering.

Ann har 10 års erfarenhet av att arbeta med gestaltning och projektering av gator, torg och lekmiljöer. Hon arbetar 
även med landskapsanalys, dagvattenlösningar, social- och barnkonsekvensanalys samt tillgänglighetsfrågor. 

Karin har bred erfarenhet inom arkitektur, stadsutveckling och landskapsarkitektur och har över 15 års erfarenhet. 
Karin jobbar framför allt med stadsutvecklingsprojekt, både i plan- och landskapsuppdrag. Karin har stor erfarenhet 
av planuppdrag, projektering och gestaltningsarbete både i större infrastrukturprojekt, stads- och handelsmiljöer.

Naturmiljö Peter Wirdenäs
Teknikansvarig naturmiljö

Ingemar Abrahamsson
Biträdande teknikansvarig naturmiljö

Magisterexamen i miljövetenskap med inriktning mot naturvårdsbiologi

Masterexamen i biologi

Peter har över 15 års erfarenhet och arbetar främst med tillståndsansökningar och MKB för planer. Han arbetar som 
handläggare, utredare och ekolog och hans kompetens omfattar bland annat att bedöma konsekvenser för växt- och 
djurliv, naturmiljöer, artskyddsfrågor och Natura 2000. 

Ingemar Abrahamsson har drygt 35 års arbetserfarenhet som miljöutredare och limnolog. Ingemar arbetar företrädes-
vis med miljöprövningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och kontrollprogram för vattenverksamhet samt 
vattenanknutna ekologiska tjänster.

Kulturmiljö Mikael Hammerman
KMV forum AB

Bebyggelseantikvarie och kulturmiljöspecialist Mikael har 10 års erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor inom infrastruktur- och samhällsplanering. Är certifierad 
sakkunnig avseende kulturvärden.

Tabell 13.1  Information om utbildning och erfarenhet hos sakkunniga som arbetat med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.
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Fortsätting av Tabell 13.1 på föregående sida. 

Rekreation och friluftsliv Karin Blomsterberg
Teknikansvarig SKA

Kulturgeograf Karin har mer än 10 års erfarenhet av arbete med samhälls- och stadsutvecklingens olika frågeställningar. I  
utredningsarbetet ligger Karins fokus ofta på samhällsplaneringens sociala hållbarhet.

Ytvatten Christian Nielsen
Teknikansvarig hydrologi

Magisterexamen i geovetenskap Christian har 13 års erfarenhet av arbete med yt- och grundvattenrelaterade frågeställningar i framför allt större 
infrastrukturprojekt och i projekt som rör kommunal dricksvattenförsörjning. Han arbetar som utredare och teknik-
ansvarig med bland annat vattenprospektering, geofysiska mätningar, hydrologiska kontrollprogram, vattenskydds-
områden, översvämningsutredningar och har erfarenhet av teknikansvar för ytvattenfrågor i järnvägsprojekt.

Grundvatten Per Sander
Teknikansvarig hydrogeologi

Civilingenjör Väg och Vatten, teknisk doktorsexamen i ingenjörsgeologi Per har mer än 30 års erfarenhet och arbetar som hydrogeolog. Hans huvudsakliga verksamhetsområde är projekt 
med koppling till hydrogeologi och vattenförsörjning. Per har bland annat erfarenhet från arbete med grundvatten-
prospektering, vattenförsörjningsplaner, vattenskyddsområden, grundvattenmodellering, akviferanalys, brunns- 
dimensionering och konstgjord infiltration. Dessutom har Per arbetat med forskning och utbildning inom hydrogeologi 
och vattenresurser mellan 1989–2005.

Jordbruk Helena Irenesson Se samordning MKB, produktansvarig Se samordning MKB, produktansvarig.

Skogsbruk Caroline Boström
Teknikstöd MKB

Jägmästare Caroline är jägmästare med 15 års erfarenhet. Hon arbetar idag främst med MKB:er för kommunala planer och 
infrastruktur, samt med skogs- och naturvårdsfrågor i olika utredningar. Hon har i tidigare arbete deltagit i europeisk 
forskning kring viljan att sätta timmer på marknaden och hur små skogsägares beslut kring det påverkas av bland 
annat fastigheters fragmentering. Tidigare arbetserfarenhet har hon bland annat från skogliga inventeringar, statlig 
handläggning och europeiska skogsfrågor och som kommunekolog, med ansvar för naturvårds- och skogsvårds-
frågor, jakt- och fiskevårdsfrågor samt för policys inom miljöområdet och miljöbedömningar i samband med planer.

Buller, vibrationer och stomljud Perry Ohlsson
Teknikansvarig buller, stomljud och 
vibrationer

Civilingenjör inom väg och vattenbyggnad Perry har 20 års erfarenhet och är akustiker, specialist och uppdragsledare för projekt inom samhällsplanering, 
infrastruktur och tillståndsärenden. Perry har stor erfarenhet av att arbeta i planskeden för detaljplaner och väg- och 
järnvägsplaner och är van att utreda och beskriva bullersituationen i ett planskede men även utreda åtgärder och att 
beskriva konsekvenser.

Luft Daniel Nilsson
Teknikområdesansvarig ekologisk 
hållbarhet och teknikansvarig luft

Kemiingenjör Daniel har närmare 20 års erfarenhet som konsult inom miljöområdet. Daniel har under dessa år arbetat med olika 
luftutredningar, miljöprövningar och andra miljöutredningar. Han har främst arbetat med luftkvalitet, luftutsläpp, 
spridningsberäkningar, reningstekniker luft, miljölagstiftning inom svensk industri, förorenat vatten, projektledning, 
miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning.

Elektromagnetiska fält Linda Heisar
SWECO

Civilingenjör elektroteknik med inriktning mot elkraft Linda har 15 års erfarenhet inom elkraftsområdet och har arbetat med kärnkraft, reservkraftsystem samt olika 
utredningar inom kraftsystemmodellering, kraftsystemanalys, beräkningar och simuleringar av elektromagnetiska fält 
(EMF).

Risk och säkerhet Per Stein
Teknikansvarig risk/säkerhet

Civilingenjör Per har 25 års erfarenhet av risk- och säkerhetsfrågor. Per har lång erfarenhet av risk och säkerhet för samhälls-
planering, industriella anläggningar och för stora infrastrukturanläggningar. Per är specialist inom tunnelsäkerhet för 
järnvägstunnlar och undermarkstationer. Per har varit engagerad i ett flertal stora järnvägstunnelprojekt. Per har 
arbetat med riskhantering, säkerhet, sårbarhetsfrågor för projekt inom infrastruktur och samhällsbyggnad såsom 
järnvägar, järnvägstunnlar, planärenden och gasledningar.

Förorenade områden Erika Kämäräinen
Biträdande teknikområdesansvarig 
ekologisk hållbarhet och teknikansvarig 
markmiljö

Civilingenjör med inriktning mot miljö och vatten Erika arbetar med förorenade mark- och vattenområden och i hennes arbetsuppgifter ingår uppdragsledning, 
handläggning, arbete som fältingenjör, framtagande av förfrågningsunderlag samt myndighetsärenden. Erika arbetar 
även med teknikområdesansvar miljö i stora infrastrukturprojekt med många inblandade discipliner.

Masshantering Camilla Fogenstad Sigefjord Se samordning MKB, bitr. produktansvarig Se samordning MKB, bitr. produktansvarig.

Klimat Emma Nordin
Teknikansvarig klimatkalkyl

Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik Emma har stor erfarenhet av klimatreduceringsåtgärder och genomför klimatkalkyler baserade på livscykelanalys 
(LCA), i både väg- och järnvägsprojekt av olika storlek. Hon arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i både 
större och mindre projekt, främst inom infrastruktur men även inom plan.

Ekosystemtjänster Åsa Soutukorva Swanberg
Expert hållbarhet 

Miljöekonom (Pol.Mag. examen i statsvetenskap och nationalekonomi) Åsa har 20 års erfarenhet av samhällsekonomisk analys på miljöområdet, exv. kostnads-nyttoanalys (CBA), samhälls-
ekonomisk konsekvensanalys och ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Åsa har bred och djup erfarenhet och 
expertis avseende ekosystemtjänster och har deltagit i ett stort antal forsknings- och utredningsuppdrag på detta 
område. Hon är medförfattare till bland annat Guide för värdering av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015) och 
Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser (Naturvårdsverket, 
2015) och har även publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar på tema värdering och ekosystemtjänster i bland annat 
Polar Journal, Journal of Environmental Economics and Policy, och Journal of Forest Economics.

VA-teknik Yihan Chen
Teknikansvarig VA-teknik

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad Yihan har jobbat inom många branscher så som bygg, infrastruktur, gruv och industri med såväl stora som små 
uppdrag. Yihan har även erfarenhet av internationella projekt. Tidigare arbetade han med vattenfrågor med fokus på 
hydrogeologi och hydrologi, idag jobbar han främst med VA-frågor.

Bergteknik Eric Ackevall
Teknikansvarig bergteknik

Masterexamen i geovetenskap Eric är utbildad geovetare med specialisering i berggrundsgeologi och jobbar som geolog och bergtekniker. Han har 
arbetat som projektör och handläggare i tidiga och senare projekteringsskeden. Han har även arbetat som geofysiker 
och med berggrundsgeologisk kartering. Han har i huvudsak arbetat med järnvägs- och tunnelbaneprojekt.

Geoteknik Carine Bouzas
Teknikansvarig geoteknik

Civilingenjör med inriktning mot geologi och geoteknik Carine jobbar som geotekniker och uppdragsledare och har tolv års erfarenhet inom geoteknik. Hon har jobbat som 
handläggande geotekniker i olika konsultföretag, i både större och mindre uppdrag i alla projekteringsskeden, från 
förstudier till bygghandlingar. Hon har varit iblandad både i väg- och järnvägsprojekt samt husprojekt.
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14 Ordlista
μT – Mikrotesla, enhet för magnetiska fält. 

Anläggning – Någonting byggt, en konstruktion. I detta dokument avses den 
föreslagna järnvägen. 

Artskydd – I artskyddsförordningen (2007:845) finns regler för 
hänsyn till vissa arter av växter och djur. Reglerna inkluderar de äldre 
svenska fridlysningsreglerna, men härstammar också från EU:s art- och 
habitatdirektiv.

Avrinningsområde – Det område, både markyta och vattenyta som samlar 
upp all den nederbörd som rinner fram till en viss punkt i ett vattendrag. 
Avrinningsområden begränsas av höjdryggar, som delar flödet från regn 
och smältvatten åt olika håll. Dessa gränser kallas för vattendelare. Se även 
tillrinningsområde.

Bank – Järnvägen ligger upphöjd över markytan på en vall.

Bankropp – Banunderbyggnaden i en uppbyggd banvall kallas bankropp. 
Bankroppen motsvarar vägbanken hos en väg. Ovanpå bankroppen anläggs 
banöverbyggnad med bland annat ballast, räls, sliprar och spårväxlar. 
Bankroppen består av ett bärkraftigt, icke-organiskt samt självdränerande 
material som inte reagerar på frost. 

Barriär – Hinder i landskapet som kan vara visuellt, fysiskt eller upplevt. 
Kan syfta på barriär för både människor och djur.

Barriäreffekt – Den fysiska och visuella effekt som en barriär har på 
rörlighet och tillgänglighet.

Bedömningsskala – En skala som har tagits fram för att värdera 
konsekvenserna av projektet. Skalan bygger på relationen mellan de olika 
miljöaspekterna och områdets värde eller känslighet samt den effekt som 
den nya järnvägen orsakar. Skalan kan användas för att beskriva såväl 
försumbara-, positiva- och negativa effekter. 

Betongtråg – Vattentätt schakt med betongväggar och betonggolv som 
anläggs när järnvägen ligger under grundvattenytan eller för att begränsa 
fastighetsintrång.

Betydande miljöpåverkan (BMP) – Begreppet har sitt ursprung i 
miljöbalken. Graden av påverkan på miljön avgör om det ska upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning när en väg- eller järnvägsplan upprättas samt 
om samråd ska ske med en vidare krets. Länsstyrelsen prövar om projektet 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med stöd av kriterier som 
finns i miljöbedömningsförordningen.

Bibana – En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en 
delsträcka för att sedan återansluta till huvudbanan igen.

Bibana med säckstation – En järnvägsanläggning som avviker från en 
huvudbana på en sträcka för att ansluta till en järnvägsstation där alla 
järnvägsspår slutar, och tågen därför måste byta färdriktning för att lämna 
järnvägsstationen. Stationen fungerar som en säck, det finns bara en väg ut 
tillbaka till huvudbanan.

Biotop – Mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för växter och djur.

Brostöd – Den konstruktion som bär bron, exempelvis i form av 
betongpelare under bron.

Bullerskydd – Anläggning avsedd att reducera eller förhindra buller. 
Bullerskydden utgörs oftast av vall eller skärm av något slag. Utseende kan 
variera.

Byggdagvatten – Dagvatten som uppstår inom byggarbetsplatsområdet 
under byggskedet.

Bytespunkt – Plats där resenärer byter transportmedel, till exempel från ett 
tåg till ett annat.

Dagvatten – Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från konstruktioner, 
fordon och mark som uppstått på grund av nederbörd.

Detaljplan – Ett juridiskt dokument som reglerar hur marken inom ett 
avgränsat område får användas eller bebyggas. En detaljplan kan exempelvis 
visa var och hur högt hus det är tillåtet att bygga på en viss plats. En 
järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplaner.

Driftplats – Ett på banan avgränsat område som är utrustad med växlar och 
signaler, där tåg till exempel byter spår eller riktning. Se även station.

Driftsförmåga – Förmåga för tåget att ta sig fram.

Dränerad betonglining – Vatten- och frostsäkringssystem bestående av en 
platsgjuten betonginklädnad och dränerande geotextil som installeras runt 
bergtunnels periferi. Syftet med systemet är att samla upp och leda bort 
vatten som läcker in i bergtunneln, samt förse frostisolering vid tak- och 
väggyta.

Dämningseffekter – De effekter anläggningen kan få på yt- och 
grundvattenflöden och som medför minskat eller stoppat flöde tvärs 
anläggningen. Dämningseffekter ger förhöjda grund- och/eller ytvattennivåer 
uppströms anläggningen och normalt sänkta nivåer nedströms anläggningen.

Ekologisk hållbarhet – Handlar om att det ska finnas hållbara 
förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och livskraftiga 
ekosystem. Det innefattar klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och 
vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biologisk mångfald av arter 
och habitat samt att ge förutsättningar för leverans av ekosystemtjänster (till 
exempel pollinering och fotosyntes). 

Ekologisk status – Begrepp för tillståndet för ytvattenförekomster. Anger 
statusen för växt- och djurliv i och kring ytvattenförekomster.

Ekonomisk hållbarhet – Handlar om att se ekonomin som ett medel för 
att uppnå mål för social hållbarhet inom ramarna för vad som är ekologiskt 
hållbart. Detta innebär konkret att största samhällsekonomiska nytta och 
sociala värden kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad och med 
hänsyn och anpassning till ekologiska värden.

Ekosystemtjänster – Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem 
ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, 
naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.

Farliga anläggningar – Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som 
innebär en fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor 
eller miljön. Det är ett vanligt använt samlingsbegrepp för Seveso-
anläggningar och så kallade § 2.4-anläggningar enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) samt även andra som lagrar eller hanterar farliga 
ämnen.

Flödesregimen – Utgör de karakteristika flödesvariationerna för yt- 
och grundvattenflöden som utgör den naturliga årscykeln, som ofta är 
årstidsbunden och knuten till exempelvis snösmältning och växtperiod.

Fördröjningsanläggning – En fördröjningsanläggning är en anläggning för 
magasinering av dagvatten (tillfälligt avrinnande vatten på markytan från 
regn/snösmältning) med syfte att avlasta ledningsnät eller vattendrag. I en 
fördröjningsanläggning reduceras flöden och grövre partiklar som följer 
med dagvattnet får tid att sedimentera innan vattnet rinner vidare. En 
fördröjningsanläggning kan exempelvis vara en damm eller utgöras av ett 
underjordiskt magasin.

Gestaltning – Gestaltning i skedet för lokaliseringsutredningen handlar om 
järnvägsanläggningens utformning och lokalisering med hänsyn till platsens 
förutsättningar. Fokus läggs på anläggningens utbredning, integrering i 
befintlig och planerad struktur, samt vilka åtgärder som behövs för att mildra 
ingreppet i landskapet och för att uppfylla projektmålen.

Gränsvärde – Värde som enligt bestämmelse i lag eller liknande inte får 
överskridas.

Huvudbana – Järnvägens huvudsakliga sträckning.

Huvudspår – Spår som är avsett för säkrad rörelse. Vid säkrad rörelse 
garanteras att det på en viss sträcka framåt inte finns några hinder och 
att alla växlar ligger rätt. Tåget kan här framföras med den största tillåtna 
hastigheten som medges av banan och fordonen. 

Hållbar masshantering - Handlar om att optimera användningen av jord- 
och bergmassor vid projektering. Projektet bör i första hand sträva efter 
återanvändning av massor inom aktuellt projekt, i andra hand att massorna 
används till ett annat tydligt syfte. Se även masshantering.

Hållbarhet – Den bärande tanken bakom begreppet hållbar utveckling är att 
denna ska bygga på tre dimensioner: miljö, social och ekonomi. Med hållbar 
utveckling avses en utveckling som är långsiktigt uthållig och bärkraftig både 
miljömässigt (ekologiskt), socialt och ekonomiskt. Med långsiktigt avses både 
denna och kommande generationer. 
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Indikator är en avgränsad del av en miljöaspekt vilken speglar förändring 
orsakad av den typ av anläggning som järnvägen utgör på ett sätt som är av 
betydelse för miljöaspekten som helhet. I hållbarhetsbedömningen utgörs 
indikatorer av olika typer av data som ligger till grund för bedömningen 
av måluppfyllnad. Indikatorerna beskriver de olika aspekter som ligger till 
grund för möjligheten att göra en bedömning av om lokaliseringen medför 
positiv eller negativ utveckling av olika parametrar.

Influensområde – Det geografiska område som direkt eller indirekt 
påverkas av till exempel en spårutbyggnad. Området är oftast större än 
utredningsområdet.

Karaktär/Landskapskaraktär – Ett specifikt samspel av landskapselement 
som ges av de naturgivna förutsättningarna, den historiskt betingade 
markanvändningen samt de rumsliga och upplevelsemässiga förhållanden 
som präglar ett område.

Karaktärsområde – Ett område av en viss karaktär som är unikt.

Kemisk status – Begrepp för tillståndet för en vattenförekomst (ytvatten 
och grundvatten). Bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller 
föroreningar och jämföra dem mot gränsvärden.

Kolningslämning - Lämning efter framställning av träkol. 

Kontrollprogram – Ett dokument som beskriver en verksamhetsutövares 
egenkontroll. Kontrollprogrammet kan exempelvis innehålla ett 
provtagningsprogram för grundvatten, ytvatten eller processvatten. 

Kopplingspunkt – Anslutningspunkt där olika järnvägar möts. Det kan 
vara mellan stambana och bibana eller mellan ny stambana och befintligt 
järnvägsnät. 

Korridor – Ett område inom vilket en framtida järnvägs- eller vägåtgärd 
med anläggningsdelar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar 
med delar inryms. Korridorens bredd kan variera utmed sträckningen och är 
beroende av hur säkert det går att definiera anläggningens läge i terrängen.

Kulturmiljö – Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i 
landskapet från historiska skeenden och processer som lett fram till dagens 
landskap. Människors förutsättningar, verksamheter och livsmönster 
under olika tider kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband och 
rörelsemönster.

Kumulativa effekter – Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter från 
flera olika källor som samverkar på olika sätt. De kan vara antingen additiva 
(1+1=2), synergistiska (1+1=3) eller motverkande (1+1=1).

Kust till kustbanan – Järnväg som går i väst-östlig riktning mellan Göteborg 
och Kalmar via Borås.

Känslighet – I ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) bedöms 
känslighet per karaktärsområde och utifrån den planerade anläggningens 
eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet utan att värdera eller gradera 
i mer eller mindre känsligt. Känsligheten beskrivs för att kunna anpassa 
den tänkta anläggningen till landskapets karaktär, funktion och relation. En 
bedömning av landskapets känslighet utgår ifrån att väl fungerande landskap 
och livsmiljöer enligt de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen 
(Agenda 2030) eftersträvas.

Landskap – Enligt europeiska landskapskonventionen definieras landskap 
på följande sätt: ”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer.” Landskapet innefattar därmed både naturmiljöer och 
mer bebyggelsedominerade områden såsom städer och verksamhetsområden.

Landskapsanpassning – Anläggning eller annan åtgärd utformas enligt 
Trafikverkets Riktlinje landskap med utgångspunkt i de nationella 
miljömålen och med anpassning till landskapets karaktär och funktioner. 
Landskapsanpassning kan vara en anpassning av anläggningen till 
terrängen i omgivande landskap, men skulle också kunna vara att tillgodose 
spridningsmöjligheterna för flora och fauna i berört område.

Landskapskaraktärsanalys – En metodik för landskapsanalys som bygger 
på den engelska metoden Landscape Character Assessment (LCA). Den 
syftar till att ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess 
karaktär och egenskaper genom en indelning och beskrivning av landskapet 
i karaktärsområden. ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) är en 
utveckling av landskapskaraktärsanalysen. 

Landskapstyp – Benämning på ett område som har en viss uppbyggnad 
och kan förekomma på flera olika ställen (exempelvis slättlandskap). 
Landskapstypen kan beskrivas med hjälp av landskapets uppbyggnad och 
människors upplevelse samt användning av landskapet.

Lokaliseringsutredning – En utredning i vilken möjliga 
lokaliseringsalternativ, dess effekter, konsekvenser och måluppfyllelse 
analyseras och redovisas. Kan under samrådet benämnas Samrådshandling – 
val av lokaliseringsalternativ.

Länshållning/länshållningsvatten – Länshållningsvatten är en benämning 
på det vatten som i byggområdet leds bort från byggarbetsplatsen. 
Länshållningsvattnet kommer ifrån grundvatten som läcker in i 
schaktgroparna samt dagvatten (tillfälligt avrinnande vatten på markytan 
från regn/snösmältning) och nederbörd. Länshållning är bortledning av detta 
vatten från schaktgroparna.

Läsbarhet – Är enligt Riksantikvarieämbetet detsamma som möjligheterna 
att utifrån företeelsens fysiska innehåll och egenskaper utläsa, förstå och 
kommunicera väsentliga delar av samhällets kulturhistoriska bakgrund och 
utveckling – företeelsens kulturhistoriska sammanhang.

Markanspråk – Den markyta som behövs för järnvägsanläggningen och som 
omfattas av järnvägsplanen.

Markplan – Järnvägen är placerad på mark, på bank eller i skärning. 
Begreppet kan också användas för att beskriva en vägs placering.

Massbalans – När alla massor som uppkommer i projektet kommer till 
användning som anläggningsmassor och inga externa massor behöver 
tillföras.

Masshantering – Hur massor ( jord, berg eller torv) hanteras, lagras, 
förflyttas och används inom ett projekt eller i samhället brukar benämnas 
masshantering. Se även hållbar masshantering.

Miljöanpassning – Anpassningar som syftar till att undvika att negativ 
påverkan uppstår, exempelvis genom att undvika vissa områden eller anpassa 
utformningen för att minska intrång. 

Miljöaspekt – De delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå kallas 
miljöaspekter. Miljöaspekter listas i 6 kap. 2 § 1-6 p. miljöbalken.

Miljöbedömning – Omfattar processen med att ta fram 
miljökonsekvensbeskrivning, samråd om miljökonsekvensbeskrivning 
innehåll och utformning och att slutföra miljöbedömningen i samband med 
fastställelseprövningen. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Miljöeffekt är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras. 
Miljöbalkens definition av miljöeffekt finns i 6 kap. 2 §.

Miljöintressen – Intressen som utgår från miljöförutsättningarna. 
Naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, boendemiljö och hälsa är exempel på 
miljöintressen. Miljöintressen kan vara utpekade som skyddade områden 
enligt miljöbalkens 7 kapitel (t.ex. naturreservat). De kan också bli tydliga vid 
analys av miljöförutsättningar där lokal kunskap kan tillföras genom samråd.

Miljökonsekvens – En bedömning av effekternas betydelse för olika 
miljöintressen, till exempel vad trafikbuller innebär för boendemiljö och 
människors hälsa eller för kulturmiljövärdet. Bedömningen omfattar dels en 
beskrivning av konsekvensen, dels en värdering av dess storlek och betydelse.

Miljökonsekvensbeskrivning – Ett dokument, vars innehåll regleras i 6 
kap. 35 § miljöbalken, särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag. Innehållet 
grundas på miljöbedömningen som innebär att projektets miljöeffekter 
identifieras, beskrivs och bedöms. 

Miljökvalitet – Ett tillstånd eller funktion i miljön som kan mätas 
eller beskriva, till exempel luftkvalitet eller vattenkvalitet. Miljömål, 
normer, riktvärden och gränsvärden kan användas för att uttrycka en viss 
miljökvalitet som är värdefull, önskvärd eller godtagbar.

Miljökvalitetsmål – Av riksdagen beslutade nationella mål. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Syftet är att inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer.

Miljöpåverkan – Varje negativ eller positiv förändring i miljön som helt eller 
delvis är en följd av en verksamhet, till exempel utsläpp av koldioxid som kan 
påverka klimatet.
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Miljövärden – Saker i vår miljö som har ett värde och bör skyddas, till 
exempel biotoper, vattendrag och naturresurser.

Natura 2000 – Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara 
den biologiska mångfalden. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s 
habitat- och fågeldirektiv. Bestämmelser om Natura 2000 finns främst i 7 kap. 
miljöbalken om områdesskydd. Natura 2000 utgör också riksintresse enligt 
4 kap. miljöbalken.

Naturtyp – Landskapet består av olika naturtyper och exempel på 
naturtyper som finns representerade i Sverige är lövskog, våtmark, barrskog, 
kust och hav, fjäll samt sjöar och vattendrag. Inom exempelvis Natura 2000 
beskrivs naturtyper mer detaljerat och uppdelat.

Naturvärdeobjekt – Ett avgränsat geografiskt område som har positiv 
betydelse för biologisk mångfald.

Nyckelbiotop är skogliga naturvärdesobjekt som registrerats av 
Skogsstyrelsen, eller i förekommande fall av vissa stora skogsbolag.

Ostlänken – Ny järnväg under utredning mellan Järna och Linköping. Det 
första steget mot nya stambanor i Sverige. Planeras att vara färdig för tåg 
2035.

PFAS – Högfluorerade ämnen som har skapats av människan för att stöta 
bort fett, smuts och vatten. Det finns över 3 000 PFAS-ämnen på marknaden. 
De hittas bland annat i brandskum, kastruller och skönhetsprodukter. 
Ämnena är svårnedbrytbara och påverkan på människors hälsa är oklara.

PFOS – Ett av flera tusen PFAS-ämnen. Ämnet är förbjudet i EU.

Planskild korsning – Korsning i olika plan, exempelvis järnväg på bro korsar 
en väg i markplan, eller järnväg i tunnel korsar en järnväg i markplan.

Plansprängda ytor – Tidigare ojämna ytor där sprängning har skett så att 
ytorna har blivit plana. 

Plattformsspår – Järnvägsspår som har en plattform vid en station.

Population – En grupp individer av en djur- eller växtart inom ett visst 
område.

Potential – I ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) används 
begreppet för att bedöma vilka möjligheter som finns att stärka ett områdes 
karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter finns att skapa attraktiva 
och intressanta landskap? Vilken potential finns för att stärka funktioner i 
landskapet, exempelvis ekosystemtjänster? Vilken potential finns att utveckla 
människors möjligheter till ett gott, hållbart liv och hållbar utveckling i 
landskapet?

Processvatten – Ett gemensamt namn för vatten som används i samband 
med tekniska anläggningar och processer inom industrin eller i byggprojekt. 

Projektmål – De övergripande målen för nya stambanor har preciserats till 
projektmål för det aktuella projektet. Projektmålen används för att bedöma 
olika alternativ i lokaliseringsutredningen.

Riksintresse – Inom utredningsområdet finns flertalet riksintressen, 
exempelvis riksintressen för kommunikation, naturvård och friluftsliv. 
Riksintressen är utpekade mark- och vattenområden av nationell betydelse 
för bevarande, exploatering eller nyttjandeintressen. De regleras i 3 och 4 kap. 
miljöbalken (1998:808), och ska så långt som möjligt skyddas mot eventuella 
åtgärder om kan skada de värde/värden som är grunden till riksintresset. 

Riktvärde – Riktvärden för miljökvalitet anges av centrala myndigheter och 
kan vara fastställda av riksdag eller regering (till exempel för trafikbuller). 
Riktvärden är i sig ej rättsligt bindande utan är vägledande för bedömningar 
och beslut med hänsynstagande till lokala omständigheter. Riktvärde som 
anges i villkor i dom anger en nivå där verksamhetsutövaren måste vidta 
åtgärder för att förhindra ett nytt överskridande.

Recipient – Mottagare. I detta fall sjö eller vattendrag som tar emot 
dagvatten, dräneringsvatten, spillvatten eller annat. 

Robusthet - Avser transportsystemets förmåga att stå emot och hantera 
störningar.

Råvattenintag – Råvatten är det vatten som tas in i ett vattenverk för att 
sedan renas eller behandlas till vatten av dricksvattenkvalitet. Råvattnet kan 
vara både grundvatten och ytvatten. Råvattenintaget är den plats i en sjö, 
berggrund eller jordlager där råvattnet hämtas.

Rättidighet – Tåg som går i rätt tid.

Rödlistade arter – Den svenska rödlistan är en sammanställning av de i 
Sverige förekommande arternas respektive utdöenderisk. Med hjälp av olika 
kriterier placeras arterna i olika kategorier, där de vanligaste kategorierna 
är: LC (livskraftig), NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR 
(akut hotad).

Samråd – Utbyte av information med, och inhämtande av synpunkter från 
samrådskretsen under planläggningsprocessen. Samråd kan vara såväl 
muntligt som skriftligt. 

Samrådshandling – Benämning av den preliminära handlingen för väg- eller 
järnvägsplan efter begäran om beslut om betydande miljöpåverkan och under 
tiden fram till att planen ska kungöras och granskas. 

Samrådskrets – Den som avser att bygga järnväg ska samråda med 
länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som särskilt berörs 
och dessa parter benämns som samrådskretsen. Om järnvägsplanen har 
betydelse för kollektivtrafiken, ska samråd även ske med berörda regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Om järnvägen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt 
den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda, i enlighet 
med 2 kap. 2 § lag om byggande av järnväg. 

Samrådsprocess – En fortlöpande process som pågår under hela 
planläggningsprocessen fram till kungörande och granskning.

Samrådsredogörelse – Redogörelse för vilka samrådskontakter som 
tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna 
synpunkterna inneburit. 

Samrådsunderlag – Benämning på status för väg- eller järnvägsplan under 
planläggningens tidiga faser till och med länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan. 

Servicetunnel – En tunnel som uppfyller krav på funktioner för underhåll 
av järnvägsinstallationer, tillträde till spårtunnel, evakuering från spårtunnel 
och/eller räddningstjänstens insatser.

Siktlinje – En tänkt linje mellan två objekt som sammanfaller visuellt med 
den observation som kan göras från det ena objektet av det andra objektet.

Skog och historia-projektet – Storskalig inventeringen av lämningar på 
skogsmark i syfte att underlätta för skogsbruket att ta hänsyn till forn- och 
kulturlämningar. Ett projekt som drevs av Skogsstyrelsen och pågick från 
1990-talet till början av 2000-talet. Uppgifterna är preliminära eftersom 
de inte genomgått fullständig kvalitetsgranskning för överföring till 
Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR).

Skyddszon (för vattenskyddsområde) – Ett vattenskyddsområde delas 
in i följande skyddszoner: primär, sekundär och tertiär zon. Behovet av 
skydd och riskbild styr zonindelningen och inom den primära zonen 
behöver skyddet vara som starkast för att minska risken för förorening 
av grund- eller ytvattnet inom vattenskyddsområdet. Restriktionerna är 
normalt mer omfattande inom primär skyddszon än i sekundär skyddszon. 
Tertiär skyddszon har lägst nivå på restriktioner och inkluderar normalt 
hela eller väsentliga delar av tillrinningsområdet, men används inte för alla 
vattentäkter. 

Släckvatten – Vatten som används och som avrinner i samband med 
brandbekämpning.

Skyddsåtgärd – Åtgärder som vidtas för att för att minska negativa 
effekter och konsekvenser, det kan handla om både skadeförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder.

Skärning – Järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär genom 
terrängen i jord eller berg.

Social hållbarhet – Handlar till exempel om välbefinnande, rättvisa, 
rättigheter och individens behov. Vad social hållbarhet är varierar beroende 
på sammanhanget. Att analysera social hållbarhet handlar om att med 
individen i fokus och utifrån planetens gränser bedöma människors möjlighet 
att uppfylla sina behov, mål och drömmar. 

Spårtunnel – En för tågtrafik anordnad passage som omges av berg, jord, 
vatten eller konstruktioner och som mynnar i dagen eller som exempelvis 
förbinder utrymmen under mark med varandra.
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Spolvatten –Vatten som används och som avrinner i samband med spolning 
av tekniska anläggningar och fordon.

Stambana – En viktig huvudbana för järnväg.

Station - Plats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske. 

Stationsläge – Plats där järnvägsstation är lokaliserad.

Syfte – Syftet för de nya stambanorna svarar på frågan varför systemet 
som helhet ska byggas. Syftet bidrar till att beskriva hela systemet med nya 
stambanor och därigenom skapa samsyn kring vad systemet ska uppnå. Syftet 
utgör ett ramverk för de olika projekten inom systemet över tid och geografi 
och ger vägledning i strategiska val. 

Säckstation – Järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför 
måste byta färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar 
som en säck, det finns bara en väg ut.

Södra stambanan – Järnvägen mellan Malmö och Katrineholm.

Sömlös resa – En resenärsupplevelse utan större avbrott.

Tillgänglighet – Tillgänglighet inom ILKA (integrerad 
landskapskaraktärsanalys) syftar på hur möjligt det är att ta sig från en plats 
till en annan, hur enkelt det är att nå en eftersträvansvärd plats.

Tillrinningsområde – Markytan som avrinner till ett visst vattendrag. 
Jämför med avrinningsområdet. Tillrinningsområdet är avrinningsområdets 
area minus arean av vattnet i avrinningsområdet.

Tryckbank – Uppläggning av jord på en sida eller på ömse sidor av 
järnvägsbanken som säkerställer bankens stabilitet.

Tunneldrivning – Sprängning och byggande av tunnel.

Tunnelmynning – Tunnelns öppning i berget. Termen används i driftskedet, 
det vill säga när anläggningen är i trafik.

Tunnelpåslag – Tunnelns öppning in i berget. Termen används i byggskedet.

Tvärtunnel – Tunnel som förbinder två tunnlar som kan användas för 
angrepp, utrymning, och underhåll. En tvärtunnel utförs som brandsluss 
mellan spårtunnel och servicetunnel/serviceschakt. En tvärtunnel kan också 
finnas mellan två parallella enkelspårstunnlar.

Typiska arter – I art- och habitatdirektivet finns inga definitioner av de olika 
naturtyperna, utan bara deras namn. EU har tagit fram en manual som stöd 
för tolkningen och Naturvårdsverket har tagit fram svenska vägledningar 
till naturtyperna. I vägledningarna specificeras bland annat ”typiska” och 

”karakteristiska” arter för naturtyperna. De karakteristiska arterna utgörs av 
vanliga arter som utmärker naturtypen. De typiska arterna är indikatorarter 
vars förekomst indikerar gynnsamt tillstånd för naturtypen. Gynnsamt 
tillstånd innebär att en naturtyps strukturer, funktioner och typiska arter 

förekommer i tillräcklig omfattning utan påtagliga försämringar eller negativ 
påverkan.

Underhållsdepå – Depå för underhållsfordon och material för underhåll 
angränsande banor.

Uppställningsspår – Spår för omloppsnära uppställning av fordon i avvaktan 
på nästa insats.

Utredningsområde utgör det geografiska område som studeras i 
lokaliseringsutredningen. Utredningsområdet innehåller möjliga 
korridoralternativ för järnvägen på sträckan.

Vattenskyddsområde – Skydd enligt 7 kap. 21 § miljöbalken för kommunala 
eller andra större vattentäkter inom vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen. Syftet med vattenskyddsområden är att dessa 
vattenförekomster ska ges ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar 
säkras för flera generationer.

Vattendelare – En vattendelare kan vara en ytvattendelare eller en 
grundvattendelare. En vattendelare avgränsar ett avrinningsområde — 
nederbörd som faller på området innanför vattendelaren kommer att bidra 
till tillrinningen och avrinningen (och grundvattenbildningen) inom området. 
En vattendelare utgör således också gränsen mellan två avrinningsområden. 
En ytvattendelare är ofta en höjd, något som syns i terrängen och som inte 
förändras. En grundvattendelare är en tänkt linje längs grundvattenytans 
höjdsträckning, alltså avgränsningen av det område från vilket grundvatten 
strömmar till en viss punkt, till exempel en brunn eller en punkt i ett 
vattendrag. En grundvattendelares läge kan vara fast, exempelvis en 
bergsrygg, eller en gravitationsvattendelare, vars läge är föränderlig bland 
annat beroende på variationer i grundvattennivån. 

Viskadalsbanan – Järnvägen som går söderut från Borås mot Varberg.

Väg 27/40 – Näst största vägen genom utredningsområdet. Går i väst-östlig 
riktning genom hela utredningsområdet. I löpande text skrivs väg med litet v 
i alla vägnamn, till exempel väg 27/40.

Väg E6/E20 – Största vägen genom uteredningsområdet. Går i nord-sydlig 
riktning genom utredningsområdets västra del. I löpande text skrivs väg med 
litet v i alla vägnamn, till exempel väg E6/E20.

Värdekärna – Sammanhängande områden som bedömts ha en stor betydelse 
för fauna och flora, exempelvis för rödlistade arter, signalarter och andra 
skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt förkommer 
normalt inom dessa områden.

Västkustbanan – Järnvägen som går i nord-sydlig riktning mellan Göteborg 
och Lund. Har en station i Mölndal.

Västlänken – Dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under 
centrala Göteborg. Är under byggnation. Järnvägen blir cirka åtta kilometer 
lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel.

Västra stambanan – Järnvägen mellan Göteborg och Stockholm.

Älvsborgsbanan – Järnväg som går norrut från Borås mot Uddevalla.

Ändamål beskriver vad som ska uppnås i järnvägsprojektet – vilka behov 
och problem i järnvägsnätet som ska lösas. Lokalisering och utformning 
ska avvägas så att ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen.

Överdäckning – Ett bärande byggnadsverk vars huvudsakliga syfte är att 
göra det möjligt att uppföra byggnader eller andra markanläggningar ovanför 
den befintliga trafikleden. En överdäckning kan helt eller delvis omsluta 
trafikleden.

Överflyttning – Omfördelning av personresor från ett trafikslag till ett annat. 
Exempelvis kan en ny järnväg ge överflyttning av resenärer från vägtrafik till 
tågtrafik.

Övergripande mål – Systemövergripande mål för Nya stambanor. 
Övergripande mål och dess preciseringar konkretiserar tillsammans vad som 
krävs av systemet för att syftet med Nya stambanor ska uppnås och bidrar till 
likvärdighet mellan olika delar av systemet samt säkerställer att nationella 
mål fångas upp.

Översiktsplan – Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som ska 
fungera vägledande vid planering. Den är inte juridiskt bindande, utan 
dess syfte är att visa kommunens långsiktiga strategi kring hur mark- och 
vattenområden ska användas eller utvecklas.

Överskottsmassor – När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt, 
uppkommer jord- och bergmassor. Överskottsmassor innebär att det 
uppkommer mer massor än vad som kan återanvändas inom ramen för 
projektet.
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Kungsfågel Regulus regulus (LC) X

Ljungpipare Pluvialis apricaria (LC) X X

Lundsångare Phylloscopus trochiloides NT X

Lärkfalk Falco subbuteo (LC) X

Mindre flugsnappare Ficedula parva (LC) X X

Mindre hackspett Dryobates minor NT X

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra (LC) X

Morkulla Scolopax rusticola (LC) X

Nattskärra Caprimulgus europaeus (LC) X X

Nötskrika Garrulus glandarius (LC) X

Ormvråk Buteo buteo (LC) X

Orre Lyrurus tetrix (LC) X X

Ortolansparv Emberiza hortulana CR X X

Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT X X

Pärluggla Aegolius funereus (LC) X X

Rosenfink Carpodacus erythrinus NT X

Röd glada Milvus milvus (LC) X X

Rödvingetrast Turdus iliacus NT X

Rördrom Botaurus stellaris NT X X

Rörsångare Acrocephalidae NT X

Salskrake Mergellus albellus (LC) X X

Sidensvans Bombycilla garrulus (LC) X

Skedand Spatula clypeata NT X

Skogssnäppa Tringa ochropus (LC) X

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus NT X

Skäggdopping Podiceps cristatus (LC) X

Smådopping Tachybaptus ruficollis NT X

Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU X X

Smålom Gavia stellata NT X X

Sommargylling Oriolus oriolus EN X

Sparvhök Accipiter nisus (LC) X

Sparvuggla Glaucidium passerinum (LC) X X

Spillkråka Dryocopus martius NT X X

Stare Sturnus vulgaris VU X

Steglits Carduelis carduelis (LC) X

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes (LC) X

Stenskvätta Oenanthe oenanthe (LC) X

Stjärtmes Aegithalos caudatus (LC) X

Storlom Gavia arctica (LC) X X

Storskarv Phalacrocorax carbo (LC) X

Storspov Numenius arquata EN X

Strandskata Haematopus ostralegus NT X

Strömstare Cinclus cinclus (LC) X

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus (LC) X

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT X

Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola VU X

Svenskt namn Latinskt namn Rödliste-
kategori 2020

Upptagen i bilaga 
1 i fågeldirektivet

Beskrivs 
i MKB

Ej geografiskt 
relevant

Opåverkade 
livsmiljöer

Backsvala Riparia riparia VU X

Bergfink Fringilla montifringilla (LC) X

Berguv Bubo bubo VU X X

Bivråk Pernis apivorus (LC) X X

Björktrast Turdus pilaris NT X

Blåhake Luscinia svecica (LC) X X

Brun kärrhök Circus aeruginosus (LC) X X

Buskskvätta Saxicola rubetra NT X

Busksångare Acrocephalus dumetorum NT X

Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT X

Dubbelbeckasin Gallinago media NT X X

Dubbeltrast Turdus viscivorus (LC) X

Duvhök Accipiter gentilis NT X

Enkelbeckasin Gallinago gallinago (LC) X

Entita Poecile palustris NT X

Fiskgjuse Pandion haliaetus (LC) X

Fiskmås Larus canus NT X

Fisktärna Sterna hirundo (LC) X X

Flodsångare Locustella fluviatilis NT X

Forsärla Motacilla cinerea (LC) X

Gråsiska Acanthis flammea (LC) X

Gråtrut Larus argentatus VU X

Grönbena Tringa glareola  (LC) X X

Grönfink Chloris chloris EN X

Gröngöling Picus viridis (LC) X

Grönsiska Spinus spinus (LC) X

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT X

Gulsparv Emberiza citrinella NT X

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes (LC) X

Havstrut Larus marinus VU X

Hornuggla Asio otus NT X

Hussvala Delichon urbicum VU X

Hämpling Linaria cannabina (LC) X

Höksångare Curruca nisoria VU X X

Hökuggla Surnia ulula (LC) X X

Jorduggla Asio flammeus (LC) X X

Järnsparv Prunella modularis (LC) X

Järpe Tetrastes bonasia NT X X

Kattuggla Strix aluco (LC) X

Knipa Bucephala clangula (LC) X

Kornknarr Crex crex NT X X

Korp Corvus corax (LC) X

Kricka Anas crecca VU X

Kråka Corvus corone NT X

Kungsfiskare Alcedo atthis VU X X

Forts. från föregående spalt.Bilaga Bedömda fågelarter
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Svarthakedopping Podiceps auritus (LC) X X

Svartmes Periparus ater (LC) X

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT X

Sånglärka Alauda arvensis (LC) X

Sångsvan Cygnus cygnus (LC) X X

Sävsparv Emberiza schoeniclus NT X

Talltita Poecile montanus NT X

Taltrast Turdus philomelos (LC) X

Tjocknäbbad nötkråka Nucifraga caryocatactes (LC) X

Tjäder Tetrao urogallus (LC) X X

Tofsmes Lophophanes cristatus (LC) X

Tofsvipa Vanellus vanellus VU X

Tornfalk Falco tinnunculus (LC) X

Tornseglare Apus apus EN X

Trana Grus grus (LC) X X

Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT X X

Trädkrypare Certhiidae (LC) X

Trädlärka Lullula arborea (LC) X X

Trädpiplärka Anthus trivialis (LC) X

Törnskata Lanius collurio (LC) X X

Varfågel Lanius excubitor (LC) X

Vattenrall Rallus aquaticus (LC) X

Vigg Aythya fuligula (LC) X

Årta Spatula querquedula EN X

Ängspiplärka Anthus pratensis (LC) X

Ärtsångare Curruca curruca NT X

Forts. från föregående spalt.
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Bilaga undantag 
miljökvalitetsnormer
Underlag för bedömning av uppfyllande av kriterier för att få 
undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-
Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352) 

Bakgrund 
Inom utredningsområdet finns totalt 43 vattendrag som är vattenförekomster 
och 19 sjöar som är ytvattenförekomster. I lokaliseringsutredningen 
och tillhörande MKB har samtliga berörda vattenförekomster i utredda 
korridorer bedömts översiktligt med avseende på konsekvenser för 
miljökvalitetsnormer för vatten. I förslag till lokaliseringen berörs 
sammanlagt 9 ytvattenförekomster. 

Under arbetet med lokaliseringsutredningen pekades tre ytvattenförekomster, 
inom delsträckan Almedal - Landvetter flygplats, ut som passager där 
det råder stor risk för otillåten försämring av ekologisk/kemisk status 
eller äventyrande av beslutad miljökvalitetsnorm på grund av anläggande 
av ny järnväg. Dessa vattenförekomster förekommer inom Mölndalsåns 
avrinningsområde och är: 

•  Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg (WA73319439) 

•  Mölndalsån - Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
(WA62547352) 

•  Kålleredsbäcken (WA88967654) 

En fördjupad utredning kring järnvägens påverkan på dessa gjordes därför 
inom ramen för lokaliseringsutredningen. De tre vattenförekomsterna 
är kraftigt påverkade av bland annat kulvertering, bebyggelse och 
infrastruktur vilket innebär att de är känsliga för ytterligare ingrepp. 
Den slutliga bedömningen i lokaliseringsutredningen och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning är att passagen vid Forsåker (Mölndalsån – 
Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken) kommer orsaka en otillåten 
försämring. Anledningen till att det bedöms råda hög risk för försämring av 
MKN i vattenförekomsten är till följd av att kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd är i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte tillåten enligt 
regelverket för MKN för ytvatten. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
medföra en otillåten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, 
parametrarna närområde och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är 
klassat som dåligt får ingen försämring ske. Vid passage av Mölndalsån 
vid Forsåker bedöms undantag från icke försämringskravet behövas. För 
vattenförekomsten Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg 
bedöms anläggande av ny stambana förbi åkröken komma att påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan. Området som ianspråktas 
av ny stambana utgörs dock redan av anlagda ytor för bebyggelse, GC-bana, 
parkering och dylikt. Andelen anlagda ytor inom närområde och svämplan 
kommer därmed att förbli oförändrade även efter att spåranläggningen 
byggts. Det bedöms sammantaget inte behövas undantag från 5 kap. 4 

§ miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet eller 
äventyrande av möjligheten att uppnå den status som vattenförekomsten 
ska ha enligt miljökvalitetsnormer för ytvatten. För Kålleredsbäcken kan 
försämring undvikas genom samordning med andra projekt och att alla 
genomförbara anpassningar och skyddsåtgärder vidtas.

Bedömning av påverkan på vattenförekomsten Mölndalsån – Sten-
sjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken (WA62547352)
Bedömningar grundar sig på klassning i VISS 2022-2027. Bedömningar 
av ekologisk och kemisk status för MKN i ytvatten baseras på Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). 

Bedömningen fokuserar huvudsakligen på projektets påverkan under 
driftskedet, det vill säga på bestående effekter. Effekter under byggskedet 
beaktas i den mån de ger långvariga eller bestående effekter som är relevanta 
för bedömningen.

Bedömning av ekologisk och kemisk status för ytvatten  
Följande påverkanstyper har identifierats:

• Fysiska förändringar av naturliga förhållanden för närmiljö och svämplan 
samt fåra.

Ytvattenförekomsten är redan kraftigt påverkad av bland annat kulvertering, 
bebyggelse och infrastruktur vilket gör att utrymmet för ytterligare 
spår är litet och det blir därav svårt att anlägga spåren utan att påverka 
vattenförekomsten. På grund av det begränsade utrymmet är det inte möjligt 
att genomföra miljöanpassningar eller platsnära kompensationsåtgärder för 
att undvika risk för otillåten försämring.

Bedömningarna har utgått från de spårförslag för de olika principiella 
lösningar som utretts. Spårförslagen är framtagna på en översiktlig nivå 
med fokus på att spåranläggningen och dess ingående anläggningsdelar 
ska vara byggbara inom den förordade korridoren. Den översiktliga nivån 
innebär att det ännu inte finns någon färdig teknisk lösning projekterad för 
spåranläggningen. 

Trafikverket har inte bara en möjlighet utan även en skyldighet att bidra till 
att förbättra vattenförekomster som inte når upp till normen. Trafikverket 
redovisar i lokaliseringsutredningen att som järnvägsbyggare åta sig att 
utföra miljöanpassningar och kompensation i form av biotopförbättrande 
åtgärder mellan E6 och Kålleredsbäcken (längst ned i vattenförekomsten) 
vilket berör kvalitetsfaktorn fisk. Efter rivning av befintliga järnvägsbroar 
vid Forsåker åtar sig även Trafikverket att skapa ekologiskt funktionella 
kantzoner vid återställning, vilket berör kvalitetsfaktor närområde och 
svämplan. 

Områden som kan komma att påverkas fysiskt av spåranläggningen utgörs 
av det område där planerad spåranläggning befinner sig inom 30 meter från 
vattendragets kant eller inom vattenförekomstens svämplan. För relevanta 
kvalitetsfaktorer har även konsekvenser utanför utredningsområdet bedömts, 
till exempel uppströms eller nedströms liggande vattenförekomster. 

Vid passage av vattendrag förutsätts att anläggningen inte orsakar något 
vandringshinder, då det är ett grundläggande krav på miljöanpassning vid 
ingrepp i fiskförande vattendrag.

Vid Forsåker passerar både alternativ Mölnlycke och alternativ Tulebo 
vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352). Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd är i 
sämsta klassen och får inte försämras ytterligare. Den kvalitetsfaktor som 
påverkas direkt av anläggningen är Morfologiskt tillstånd. Förändringen 
av kvalitetsfaktorn kan också innebära indirekt påverkan på den biologiska 
kvalitetsfaktorn Fisk. 

Vid Forsåker kommer anläggande av järnvägsbroar påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan genom ianspråktagande 
av bland annat yta med strandskog. Banvallen som ansluter till broarna 
anläggs på mestadels redan anlagda ytor inom närområdet. Andelen anlagda 
ytor inom vattenförekomstens närområde och svämplan kommer att öka 
från 86,6 procent till 87 procent respektive 77,2 procent till 78,2 procent 
till följd av järnvägsanläggningen vilket leder till en försämring inom 
klassen dålig status för de morfologiska parametrarna Vattenförekomstens 
närområde och Svämplanets strukturer och funktion i vattendrag. En 
bottenfaunaundersökning har utförts under september 2021 som visade 
att bottenfaunans sammansättning har en god funktion och kvalitet och att 
artsammansättningen i stort återspeglar vad man kan förvänta sig utifrån 
vattendragets storlek och vattenhastighet. Vid Forsåker finns också lek- och 
uppväxtområden för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt 
tidigare undersökning (Husqvarna ekologi, 2015). Broarna antas kunna 
anläggas utan brostöd i vatten, vilket innebär att fysiska strukturer direkt i 
vattenmiljön undviks. 

Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd avseende parametrarna närområde 
och svämplan, då tidigare ej ianspråkstagna områden tas i anspråk för 
anläggande av järnvägen. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får 
ingen försämring ske. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken (1998:808) vid fokusområde Forsåker. 

Vid Forsåker bedöms föreslagen åtgärd i VISS Återskapande av ekologiskt 
funktionella kantzoner i urban miljö motverkas. Ytan som tas i anspråk 
kan inte återställas med plantering av träd på grund av anläggande av 
broarna. Järnvägsanläggningen kan därmed även anses riskera att äventyra 
möjligheten att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande MKN 
för vatten, God ekologisk status. Koncentrationer av tungmetaller och andra 
föroreningar från järnvägsbanken bedöms vara försumbar i förhållande 
till flödet i Mölndalsån, vilket resulterar i stor utspädning varpå risken för 
försämring av kemisk status i Mölndalsån bedöms vara låg.

Sammantaget bedöms järnvägen inte försämra kemisk status men bedöms 
kunna medföra en otillåten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd och kan komma att äventyra möjligheten att genomföra nödvändiga 
åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten, God ekologisk status.
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Undantag från förbudet i 5 kap 4 § miljöbalken och uppfyllande av 
kriterier i 4 kap 11-12 och 16 § Vattenförvaltningsförordningen
Då föreslagen lokalisering av ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås 
bedöms kunna medföra en otillåten försämring av kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd samt kan komma att äventyra möjligheten att 
genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten, God 
ekologisk status, är bedömningen att det krävs undantag från förbudet i 5 
kap 4 § miljöbalken för att kunna bygga ny järnväg på sträckan Göteborg-
Borås med station i Mölndal. Ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås 
bedöms sammanfattningsvis kunna medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd och äventyrar möjligheten att 
genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande MKN för vatten. 

Av 4 kapitlet 12 § Vattenförvaltningsförordningen (VFF) framgår att:

En verksamhet eller åtgärd får tillåtas enligt 4 kap 11 § VFF endast om

1. verksamheten eller åtgärden

A: behöver vidtas för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, eller

B: innebär att dess fördelar för människors hälsa och säkerhet eller för 
hållbar utveckling uppväger nackdelarna med en sådan ändring eller 
försämring som avses i 11 §,

2. det av tekniska skäl eller på grund av orimliga kostnader inte är möjligt 
att uppfylla syftet med verksamheten eller åtgärden på något annat sätt 
som är väsentligt bättre för miljön, och

3. alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa 
konsekvenserna för vattenförekomstens status.

Trafikverket bedömer att punkten 1 är uppfylld då byggandet av nya 
stambanor som helhet, men även ny järnväg mellan Göteborg-Borås via 
Mölndal, utgör ett allmänintresse av större vikt och dessutom innebär att 
fördelarna för hållbar utveckling uppväger nackdelarna med en sådan 
ändring eller försämring som avses i 11 §.

Nya stambanor 
Södra stambanan och Västra stambanan är nationellt viktiga för person- 
och godstrafik. Båda banorna är i dag hårt belastade och det svenska 
järnvägssystemet behöver byggas ut. Trafikverket har därför regeringens 
uppdrag att bygga nya stambanor mellan våra tre storstadsregioner - 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Regeringens mål är att nya stambanor för 
höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive 
Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer 
med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från 
flyg till tåg samt ökar kapaciteten för person och godståg i den totala 
järnvägsanläggningen. Nya stambanor förbinder samtidigt mellanliggande 
regioner bättre med varandra och med storstäderna.

Nya stambanor tillför betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem. Ökad 
kapacitet gör tåget mer pålitligt för både resenärer och näringsliv, och 
väsentligt kortare restider skapar nya möjligheter att pendla, studera och 
arbeta samt för resor vidare ut i Europa. Fler godstransporter på järnväg, 

både inom Sverige och ut till kontinenten, möjliggörs när kapacitet frigörs 
på befintliga banor. Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer 
skapas goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional 
utveckling samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks och hållbara resor 
och transporter främjas.

Genom en överflyttning av person- och godstrafik från väg och flyg till 
tåg bidrar de nya stambanorna till minskad klimatpåverkan och hållbara 
transporter. Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen av 
växthusgaser ska vara noll senast år 2045, det vill säga vara klimatneutralt. 
Omställningen för att nå Sveriges klimatmål bygger på tre åtgärdsområden:

• ett mer transporteffektivt samhälle

• energieffektivisering

• ökad andel förnybar energi

Alla dessa delar behövs för att nå klimatmålet på ett hållbart sätt. Trafikverket 
har som långsiktigt mål att bygga infrastruktur som bidrar till eller passar in i 
ett transporteffektivt samhälle. För att uppnå ett transporteffektivt samhälle 
behöver trafikarbetet med energiintensiva och ytkrävande trafikslag som 
personbil, lastbil och flyg minska. Transporter och resor med tåg är mer 
energi- och yteffektiva och är därför en central del i ett mer transporteffektivt 
samhälle.

 
SYFTE

NYA STAMBANOR STOCKHOLM–GÖTEBORG OCH STOCKHOLM–
MALMÖ SKA:

• Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt   
 möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för   
 människor och näringsliv,

• Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan  
 Sverige och andra länder i Europa,

• Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda   
 förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional  
 utveckling,

• Främja hållbara resor och transporter.

Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  
Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. På 
grund av långa restider med tåg mellan Göteborg och Borås väljer många i 
dag istället att resa med bil eller buss. Detta gör att det blir trångt både på 
trafiklederna och inne i tätorterna. Med den nya järnvägen, som byggs för 
250 kilometer i timmen, kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt 
förbättras och antalet tåg öka rejält. Det blir då mer självklart att välja den 
hållbara tågresan.

Restiden mellan Göteborg och Borås är idag 52-67 minuter med regionaltåg, 
beroende på om det är direkttåg eller tåg som även stannar på de mindre 
orterna. Under vardagar körs 13 turer i vardera riktningen, varav 4 är 
direkttåg mellan Göteborg och Borås. Restiden med direktbuss (linje 100) 
är cirka 1 timme till/från Göteborg C. Merparten av resenärerna (cirka 
80%) reser mellan Korsvägen och Borås och den restiden är cirka 50 
minuter. Se avsnitt 5.1.2 i MKB för utförligare beskrivning av nuvarande 
kollektivtrafikutbud. Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan 
Göteborg C och Station Borås på 35 minuter, se avsnitt 1.6.3 i MKB. Enligt 
framtagen referenstrafik för nya stambanor ska 8 tåg per timme och riktning 
kunna köras på den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, varav ett 
av dem är ett direkttåg Göteborg-Stockholm utan möjlighet till på- och 
avstigning i Borås, se avsnitt 3.1.2 i MKB. I avsnitt 9.2.5 i MKB beskrivs 
effekter av trafikförändring för ett fullt utbyggt system av nya stambanor och 
en bedömning av den trafikförändring som kan förväntas ske regionalt, till 
följd av att en ny järnväg byggs mellan Göteborg och Borås.

Det finns exempel från tidigare projekt som belyser effekter som ny eller 
förbättrad järnvägstrafik fått. Under 1990-talet byggdes Svealandsbanan 
Stockholm – Eskilstuna om till en snabb järnväg huvudsakligen för 
regionaltåg. Före ombyggnaden var restiden mellan Stockholm och 
Eskilstuna 1 timma och 40 min och det gick sju dubbelturer/dygn. När 
banan öppnades 1997 var restiden 60 min och antalet avgångar ökade till 
18 dubbelturer/dygn. Tågresandet blev sju gånger större än på den gamla 
banan och 70 % av de nya resenärerna kom från bil och buss (Trafikverket, 
2021i). Ett annat exempel är utbyggnaden från enkelspår till dubbelspår 
mellan Göteborg och Trollhättan som var klar år 2012. Utbyggnaden innebar 
mycket större kapacitet på banan samt att restiden Göteborg – Trollhättan 
blev cirka 35 minuter. Tågtrafiken Tvåstad–Göteborg fick en stor ökning 
efter utbyggnaden till dubbelspår, antal resor per vardag fördubblades. Den 
nya järnvägen genom Götaälvdalen är ett stort utvecklingssteg för att knyta 
samman de två lokala arbetsmarknadsregionerna Trollhättan och Göteborg. 
Idag går 30 dubbelturer per dygn (2018) och i högtrafik trafikeras sträckan 
numera med fyra tåg per timme (Västra Götalandsregionen, 2013) (Trivector, 
2020).

En station vid Landvetter flygplats ger alla som bor i regionen möjlighet 
att nå flyget med tåg. Med flygplatsen bara en snabb tågresa bort, blir 
internationella knutpunkter och arbetsmarknader mer tillgängliga för företag 
och boende i Västsverige. På samma sätt blir Västsverige mer tillgängligt för 
internationella besökare och arbetsmarknader. 
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ÄNDAMÅL 

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/  
 Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges   
 järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva   
 tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och   
 Borås, 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda    
 förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en   
 hållbar regional utveckling, 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till   
 förbättrade möjligheter att nå internationella noder och   
 marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

En station i Mölndal bedöms bättre uppfylla ändamålet med järnvägen, 
som ska kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt utan 
oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. En 
sträckning med station i Mölndal erbjuder en mer kapacitetsstark och robust 
järnvägsanläggning. Det beror på att alternativ via Mölndal erbjuder större 
möjlighet till olika trafikeringsalternativ, vilket möjliggör punktliga och 
effektiva tågresor. En station i Mölndal bedöms bättre uppfylla ändamålet 
med järnvägen, som ska kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt 
utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen och 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.
En sträckning via Mölndal skapar bättre förutsättningar för regional och 
lokal utveckling samt hållbara resor i det viktiga pendlingsstråket Göteborg-
Borås. Mölndal station har en strategisk placering i Storgöteborg med 
potential att bli en viktig regional knutpunkt, som binder samman befintliga 
och planerade arbetsplatser och bostäder inom storstadsregionen med ett 
energieffektivt och hållbart transportsystem samtidigt som den avlastar 
Västlänkens stationer och centrala Göteborg.

I miljöbedömningen har ekosystemtjänster analyserats och bedömts. Syftet 
med att uppmärksamma ekosystemtjänster är för att visa de nyttor vi 
människor får av ekosystemen, väga in dessa nyttor i beslut av olika slag 
och på så sätt fatta mer hållbara beslut. I avsnitt 4.8 i MKB beskrivs metod, 
avgränsningar och förutsättningar för ekosystemtjänster. Beskrivning av 
järnvägens påverkan och effekt på ekosystemtjänster beskrivs i avsnitt 9.2.2 i 
MKB. För att för att få en samlad bild av den nya järnvägens konsekvenser på 
ekosystemtjänster redovisas dessa sist under respektive korridor i avsnitten 
9.4-9.6 i MKB. Korridor Mölnlycke går inledningsvis i markplan med station 
i Mölndal, vilket innebär en liten negativ effekt på ekosystemtjänster 
då området redan i hög grad är ianspråktaget och anläggningen följer 
befintlig infrastruktur. Även Raka vägen bedöms innebära en liten förlust 
av ekosystemtjänster i Mölndal eftersom den där går i tunnel. Sammantaget 

bedöms både korridor Mölnlycke och korridor Raka vägen medföra en 
måttlig förlust av ekosystemtjänster och det beror på den påverkan som blir 
där järnvägen går i markplan öster om Mölnlycke.

Den del av vattenförekomsten där järnvägsbroar anläggs är belägen inom 
en drygt 400 meter lång delsträcka med mer naturliknande vattendrag. 
Vattenförekomsten i övrigt är starkt präglad av anlagda ytor i urban miljö. 
Fiskbeståndet påverkas av befintliga vandringshinder i vattendraget 
uppströms den aktuella platsen. Delsträckan är av stor vikt som 
reproduktionsområde för lax enligt Vattenmyndighetens bedömning i mål 
M4861-16. Nedströms liggande vattenförekomster i Mölndalsån bedöms inte 
långsiktigt kunna upprätthålla ett fiskbestånd på grund av hydromorfologisk 
påverkan (VISS, 2021). För att bevara laxen och öringen är det av största vikt 
att delsträckan bevaras och förbättras som lekområde.

Åsträckan som berörs av nya stambanor bedöms dock utgöra lek- och 
uppväxtområden av dålig kvalitet för lax- och öring (Husqvarna ekologi, 
2015). Anläggande av nya järnvägsbroar förhindrar föreslagna åtgärder på 
den aktuella sträckan då tidigare ej ianspråktagna områden tas i anspråk för 
anläggande av järnvägen och föreslagen åtgärd. Återskapande av ekologiskt 
funktionella kantzoner i urban miljö motverkas.

Omkring 75 meter av sträckan kan komma att beröras av de nya broarna. Som 
nämnts i stycket ”Bedömning av påverkan på vattenförekomsten Mölndalsån 

– Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken (WA625473529)” ovan 
kommer broarna att anläggas utan brostöd i vatten och den planerade 
järnvägsanläggningen inbegriper inga ingrepp direkt i åfåran. Påverkan på 
lek- och uppväxtområdet blir därmed begränsat. Andelen anlagda ytor inom 
vattenförekomstens närområde och svämplan kommer att öka marginellt 
(mindre än 1%) till följd av järnvägsanläggningen 

Så som nämnts bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd enligt ramverket för MKN avseende 
parametrarna närområde och svämplan, då tidigare ej ianspråktagna 
områden tas i anspråk för anläggande av järnvägen och föreslagen åtgärd. 
Återskapande av ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas. 
Ytan som tas i anspråk kan inte återställas med plantering av träd på grund av 
anläggande av broarna. Järnvägsanläggningen kan därmed även anses riskera 
att äventyra möjligheten att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå 
gällande MKN för vatten, Måttlig ekologisk status. 

Den samhällsekonomiska nyttan av att låta trädridå och sekundära 
svämplan på åns norra sida vara intakta är begränsad trots att påverkan 
på dessa morfologiska parametrar indirekt kan försämra den biologiska 
kvalitetsfaktorn Fisk. Det finns en viss samhällsekonomisk nytta av att inte 
försämra möjligheterna att klara målet att återskapa ekologiskt funktionell 
kantzon i urban miljö, men den samhällsekonomiska nyttan av en järnväg 
med station i Mölndal bedöms vara större.

Ny stambana, delen Göteborg-Borås, är utpekad som riksintresse 
kommunikation för planerad järnväg. Utifrån pågående planläggningsprocess 
har Trafikverket löpande förtydligat utpekandet av riksintresseanspråket. 
Efter förtydligande hösten 2021 kvarstår endast förslag till rangordnade 
korridorer i utpekandet, vilket innebär att det är järnväg med station i 
Mölndal som ingår i riksintresseanspråket.

Trafikverket bedömer att punkten 2 är uppfylld då det inte bedöms finnas 
något annat rimligt alternativ som är väsentligt bättre för miljön. 

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats har fem alternativ studerats. 
Den största principiella skillnaden mellan de studerade alternativen 
på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats ligger i korridorernas 
möjliggörande av en station i Mölndal. Tre av alternativen har en station i 
Mölndal (M1). För alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst går järnvägen 
en kort sträcka i Mölndalsåns dalgång innan den går in i tunnel. Alternativen 
har utvärderats utifrån bedömningsgrunderna: Hållbarbetsbedömning, 
Miljöbedömning, Investeringskostnad och Acceptans för alternativ. De 
alternativ som har bedömts vara rimliga på respektive delsträcka har gått 
vidare till en sammanvägd bedömning och rangordning där de kombinerats 
ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås. På 
sträckan Almedal-Landvetter flygplats innebär det att alternativ Mölnlycke 
rangordnats högst och alternativ Tulebo är andrahandsval. Både dessa har 
samma sträckning genom Mölndal.

För alternativ Mölnlycke och alternativ Tulebo innebär det att det i 
Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan. 
Mölndal station behöver byggas ut med fler spår och plattformar. Söder om 
Mölndal station möjliggör den föreslagna korridoren fortsatt utbyggnad av 
Västkustbanan till fyra spår, söderut mot Kungsbacka, samt en anslutning 
till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen. Spåret till 
Pilekrogen, som ska ansluta till mittplattformen på Mölndal station, korsar 
spåren för den nya järnvägen och Västkustbanan planskilt. För passagen av 
Mölndalsån vid Forsåker krävs flera parallella järnvägsbroar. På grund av 
utrymmesbrist i Mölndalsåns dalgång inte möjligt att anlägga spåren i höjd 
med Forsåker på ett sätt som undviker otillåten försämring.

Avseende miljöpåverkan har alternativen som till stor del går i tunnel lägst 
miljöpåverkan, det vill säga Raka vägen och Mölnlycke. Alternativ Raka 
vägen har dock en kortare sträckning i Mölndalsåns dalgång än alternativ 
Mölnlycke och då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången en fördel av miljöskäl. Vid 
alternativ via Raka vägen krävs inga undantag från bestämmelserna om 
MKN för vatten. En sträckning via Raka vägen innebär dock en mycket 
komplex lösning med järnvägsanläggning i tre olika plan vid Almedal för 
att kunna sortera tågen vid den nya stambanans anslutning mot Västlänken 
och Gårdatunneln. Järnvägsanläggningen kommer att medföra omfattande 
intrång i angränsande verksamhetsområden samt omläggning av E6/E20 i 
en östligare sträckning på en cirka två kilometer lång sträcka. De nya spåren 
behöver korsa Västkustbanan och E6/E20 i separata betongtunnlar på olika 
nivåer under mark, vilket innebär stora och djupa (10-15 meter) schakter i 
ett område där marken består av lera med mycket låg hållfasthet. En sådan 
anläggning bedöms vara förenad med stora osäkerheter och höga kostnader 
då det saknas beprövade byggnadstekniska lösningar av motsvarande slag. 
För att kunna bygga dessa betongtunnlar måste stora intrång göras i befintlig 
bebyggelse. Byggnation av tunnlarna måste genomföras etappvis och kommer 
att medföra stor inverkan på befintlig trafik på Västkustbanan och E6/E20. 
Omledning av både Västkustbanan och väg E6/E20 måste ske i provisoriskt 
läge under en längre tid. Det innebär också stor risk att vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens inflöde till Liseberg påverkas negativt under 
byggnadstiden.
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I åtgärdsvalsstudien för Varberg-Göteborg föreslås bland annat en fördjupad 
utredning avseende en utbyggnad av två nya spår Kungsbacka–Mölndal. 
Ett alternativ med station i Mölndal och fyra spår in mot Göteborg ger 
en framtidssäkrad robust järnväg som klarar såväl trafiken från den nya 
stambanan som framtida trafikökningar på Västkustbanan. Det innebär att 
den framtida investeringen kan minskas med 6-8 miljarder. Kostnaden för 
att i framtiden förstärka kapaciteten på Västkustbanan genom utbyggnad till 
fyrspår blir således mycket högre, om den nya stambanan byggs i en korridor 
via Raka vägen. Utöver detta görs bedömningen, att investeringskostnaden 
för att bygga den nya järnvägen via en station i Mölndal blir cirka 1 miljard 
lägre än för en sträckning via Raka vägen på grund av den komplexa 
lösningen i Almedal. De angivna kostnadsbesparingarna bygger på de 
kostnadsanalyser som gjorts i lokaliseringsskedet för den nya järnvägen 
Göteborg-Borås och som finns redovisade i lokaliseringsutredningen 
(avsnitt 7.3). Kostnaden för utbyggnad till fyrspår på delen Almedal-Mölndal 
(Rävekärr) utgör en del av kostnaden för delsträckan Almedal-Landvetter 
flygplats.

Värdet av att välja järnvägssträckning via Raka vägen skulle innebära 
att den drygt 400 meter långa delsträckan av Mölndalsån med mer 
naturliknande vattendrag bibehåller sin nuvarande längd. Trädridån av 
yngre lövträd längs den del av sträckan som annars skulle tagits i anspråk 
för järnvägsanläggningen samt sekundära svämplan på åns norra sida skulle 
bevarats intakta. Det skulle finnas möjlighet att utföra biotopvårdande 
åtgärder på platsen för järnvägsbroarna, en sträcka av ån som är av dålig 
kvalitet som lek- och uppväxtområde för lax och öring. De åtgärder i form av 
återställande av ekologisk funktionell kantzon vid platsen för de befintliga 
järnvägsbroar som ska rivas kommer däremot inte att kunna genomföras. 
Dessa broar är anlagda under en tidsepok då få ekologiska anpassningar 
gjordes.

En framtida utbyggnad av Västkustbanan till fyrspår i Mölndalsåns dalgång 
innebär att undantag från MKN då ändå måste ske på samma sätt som för 
alternativen via Mölndal. En kumulativ effekt av kombinationen Raka vägen 
och framtida utbyggnad av Västkustbanan till fyrspår blir då intrång vid 
Forsåker utan att man får den nytta som en station, för den nya stambanan, 
i Mölndal skulle ge. Ett senare genomförande av fyrspår mellan Almedal 
och Mölndal riskerar också att försvåras av pågående stadsutveckling i 
Mölndalsåns dalgång.

En station i Mölndal bedöms bättre uppfylla ändamålet med järnvägen, 
som ska kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt utan 
oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. En 
sträckning med station i Mölndal erbjuder en mer kapacitetsstark och robust 
järnvägsanläggning. Det beror på att alternativ via Mölndal erbjuder större 
möjlighet till olika trafikeringsalternativ, vilket möjliggör punktliga och 
effektiva tågresor.

En sträckning via Mölndal skapar också bättre förutsättningar för regional 
och lokal utveckling samt hållbara resor i det viktiga pendlingsstråket 
Göteborg-Borås. Mölndal station har en strategisk placering i Storgöteborg 
med potential att bli en viktig regional knutpunkt, som binder samman 
befintliga och planerade arbetsplatser och bostäder i regionen med ett 
energieffektivt och hållbart transportsystem. Även de norra delarna av 
Halland (Kungsbacka och Varberg) kan dra nytta av denna knutpunkt 

genom bland annat förbättrad tillgänglighet till Landvetter flygplats med 
tåg. Erfarenheter från tidigare utbyggnader av nya järnvägar i Sverige, 
såsom Mälarbanan, Botniabanan och Citytunneln i Malmö, visar att den 
samhällsekonomiska nyttan av infrastrukturinvesteringen har blivit större än 
förväntat genom att kommunala och privata följdinvesteringar i stationsorter 
och strategiska knutpunkter givit upphov till dynamiska effekter som stärkt 
den regionala och lokala utvecklingen.

En annan betydande skillnad mellan de båda principiella alternativen 
via Mölndal och Raka vägen är att samtliga kommunala och regionala 
samrådsparter förordar en sträckning som möjliggör station i Mölndal, 
samtidigt som acceptansen för en sträckning via Raka vägen är mycket låg 
hos dessa intressenter. Förutsättningarna för planering och genomförandet 
av den nya stambanan skiljer sig därigenom åt mellan de olika alternativen. 
En sträckning via Raka vägen skulle sannolikt innebära en lång och osäker 
process för acceptans vilket påverkar tid för planläggning.

Sammantaget bedöms inte en sträckning via Raka vägen vara ett alternativ 
som uppfyller ändamålet med en ny järnväg mellan Göteborg och Borås på 
ett sätt som är väsentligt bättre för miljön än en sträckning via Mölndal. Dels 
av tekniska skäl, då det bedöms innebära en mycket komplex lösning som är 
förenad med stora osäkerheter och höga kostnader då det saknas beprövade 
byggnadstekniska lösningar av motsvarande slag. Dels eftersom det skulle 
innebära orimliga kostnader till följd av stora uteblivna samhällsekonomiska 
nyttor av en station i Mölndal och att Raka vägen skulle innebära stora 
merkostnader. De samhällsekonomiska nyttorna av en sträckning via en 
station i Mölndal består av att det ger bättre förutsättningar för regional 
och lokal utveckling genom att binda samman befintliga och planerade 
arbetsplatser och bostäder i regionenen med ett energieffektivt och hållbart 
transportsystem. En sträckning via en station i Mölndal ger också en mer 
kapacitetsstark och robust järnvägsanläggning, som erbjuder större möjlighet 
till olika trafikeringsalternativ och en ökad tillgänglighet till Landvetter 
flygplats. Merkostnaden för Raka vägen består dels av 6-8 miljarder för 
att i framtiden förstärka kapaciteten på Västkustbanan genom utbyggnad 
till fyrspår och att alternativ Raka Vägen är cirka 1 miljard dyrare än 
alternativ Mölnlycke att bygga. En framtida utbyggnad av Västkustbanan till 
fyrspår i Mölndalsåns dalgång skulle dessutom innebära att undantag från 
bestämmelserna om MKN för vatten då ändå måste ske på samma sätt som 
för alternativen via Mölndal. Det bedöms inte vara möjligt att anlägga spåren 
i höjd med Forsåker på ett sätt som undviker otillåten försämring eftersom 
vattenförekomsten är kort och sedan lång tid tillbaka påverkad av människan. 
Det finns därför väldigt små möjligheter att genomföra både förmildrande 
åtgärder och kompensationsåtgärder. Till följd av tidigare tillståndsgivna 
arbeten för att undvika skadliga översvämningar kommer åtgärder för 
vandringshinder att genomföras genom anläggande av fiskvägar (mål M 
900-13). Inom detaljplanen för ny bebyggelse uppströms broar för den nya 
järnvägen kommer vissa biotopvårdande åtgärder genomföras. I övrigt 
bedömdes det i mål M 4861-16 inte vara skäligt att genomföra fler mildrande 
åtgärder på den sträckan. Trafikverket har därför bedömt att det endast är 
nedströms det är möjligt att göra kompensationsåtgärder. Även om dessa 
genomförs så finns det risk för att uppnående av gällande norm äventyras, 
men Trafikverket bedömer att det inte är möjligt att uppfylla syftet med den 
nya järnvägen på något annat sätt som är väsentligt bättre för naturmiljön.

Trafikverket bedömer att punkten 3 är uppfylld genom att Trafikverket åtar 
sig att utföra alla genomförbara skadeförebyggande åtgärder för att mildra 

de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status. De mildrande 
åtgärder som bedömts vara genomförbara är att skapa ekologiskt funktionella 
kantzoner vid återställning efter rivning av befintliga järnvägsbroar, undvika 
arbeten i vattenområdet under tidsperioder som är känsliga för fisk, avser 
såväl tid för lek som vandring, samt att ha tidsfönster under dygnet då 
vibrationer undviks. Grumlingsbegränsande åtgärder i byggskedet ska utföras, 
se även kap 9.2.1. Kontrollprogram kommer att tas fram.

För de olika vattenförekomsterna finns åtgärdsprogram med 
åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att 
miljökvalitetsnormerna ska följas. Av de åtgärder som föreslås i VISS för att 
uppnå god ekologisk status och som kan påverkas av projektet är åtgärden 
återskapa ekologiskt funktionell kantzon i urban miljö mest relevant. 
Vattennära vegetation har betydelse för den morfologiska parametern 
Vattendragets närområde och kvalitetsfaktorerna Fisk och Bottenfauna. 
Vegetationen bidrar med en rad nyttor för vattenmiljön, bland annat skugga 
varma dagar, näringstillförsel, trädrötterna stabiliserar fårans kanter och 
skapar variation och därmed mikrohabitat i strandkanten m.m.

Järnvägsbroarna vid Forsåker antas kunna anläggas utan brostöd i vatten, 
vilket innebär att fysiska strukturer direkt i vattenmiljön undviks. Den yta 
som tas i anspråk kan däremot inte återställas med plantering av träd på 
grund av anläggande av broarna. Därför behöver åtgärder istället vidtas i 
nära anslutning till den plats som tas i anspråk. Åtgärder i form av plantering 
och förbättring av ekologiskt funktionella kantzoner kommer därför att 
genomföras på platsen för de järnvägsbroar som ska rivas, det vill säga, i 
området mellan E6/E20 och den sydligaste av de nya järnvägsbroarna. 
Återställning av platsen efter utrivning av broar ska inte ses som en 
kompensationsåtgärd, utan just återställning, däremot kan förbättring av 
ekologisk funktionell kantzon på den här platsen ses som en kompensation 
för ingrepp i kantzonen vid platsen för de nya broarna.

Ekologisk kompensation som Trafikverket åtar sig inkluderar 
biotopförbättrande åtgärder på sträckan mellan E6/E20 till Mölndalsåns 
sammanflöde med Kålleredsbäcken samt att förbättra åns närområde genom 
plantering/ekologiskt funktionella kantzoner på platsen för de järnvägsbroar 
som ska rivas. Planteringar ska förenas med ett skötselprogram för att 
säkerställa att plantorna når vuxen ålder och därigenom säkerställa att den 
ekologisk funktion som den nedtagna vegetationen hade för vattendraget 
återskapas. 

Trafikverket bedömer att ny stambana inte påverkar tillståndsgiven 
vattenverksamhet i vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön 
till sammanflödet med Kålleredsbäcken, för stadsomvandling av 
Forsåkerområdet inklusive ombyggnad av åfåran. I tillståndet till 
vattenverksamhet (dom 2019-04-26, Mål.nr M 4861-16) konstateras att 
åtgärderna inte medför någon försämring av den ekologiska statusen, men 
det kan inte uteslutas att ansökta åtgärder äventyrar möjligheterna att nå 
gällande norm för ekologisk status. Domen villkoras med biotopförbättrande 
åtgärder för att utöka lek- och uppväxtområdet för lax och öring samt 
utsättning av ståndplatsstenar i åfåran. Spåranläggningen som planeras 
för ny stambana innebär inget hinder för genomförandet av dessa 
biotopförbättringar.
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Av 4 kapitlet 16 § Vattenförvaltningsförordningen framgår att:

Tillämpningen av 3, 9, 10, 11, 12, 13 eller 15 § får inte permanent hindra eller 
äventyra uppfyllandet av kvalitetskraven för andra vattenförekomster inom 
vattendistriktet. Förordning (2018:2103).

Trafikverket bedömer att 16 § är uppfylld genom att Trafikverket för 
relevanta kvalitetsfaktorer även har bedömt konsekvenser utanför 
utredningsområdet, till exempel uppströms eller nedströms liggande 
vattenförekomster. Vid Forsåker kommer strandnära vegetation tas bort och 
ersättas på annan närliggande plats. Då det inte planeras åtgärder direkt i 
vattendragets fåra bedöms inte de planerade åtgärderna påverka faktorer 
som i sin tur kan påverka hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i angränsande 
vattenförekomster. Övriga kvalitetsfaktorer i angränsande vattenförekomster 
bedöms inte heller påverkas.

Slutsats 
Utifrån ovanstående bedömer Trafikverket att det krävs undantag från 
förbudet i 5 kap 4 § miljöbalken och att kriterierna i 4 kapitlet 11 och 16 § 
Vattenförvaltningsförordningen är uppfyllda.

Referenser
För fullständiga referenser, se kapitel 15.
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1. Inledning 

1.1. Beskrivning av projektet 

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm och 

omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya 

järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till 

Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm. 

1.2. Syfte 

Till lokaliseringsutredningen ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Detta PM utgör underlag 

för de bedömningar som görs i miljökonsekvensbeskrivningen. 

I PM beskrivs befintliga förhållanden inom utredningsområdet. Detta PM utgörs av en 

naturvärdesinventering (NVI) av ett antal korridorer för järnvägslokalisering mellan Göteborg och 

Borås. Inventeringen ska fungera som underlag för lokalisering av stambanan mellan de nämnda 

orterna.  

2. Metodik 

2.1. Förutsättningar 

Metodiken följer i grunden svensk standard för naturvärdesinventering (SS 19 90 00:2014). Denna 

metodik redovisas under punkt 2.2. För att göra inventeringsinsatsen hanterlig med tanke på 

områdets storlek och syftet med inventeringen har inventeringen emellertid främst fokuserat på 

tidigare okända naturvärden, vilket innebär att vissa avvikelser från standardmetodiken har gjorts. 

Dessa avvikelser listas under punkt 2.3. 

2.2. Metodik - NVI enligt SS 19 90 00:2014 

Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard (SS 19 90 00: 2014). Det innebär identifiering av 

geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna 

betydelse. Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” 

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas som 

naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdeobjekten ska naturvärdesbedömas och utgöras av 

en dominerande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte 

naturvärdesbedömas. 

Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i tre eller fyra 

naturvärdesklasser enligt figur 1. Vid bedömningen görs en sammanvägning av områdenas artvärde 

och biotopvärde. 

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att 

bedömningen är preliminär. Skäl till preliminär bedömning kan vara att fältinventeringen inte utförts 
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vid en tidpunkt som varit optimal för att hitta en del naturvårdsarter. Preliminär bedömning kan också 

vara att underlag för säker naturvärdesbedömning saknas, exempelvis i en vattenmiljö där uppgifter 

om vattenkemi behövs men inte finns att tillgå. Ett annat skäl kan vara att fältinventeringen av 

vattenmiljöer inte omfattat samtliga aspekter (vattenyta, vattenmassa och botten). 

Naturvärdesbedömningar på förstudienivå är alltid preliminära. 

Naturvärdesklass 1–3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Vid denna inventering har 

naturvärdesklass 4 ingått. 

 

Figur 1. Naturvärdesklasser. 

 

Förarbete 

För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet med hjälp 

av ortofoto. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes 

dessutom från följande källor: 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

• Naturvårdsverkets Skyddad natur  

• Skogsstyrelsens Skogens pärlor  

• Jordbruksverkets databas TUVA 

• Vatteninformationssystem Sverige VISS  

• ArtDatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, N2000 och skyddsklassade arter under perioden 

1980-01-01 till 2020-07-02. 

Fältinventering 

Fältinventering genomfördes genom att inventeringsområdet genomströvades vid ett flertal tillfällen 

under juni – september 2020. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter 

och arter av betydelse för biologisk mångfald.  

Detaljeringsgrad 

Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika detaljeringsgrad. 

Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad översikt. Det innebär att redovisningen 

omfattar naturvärdesobjekt med en yta av 1 hektar eller mer samt linjeformat objekt med en längd av 

100 meter eller mer och en bredd av 2 meter eller mer. 

Tillägg 

Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika tillägg. Vid denna 

inventering har nedanstående tillägg ingått: 
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4.5.2 Tillägget naturvärdesklass 4, vilket innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 

– visst naturvärde – identifieras och avgränsas 

4.5.3 Tillägget generellt biotopskydd vilket innebär att innebär att alla områden som omfattas av det 

generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om områdesskydd oavsett storlek, 

identifieras och kartläggas. 

4.5.5 Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst vilket innebär att förekomster av 

naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater. Det innebär inte att arterna eftersöks 

noggrannare men att varje påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet.  

Naturvårdsarter 

Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av 

särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade 

arter särskild betydelse. Naturvårdsarter kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier 

enligt nedan.  

Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte 

bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. 

Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = 

Akut hotad och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av 

ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade 

(ArtDatabanken, 2020). 

Skyddade arter markeras i rapporten med § efter artnamnet. Med skyddad art eller fridlyst avses art 

som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ artskyddsförordningen. När det gäller fåglar, som samtliga är 

skyddade, är praxis att särskilt beakta rödlistade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s 

fågeldirektiv. Stöd för en sådan praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) 

där följande står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas av skydd enligt förordningen bör arter 

markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som 

uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter vars 

populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt Svensk häckfågeltaxering. 

Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför inte beaktats i denna rapport såvida inte 

arterna är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. 

Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro indikerar att ett 

område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog.  Art som tillhör denna kategori markeras med 

S efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella 

regionen har inte beaktats vid naturvärdesbedömningen (Nitare 2000; Nitare 2019). 

För varje Natura 2000-naturtyp finns en lista på typiska arter. Dessa används för att bedöma ett 

områdes bevarandestatus. Typiska arter markeras med T efter artnamnet. En typisk art anses i första 

hand vara relevant för vissa naturtyper, men i praktiken kan många typiska arter även fungera som 

naturvårdsarter även i andra naturtyper. 

Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör någon av ovanstående 

kategorier markeras med NV efter artnamnet. Sådana arter kan vara mindre allmänna arter eller arter 

som kan betraktas som indikatorarter men som inte finns redovisade på officiella listor. 
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Övrigt om arter 

Inventering av arter syftar till att med rimlig säkerhet utgöra underlag för naturvärdesbedömning 

samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Det innebär att det kan finnas fler 

naturvårdsarter, rödlistade arter och skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att 

med större säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område krävs 

normalt upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar. 

De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna kommer att registreras på Artportalen. 

Nomenklatur – namnpresentation 

Samtliga arter anges med vedertagna svenska namn. För naturvårdsarter presenteras det 

vetenskapliga namnet första gången de omnämns i text eller i tabell. Namnen, såväl de svenska som de 

vetenskapliga, följer Dyntaxa (svensk taxonomisk databas). I bildtexterna anges båda svenska och 

vetenskapliga namn. 

Generellt skyddade biotoper 

Generellt skyddade biotopskyddsområden är skyddade enlig miljöbalken 7 kap 11§ och bilaga 1 till 

förordningen om områdesskydd. De flesta generellt skyddade biotopskyddsområdena finns i 

jordbrukslandskapet (Naturvårdsverket, 2012). Dessa är: 

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme 

2.3. Avvikelser från standardmetodik 

Som nämnts ovan har inventeringen fokuserat på okända värden. Detta innebär att objekt med vissa 

typer av områdesskydd eller objekt som ingått i tidigare inventeringar inte har besökts med undantag 

av objekt med klass 1 (mycket högt naturvärde) i våtmarksinventeringen. Det gäller följande typer av 

områden/objekt: 

• Naturreservat 

• Biotopskyddsobjekt (Skogsstyrelsen) 

• Naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen) 

• Objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen) 

• Nyckelbiotoper 

• Våtmarksinventeringen klass 2-4 

• Sumpskogsinventeringen 

• Lövskogsinventeringen 

• Ängs- och betesmarksinventeringen 

 

De ovanstående objekttyperna (med undantag av områdesskydden) har bedömts som potentiella 

naturvärdesobjekt och tilldelats en preliminär naturvärdesklassning enligt följande, vilket tar stöd i 

standardens definition av naturvärdesklasserna och vad de ungefär motsvaras av: 
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Objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen) = Naturvärdesklass 3 

Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen) = Naturvärdesklass 2 

Våtmarksinventeringen klass 1 och 2 = Naturvärdesklass 2 

Våtmarksinventeringen klass 3 och 4 = Naturvärdesklass 3 

Sumpskogsinventeringen klass 1 och 2 = Naturvärdesklass 2 

Sumpskogsinventeringen klass 3 = Naturvärdesklass 3 

Sumpskogsinventeringen ej klassad = Naturvärdesklass 4 

Lövskogsinventeringen klass 1 och 2 = Naturvärdesklass 2 

Ängs- och betesmarksinventeringen Aktivt objekt = Naturvärdsklass 2 

Ängs- och betesmarksinventeringen Restaurerbart objekt = Naturvärdesklass 3 

 

Vidare fältinventerades inte tidigare utredningskorridorer mellan Almedal och Mölnlycke samt 

Mölnlycke och Bollebygd som tidigare naturvärdesinventerats av Naturcentrum AB och Medins Havs- 

och vattenkonsulter AB (figur 4-5, Karlsson m fl 2016, Thevenot m fl 2017a, Thevenot m fl 2017b). 

Undantaget är även områden som nyligen naturvärdesinventerats av Naturcentrum AB i samband 

med andra projekt. Detta gäller två områden i Härryda kommun och ett i Mölndals kommun (figur 4-

5, Svedholm & Eskilsson 2014, Kullingsjö m fl 2018, Börjesson & Svedholm 2019). Naturvärdesobjekt 

som härrör från dessa inventeringar bedöms inte ha förändrats till den grad att klassningen påverkats, 

även om enstaka objekt naturligtvis kan ha påverkats av avverkningar eller liknande verksamhet. Det 

bör påpekas att vissa av objekten som härrör från Naturcentrums tidigare genomförda inventeringar, 

kan vara genomförda på annan nivå eller detaljeringsgrad än den nu föreliggande inventeringen. 

Naturvärdesobjekt från tidigare inventeringar presenteras i bilaga 2, med objektsbeskrivningar från 

tidigare rapporter som i vissa fall är förkortade, samt i kartfigurer och shapefiler. Potentiella 

naturvärdesobjekt presenteras endast i kartfigurer och shapefiler. 

Objekt som tidigare inventerats i samband med utredningar för sträckan Bollebygd – Borås (Heyman 

& Almqvist 2016) har fältbesökts för att utröna om bedömning och avgränsningar kvarstår, men har 

inte undersökts lika ingående som andra objekt i fältinventeringen. Dessa objekt ingår i 

objektskatalogen. 

Limniska objekt har i regel inte undersökts under ytan, vilket medför att de i många fall har tilldelats 

en preliminär naturvärdesbedömning utifrån de bedömningar som kan göras ovan vatten. Enstaka 

limniska objekt (6 objekt av totalt 289 objekt) har inte heller fältbesökts, då det inte har bedömts vara 

relevant utan att genomföra mer ingående undersökningar. Dessa objekt är således att betrakta som 

objekt på förstudienivå. 

Generella biotopskyddsobjekt har främst inventerats i jordbruksmark. Yngre alléer i stadsmiljö har 

inte särskilt eftersökts, men noterats då de påträffats. Vissa av uppgifterna härrör från tidigare 

genomförda inventeringar (Thevenot m fl 2017, Börjesson & Svedholm 2019, Svedholm 2018). 

Eftersom listan med tidigare artfynd i inventeringsområdet är mycket omfattande har den levererats 

separat till uppdragsgivaren. Den presenteras således ej i denna rapport, utöver de fynd som är gjorda 

i de objekt som presenteras i objektskatalogen. 
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Objekt med naturvärdesklass 1-3 redovisas detaljerat i objektskatalogen, objekt med naturvärdesklass 

4 (med objekt-ID över 181) redovisas i en tabell. 

3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 

Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster (anslutningspunkt Almedal) till Borås 

tätort i öster och berör kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås, se figur 

2. 

 

Figur 2. Utredningsområde för Projekt Göteborg - Borås. 

 

Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet mellan Göteborg och Borås 

ska kunna uppfyllas samt att både centrala och externa stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats 

och Borås ska vara möjliga. 

Naturvärdesinventeringen täcker inte hela utredningsområdet såsom det redovisas ovan, utan har 

genomförts i ett antal utpekade korridorer inom utredningsområdet (figur 3). Eftersom en sydlig 

korridor avskrevs efter att avgränsningen för naturvärdesinventeringen fastställdes kommer en del av 

objekten i kartor och objektskatalog att ligga utanför korridorerna. 

3.2. Tidsmässig avgränsning 

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025-2027. Tidshorisont (prognosår) för effektbedömningar 

är 2040. 

3.3. Innehållsmässig avgränsning 
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Föreliggande rapport avser naturvärdesinventering (NVI) av ett antal korridorer inom 

utredningsområdet. Naturvärdesinventeringen syftar till att identifiera, avgränsa och bedöma 

områden med positiv betydelse för biologisk mångfald. 

4. Resultat 

4.1. Inventeringsområdet 

Inventeringsområdet består av ett antal korridorer belägna mellan Göteborg och Borås (figur 3). 

Området utgörs i huvudsak av ett mer eller mindre skogsklätt sprickdalslandskap med mosaiker av 

skog, våtmarker och sjöar. Den dominerande naturtypen är skog som till stor del utgörs av 

barrdominerad produktionsskog men mindre områden med mer naturlig barrskog samt lövskogar av 

olika slag förekommer också. De naturliga barrskogarna utgörs i huvudsak av hällmarkstallskogar, 

granskog i branter samt gran- eller talldominerad sumpskog på impedimentmark. Av triviallövskogar 

finns såväl björk- och aldominerade sumpskogar som björk- och aspdominerad skog på torrare mark, 

exempelvis lövbrännor. Av ädellövskogar dominerar hedekskogar, men även hedbokskog och 

ädellövskog i branter förekommer. Våtmarker är rikligt förekommande, ofta insprängda i 

skogslandskapet. Huvuddelen av våtmarkerna är av fattigkärrtyp men smärre ytor med mossar och 

intermediära kärr finns också. Ett antal mindre till medelstora sjöar finns också inom 

inventeringsområdet, de flesta av dystrof eller oligotrof typ samt någon enstaka av eutrof 

slättsjökaraktär. Inventeringsområdet genomkorsas av ett par medelstora till större vattendrag i nord-

sydlig riktning. I dalgångar längs dessa samt runt gårdar och tätorter finns även ytor med öppnare 

odlingslandskap med betesmarker, åkermark och brynmiljöer. Miljöer som saknar eller har låga 

naturvärden utgörs främst av hårt brukad skog samt hårdgjorda ytor i stadsmiljö och infrastruktur. 

 

Figur 3. Inventeringsområde/korridorer 
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4.2. Resultat av förarbete 

Uppgifter om tidigare kända naturvärden i inventeringsområdet återfanns i samtliga källor som 

redovisas under punkt 2.2. Dessa uppgifter har omvandlats till potentiella naturvärdesobjekt med 

preliminär naturvärdesklassning, se vidare under 2.3. Totalt identifierades 836 potentiella 

naturvärdesobjekt varav 192 tilldelades preliminär naturvärdesklass 2, 192 tilldelades preliminär 

naturvärdesklass 3 (figur 4-9) och 452 tilldelades preliminär naturvärdesklass 4. Från tidigare 

inventeringar utförda av Naturcentrum AB finns 198 naturvärdesobjekt varav 3 tillhör 

naturvärdesklass 1; 33 tillhör naturvärdesklass 2; 95 tillhör naturvärdesklass 3 och 67 tillhör 

naturvärdesklass 4 (figur 4-9). Tidigare artfynd från ArtDatabankens databaser återfinns under 

respektive naturvärdesobjekt i objektskatalogen. Inklusive objekten som avgränsades under 

fältinventeringen 2020 har således 1 321 potentiella eller säkra naturvärdesobjekt identifierats i 

inventeringsområdet. 

4.3. Resultat av fältinventering 

Totalt avgränsades 287 naturvärdesobjekt varav 6 bedömdes tillhöra naturvärdesklass 1, 42 bedömdes 

tillhöra naturvärdesklass 2, 131 bedömdes tillhöra naturvärdesklass 3 och 108 bedömdes tillhöra 

naturvärdesklass 4. Dessa presenteras i objektskatalogen i bilaga 1 samt i figur 4-9. 

Figur 4. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt, sträckan Göteborg – Landvetter. Numrerade objekt härrör från 

fältinventering 2020 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien. 
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Figur 5. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt, sträckan Landvetter – Hindås. Numrerade objekt härrör från 

fältinventering 2020 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien. 

 

 

Figur 6. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt, sträckan Hindås – Olsfors. Numrerade objekt härrör från 

fältinventering 2020 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien. 

1427



 Sida 13 (279) 

 

Figur 7. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt, sträckan Olsfors – Sjömarken, norra delen. Numrerade objekt 

härrör från fältinventering 2020 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien. 

 

 

Figur 8. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt, sträckan Olsfors – Sjömarken, södra delen. Numrerade objekt 

härrör från fältinventering 2020 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien. 
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Figur 9. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt, sträckan Sjömarken – Borås. Objekt med objektsnummer härrör 

från fältinventering 2020 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien. 

4.4. Naturvårdsarter 

Totalt hittades 103 naturvårdsarter under fältinventeringen varav 28 fridlysta arter (för fåglar endast 

prioriterade arter, se metodik), 41 rödlistade arter samt 45 signalarter. En fullständig förteckning av 

fynd av naturvårdsarter med koordinater enligt Sweref 99 12 00 återfinns i bilaga 3. Koordinater för 

skyddsklassade fynd har plockats bort ur tabellen. 

4.5. Gällande områdesskydd 

Av skyddade områden återfanns följande skyddsformer (figur 10-15): 

Naturreservat 

Följande naturreservat berörs av inventeringsområdet: Rådasjöns naturreservat, Yxsjön, Klippan, Rya 

åsar och Lindåsabäcken. 

Skogsstyrelsens biotopskyddsobjekt 

Sex objekt som omfattas av biotopskydd enligt Skogsstyrelsen finns i inventeringsområdet. 

Skogsstyrelsens naturvårdsavtal 

Fem objekt som omfattas av naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen finns i inventeringsområdet. 

Strandskydd 

De flesta medelstora till större vattendrag och sjöar i inventeringsområdet omfattas av strandskydd. 
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Riksintresse 

Följande riksintressen enligt miljöbalken 3 kap. 6 § berörs av inventeringsområdet: FO 32 – Rambo 

mosse och Hårssjön (friluftsliv), NRO-14-164 Hålsjön (naturvård), FO 22 Klippan (friluftsliv), NRO-

14-158 Våtmarker i Klippan (naturvård), FO 18 Härskogenområdet (friluftsliv), NRO-14-166 Lygnern 

och Storåns dalgång (naturvård), FO 35 Rya åsar (friluftsliv). Följande riksintressen enligt miljöbalken 

kap. 4 (Natura 2000) berörs av inventeringsområdet: SE0520145 Klippan (SCI-område). 

Generella biotopskyddsobjekt 

Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och bilaga 1 till 

förordningen om områdesskydd har inventerats särskilt som ett tillägg. Resultatet presenteras under 

följande punkt. 

 

Figur 10. Gällande områdesskydd, sträckan Göteborg – Landvetter. 
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Figur 11. Gällande områdesskydd, sträckan Landvetter – Hindås. 

 

 

Figur 12. Gällande områdesskydd, sträckan Hindås – Olsfors. 
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Figur 13. Gällande områdesskydd, sträckan Olsfors – Sjömarken, norra delen. 

 

 

Figur 14. Gällande områdesskydd, sträckan Olsfors – Sjömarken, södra delen. 
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Figur 15. Gällande områdesskydd, sträckan Sjömarken – Borås. 

4.6. Generellt biotopskydd 

Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och bilaga 1 till 

förordningen om områdesskydd har inventerats enligt tillägget Generellt biotopskydd och presenteras 

i figur 16 – 21. Vissa av objekten härrör från tidigare genomförda inventeringar (se punkt 2.3). 

Sammanlagt karterades 695 generella biotopskyddsobjekt, varav 40 alléer, 273 stenmurar, 116 

småvatten, 245 odlingsrösen och 21 åkerholmar. Naturligt nog är dessa objekt till allra största del 

koncentrerade till de delar av inventeringsområdet som består av jordbruksmark. 
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Figur 16. Generella biotopskyddsobjekt, sträckan Göteborg – Landvetter. 

 

 

Figur 17. Generella biotopskyddsobjekt, sträckan Landvetter - Hindås. 
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Figur 18. Generella biotopskyddsobjekt, sträckan Hindås – Olsfors. 

 

 

Figur 19. Generella biotopskyddsobjekt, sträckan Olsfors – Sjömarken, norra delen. 
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Figur 20. Generella biotopskyddsobjekt, sträckan Olsfors – Sjömarken, södra delen. 

 

 

Figur 21. Generella biotopskyddsobjekt, sträckan Sjömarken – Borås. 
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5. Källor 

Utöver de datakällor som redovisas under ”Metodik” har information hämtats ur följande källor: 

Börjesson, E. & Svedholm, J. 2019. Naturvärdesinventering. Cykelväg Hällingsjö – Rävlanda. 

Naturcentrum AB, rapport till Ramböll Sverige AB. 

Heyman, E. & Almqvist, J. 2016. Lokaliseringsutredning, Bollebygd-Borås, en del av 

Götalandsbanan. Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga 4, PM Naturvärdesinventering. Trafikverket. 

Härryda kommun 2012. Naturvårdsplan Härryda kommun.  

Karlsson, L., Svedholm, J. & Stenström, J. 2016. Göteborg – Borås, dubbelspårig 

höghastighetjärnväg delen Almedal – Mölnlycke. Naturvärdesinventering. Naturcentrum AB, rapport 

till Trafikverket. 

Kullingsjö, O., Claesson Saarinen, P. & Ahlén, J. 2018. Naturvärdesinventering och biotopkartering, 

Buarås Härryda. Naturcentrum AB, rapport till Skanska Asfalt och Betong AB. 

Mölndals stad 2015. Naturvårdsplan Mölndals stad. 

Naturvårdsverket. 2009. Handbok för artskyddsförordningen. Del 1. Fridlysning och dispenser. 

Handbok 2009:2. Naturresursavdelningen. 

Nolbrant, P. 2010. Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun. Bollebygds kommun. 

SLU ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 

Stenström, J., Gralén, H. & Hultengren, S. 2000. Skyddsvärd natur i Borås kommun. 

Miljöskyddskontoret i Borås kommun. 

Svedholm, J. 2018. Kartering av generella biotopskyddsobjekt, Mölndals stad. Naturcentrum AB, 

rapport till Mölndals stad. 

Svedholm, J. & Eskilsson, R. 2014. Naturvärden och äpplen, Forsåker, Mölndal. Underlag för 

program. Naturcentrum AB, rapport till MölnDala Fastighets AB. 

Thevenot, H., Svedholm, J., Johansson, J., Bohman, P., Karlsson, L., Engdahl, A., Ahlén, J. & 

Mattsson, M. 2017a. Mölnlycke – Bollebygd, en del av Götalandsbanan. PM 

Naturvärdesinventering: översikt och detalj. Trafikverket. 

Thevenot, H., Svedholm, J., Mattsson, M., Blomqvist, P. & Engdahl. A. 2017b. Mölnlycke – Bollebygd, 

en del av Götalandsbanan. PM Naturvärdesinventering: kompletteringar.  Trafikverket 
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Bilaga 1 – Objektskatalog 

Naturvärdesobjekten presenteras med naturvärdesklass 1-3 detaljerat beskrivna (objekt-ID 1 – 181) 

och naturvärdesklass 4 (objekt-ID 183 – 290) i tabell. För naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1-2 

finns även en motivering till bedömningen. Det bör påpekas att objekt-ID 147, 178 och 182 saknas på 

grund av korrigeringar. 

Objekt-ID: 1 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag, limnisk strand, betesmark, sumpskog, sandig hed, fuktäng 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4030, 6230, 6270,  

Beskrivning: Viskan med omgivningar. Området består av vattendraget Viskan med omgivande 
miljöer vilka bland annat utgörs av sandig hedmark, betesmark, buskmark, sumpskog och fuktängar. 
Objektet hyser höga värden för kärlväxter, insekter och fåglar. 

Naturvårdsarter: Guldsandbi NT, gullklöver NT, borsttåg NT, buskskvätta NT, slåttergubbe VU, 
entita NT, hussvala VU. 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 1, BOY-BS 2016, 
fiskevårdsområde, skyddsvärda träd m. fl. ArtDatabanken: lopplummer §, revlummer §, skogsalm CR, 
blåsippa § S, bohuslind CR, borsttåg NT, bryngökbi NT, buskskvätta NT, bäver §, drillsnäppa NT, 
dvärgsandbi, entita NT, granspira NT,  grusnejlika EN, gråskimlig fladdermus §, grönfink EN, 
grönsångare NT, grönvit nattviol §, guldsandbi NT, gulsparv NT, huggorm §, kopparödla §, kråka NT, 
mindre hackspett NT, månlåsbräken NT, nordfladdermus NT, rosenfink NT, rödvingetrast NT, 
rörsångare NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, slåttergubbe VU, slåtterfibbla NT, större 
brunfladdermus §, spillkråka § NT, svart rödstjärt NT, svartvit flugsnappare NT, svinrot NT, sävsparv 
NT, tornseglare EN, tretåig hackspett NT, trädlärka §, törnskata §, vanlig snok §, vit kattost VU, 
ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Objektet beskrivs närmare i rapport 
BOY-BS 2016 och har endast delvis besökts vid denna inventering. 
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_______________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: 2 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Bålån. Naturligt vattendrag med både strömmande sträckor med block och sten och 
lugnflytande sträckor med aktiva svämplan. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, fiskevårdsområde. 
Flodpärlmussla § EN strax nedströms. 

Områdesskydd: Naturreservat nedströms men ej inom inventeringsområdet. 

Kommentar: En nyckelbiotop och sumpskogar finns intill vattendragets nordöstra del. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 3 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hälasjön. Tämligen stor sjö som omges av barrdominerad skog med lövinslag av 
exempelvis björk och klibbal. Sparsamt med vass längs stränderna. Förekomst av bland annat vit 
näckros, svalting, högvuxen starr, vattenklöver och missne i strandzonen. Storlom häckar i sjön, vid 
fältbesöket observerades två adulta fåglar och en unge. 

Naturvårdsarter: Storlom §, missne S. 

Tidigare dokumentation: VISS, Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: storlom §, svartvit 
flugsnappare NT, huggorm §, vanlig snok §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 4 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Pickesjön. Större, vegetationsfattig, oligotrof sjö som omges av både löv- och 
barrdominerade skogar. Området är ett välbesökt rekreationsområde. Vid fältbesöket observerades tre 
födosökande storlommar. 

Naturvårdsarter: Storlom §. 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 3, Fiskevårdsområde. 
ArtDatabanken: storlom §, svartvit flugsnappare NT, drillsnäppa NT, fiskmås NT, fisktärna §, gråtrut 
VU. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Enligt uppgifter på informationstavla finns aborre, gädda, mört, regnbåge, ål CR och 
häckande storlom § i sjön. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 5 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö, ävjestrandsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3130 

Beskrivning: Skärsjön. Oligotrof sjö med ställvis långgrunda sedimentstränder med annuell 
kortskottsvegetation. I övrigt utgörs stränderna till stor del av klippor med medelålders till äldre 
hällmarkstallskog. 

Naturvårdsarter: Klotgräs VU, klockgentiana § EN, brunag NT, vanlig snok §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: björktrast NT, drillsnäppa NT, 
fiskmås NT, grönfink EN, gulsparv NT, klockgentiana § EN, klotgräs VU, åkerkulla NT, kråka NT, 
nattskärra §, orre §, pärluggla §, rörsångare NT, spillkråka § NT, stare VU, storlom §, svartvit 
flugsnappare NT, sävsparv NT, talltita NT, ärtsångare NT. 

Motivering: Högt biotopvärde, högt artvärde (naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 6 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag, limnisk strand 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Lindåsabäcken. Vattendrag och bäckmiljö med höga naturvärden. Inom 
inventeringsområdet finns lugnflytande sträckor med omgivande branta sluttningar med främst 
granskog samt strandskog/sumpskog med klibbal, gran, björk, vide och högörter. Inslag av högstubbar 
och lågor i kanten. 

Naturvårdsarter: Springkorn S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 1. BOY-BS 2016, fiskevårdsområde, 
flodpärlmussleförekomst § EN. 

Områdesskydd: Naturreservat ansluter. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Objektet beskrivs närmare i rapport 
BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 7 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Nolån – Storån rinner tvärs igenom samtliga korridorer. Medelstort, varierat 
vattendrag med i stora delar naturligt och meandrande lopp. Strömsträckor omväxlar med lugnare 
områden och djupare höljor. Bottensubstrat varierande, men i många sträckor stenigt – blockigt. 

Naturvårdsarter: Vanlig groda §, vanlig padda §, entita NT. 

Tidigare dokumentation: Våtmarksinventeringen, fiskevårdsområde, regionalt särskillt värdefulla 
vatten, regionalt bevarandevärda odlingslandskap, flodpärlmussleförekomst § EN. Bollebygds 
naturvårdsprogram, klass 3. ArtDatabanken: ask EN, nordfladdermus NT, mustaschfladdermus §, 
vattenfladdermus §, mindre hackspett NT, brunlångöra § NT, drillsnäppa NT. 

Områdesskydd: Strandskydd, vattenskyddsområde, riksintresse naturvård. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 8 

Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Allé 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Allé med gamla, grova almar varav sex mycket grova, samt grova ekar och äldre, 
hamlade lönnar. Flera träd har håligheter och savflöden. 

Naturvårdsarter: Gulvit blekspik VU S, lönnlav S, fällmossa S, guldlockmossa S, skogsalm CR. 

Tidigare dokumentation: Regionalt värdefulla odlingslandskap, skyddsvärda träd. ArtDatabanken: 
skogsalm CR. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 9 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Strömmande vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Rosendalsbäcken. Vattendrag med block och sten som delvis rinner genom en 
nyckelbiotopsklassad bäckravin och objekt med naturvärden. Bäckröding noterades i vattendraget vid 
ett fältbesök. 

Naturvårdsarter: Ask EN. 

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, skogsstyrelsens 
objekt med naturvärden. ArtDatabanken: Rhithrogena germanica NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Objektet har besökts vid enstaka 
punkter och är åtminstone ställvis försiktigt rensat. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 10 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, stenmurar, hamlade lövträd, småvatten 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Variationsrikt odlingslandskap runt Berget och Stuvered med betesmarker, 
ädellövträd, småvatten och ett stort antal stenmurar och odlingsrösen. 

Naturvårdsarter: Hussvala VU, ask EN. 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 2. BOY-BS 2016, regionalt 
bevarandevärde odlingslandskap, ängs- och betesmarker, lövskogsinventeringen, skyddsvärde träd. 
Artdatabanken: ask EN, backtimjan NT, granspira NT, grynig filtlav NT S, grönvit nattviol §, jungfru 
Marie nycklar §, lopplummer §, mindre vattenalamander §, nattviol §, praktvaxskivling NT S, 
revlummer §, scharlakanvaxskivling NT S, slåttergubbe VU, svinrot NT, vanlig groda §, vanlig padda §, 
ängsstarr NT. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet och beskrivs närmare i rapporten 
BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 11 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Björkesjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av hygge, väg, barrdominerad 
blandskog med tall, gran och björk. Några småbryggor finnns i sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 12 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Södra delen av Tulltjärn. Oligotrof, vegetationsfattig sjö som omges av sumpskog och 
barrskog som domineras av tall med inslag av gran och björk. 

Naturvårdsarter:  

Tidigare dokumentation: VISS, Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: stare VU, fiskmås NT, 
grönfink EN, ärtsångare NT, gulsparv NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 13 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Södra delen av Stora Övattnet. Omges av främst yngre barrskog med inslag av 
triviallöv. Enstaka tidigare uppgift finns om storlom § i sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS. ArtDatabanken: svartvit flugsnappare NT, storlom §, fiskmås NT, 
grönfink EN. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 14 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Norra delen av Lilla Övattnet. Mindre oligotrof/dystrof sjö med sparsam vegetation av 
näckrosor och säv. Omges av barrskog med inslag av björk. 

Naturvårdsarter: Spår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1452



 Sida 38 (279) 

Objekt-ID: 15 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö, myrsjö, bäck, kärr, sumpstråk 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Stora Agnsjön. Mindre sjö som omges av framförallt av sumpskogar med tall och gran 
med inslag av björk. Närmast sjön finns en bård med myrmark med starr, ull, klockljung, ljung, vitag, 
tranbär, pors. Sumpstråk, kärr- och bäckmiljöer förbinder Stora Agnsjön med Älebackasjön. Träd- och 
buskskikt med björk, tall, gran, al, vide, pors. Rikligt med missne S i bäckmiljön, även goda 
förekomster av revlummer §. Relativt god tillgång på död ved. Myrmarker med förekomst av myrlilja 
och klockljung. Höga värden för fågellivet. 

Naturvårdsarter: Havstulpanlav S, missne S, revlummer §, lopplummer §, spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1453



 Sida 39 (279) 

Objekt-ID: 16 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nordöstra delen av Stora Kållesjön. Medelstor, oligotrof, vegetationsfattig sjö som 
omges av barrskog med inslag av triviallöv. 

Naturvårdsarter: Talltita NT i kanten på sjön. 

Tidigare dokumentation: VISS, Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1454



 Sida 40 (279) 

Objekt-ID: 17 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lomtjärnen. Mindre, dystrof och troligen fisklös skogstjärn som främst omges av 
hyggen och yngre barrskog. Närmast tjärnen växer tall med inslag av gran och björk. En bård med 
vitmossa omger tjärnen. Höga värden för fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1455



 Sida 41 (279) 

Objekt-ID: 18 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag, tjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Del av Surtan och Åtjärnen. Sträckor med både torvvattendrag och försiktigt rensade 
b-sträckor finns i vattendraget. Delar sig ställvis i mer än en fåra. Omges av barrskog, hygge, 
sumpskogar. Rinner genom en trumma under väg. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1456



 Sida 42 (279) 

Objekt-ID: 19 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Granskog med inslag av tall och björk. Delvis barrskog på kuperad och blockig frisk 
mark och delvis barrsumpskog. Olikåldrig skog med inslag av grov gran och enstaka grövre tall. 
Ställvis god tillgång på död ved i olika nedbrytningsstatier och dimensioner. Mindre lodytor 
förekommer och rotvältor med blottad jord. Vanligt förekommande naturvårdsarter med lågt 
signalvärde i denna del av landet förekommer spritt såsom blodlav, gammelgranslav, stor revmossa, 
vågig sidenmossa och västlig hakmossa. 

Naturvårdsarter: Flagellkvastmossa S, vedtrappmossa NT S, kornknutmossa S, stubbtrådmossa 
NT. Födosöksspår av spillkråka § NT. Revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd i östra delen. 

Kommentar: Spår av skogsbruk finns men relativt försiktigt. Värdena varierar inom objektet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1457



 Sida 43 (279) 

Objekt-ID: 20 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Ösjöbäcken. Vattendrag mellan Ösjön och våtmarksobjekt. Vattendraget utgörs både 
av lugnflytande torvvattendrag och strömmande sträckor med block och sten där kulturved finns i 
vattendraget. Förekomst av arter som kaveldun, näckros, svalting och vattenklöver i lugnflytande delar 
och gott om stor näckmossa i strömmande partier. Omges av produktionsbarrskog. 

Naturvårdsarter: Revlummer § i kanten. 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Spår av rensning. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1458



 Sida 44 (279) 

Objekt-ID: 21 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: St. Öretjärn. Mindre, näringsfattig och vegetationsfattig sjö som omges av ung 
granskog och björkskog med inslag av tall samt betesmark. Några mindre bryggor finns i sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1459



 Sida 45 (279) 

Objekt-ID: 22 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Meandrande vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Sörån. Meandrade vattendrag genom jordbruksmark och klibbalsumpskog. 
Lugnflytande med förekomst av nacke med grus och sten. Basnivån är sänkt. Död ved finns i 
vattendraget. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1460



 Sida 46 (279) 

Objekt-ID: 23 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ösjön. Tämligen stor, näringsfattig sjö som främst omges av yngre barrskog med inslag 
av björk. I strandkanten finns en mindre bergsbrant. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1461



 Sida 47 (279) 

Objekt-ID: 24 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, allé 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Kulturlandskap runt Låddekärrsbu med betesmarker och hamlade ädellövträd. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, ask EN. 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap, äng- och 
betesmarksinventeringen, skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN, brunpudrad nållav NT S, grynig 
filtlav NT S, grynlav EN S, klosterlav VU, lunglav NT S, läderlappslav VU S, olivbrun gytterlav NT S, 
skogsalm CR, västlig njurlav VU S. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet utgörs av flera naturtyper och tas upp i rapporten BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1462



 Sida 48 (279) 

Objekt-ID: 25 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Vannasjön. Mindre, oligotrof/mesotrof sjö. Längs ena sidan av sjön löper en väg och en 
bård med björkar mellan vägen och sjön. Sjön omges i övrigt av barrskog och närmast sjön växer vide, 
pors, brakved med mera. Mindre vassruggar, säv och näckrosor finns i sjön. Några mindre bryggor och 
en badplats finns vid sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1463



 Sida 49 (279) 

Objekt-ID: 26 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Eningen. Tämligen stor sjö, näringsfattig sjö som främst kantas av barrskog med inslag 
av triviallövträd som björk, asp och klibbal. Sjön är vegetationsfattig, men flytbladsvegetation i form av 
näckrosor finns. Strandkant delvis med berghällar. Två storlommar observerades födosökande i sjön 
vid fältbesök. 

Naturvårdsarter: Storlom §. 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: drillsnäppa NT, orre §, fiskmås 
NT, storlom §, björktrast NT, talltita NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1464



 Sida 50 (279) 

Objekt-ID: 27 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lilla Älsjön. Mindre, näringsfattig, sjö med sparsam vattenvegetation främst av 
näckrosor. Sjön omges av barrskog med inslag av björk och kalhygge. I västra kanten finns en 
nyckelbiotop med rikligt med död ved främst i form av lågor som även ligger i kanten på sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1465



 Sida 51 (279) 

Objekt-ID: 28 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Älsjön. Näringsfattig sjö med flytbladsvegetation av näckrosor och med en 
mindre ö i västra delen av sjön. Omges av barrskog med inslag av björk. Brant ner mot sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: spindelblomster § S, rev- och 
lopplummer § finns noterat i kanten. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1466



 Sida 52 (279) 

Objekt-ID: 29 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, rasbrant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Nordvänd och nordvästvänd brant med gott om block och rikligt med död ved i olika 
dimensioner och nedbrytningstadier. Trädskikt med gran, varav en del grova, björk, grövre rönn. 
Skuggigt, hög luftfuktighet.  

Naturvårdsarter: Brandticka S, blåsflikmossa S, revlummer §, missne S, födosöksspår spillkråka § 
NT, mindre hackspett NT hördes men bedöms troligen vara tillfällig. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: korallrot § S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1467



 Sida 53 (279) 

Objekt-ID: 30 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Kroksjön. Mindre, näringsfattig sjö med sparsam vegetation av näckrosor samt starr i 
strandzonen. Omges av barrskog och barrsumpskog med inslag av björk. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1468



 Sida 54 (279) 

Objekt-ID: 31 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nättjärn. Näringsfattig sjö omgiven av barrskog med inslag av björk och hygge. I sjön 
finns notblomster, gul- och vit näckros, svalting. Två storlommar observerades födosökande vid 
fältbesök. 

Naturvårdsarter: Storlom §. 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1469



 Sida 55 (279) 

Objekt-ID: 32 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, barrsumpskog, myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140 

Beskrivning: Varierat objekt med tallbeklädd myr, barrsumpskog, barrskog på blockig mark, mindre 
bäck/dike och myrmark som omger en skogstjärn. Trädskiktet domineras av gran och tall med inslag 
av björk, pors och enstaka döda enar. Fältskikt med klockljung, vitag, hjortron, tranbär, blåbär, lingon, 
starr, kråkklöver, kråkbär, gott om missne i bäckmiljön. Mindre delar i kanten är blockiga med 
naturskogskaraktär. Ställvis god tillgång på död ved både i form av högstubbar och lågor av björk och 
barrträd. Olikåldrigt. Vanligt förekommande naturvårdsarter med lågt signalvärde i denna del av 
landet förekommer så som blodlav, blåmossa, gammelgranslav och stor revmossa. 

Naturvårdsarter: Vedticka S, vanlig padda §, spillkråka § NT, missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Området är påverkat av dikning och anslutande hygge. Värdena varierar inom 
objektet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1470



 Sida 56 (279) 

Objekt-ID: 33 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Betesmark som betas av häst. Öppet med inslag av asp, ask, björk, gran, klibbal, rönn, 
lönn, en, apel och sälg. Ställvis fuktpåverkad mark med tåg och älggräs. Riklig förekomst av grönvit 
nattviol, minst 450 blommande plantor vid besöket. I fältskiktet förekommer även prästkrage, 
teveronika, gökärt, daggkåpa, blåsuga, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, ärenpris och gråfibbla. I 
objektet finns några öppna hällar, stenmur, odlingsröse, hamlad ask. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, stare VU, kråka NT, fällmossa S, guldlockmossa S, hussvala 
VU, ask EN, brudborste S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1471



 Sida 57 (279) 

Objekt-ID: 34 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Välhävdad betesmark med en gammal husgrund och ett flertal odlingsrösen och 
stenmurar.  Öppna hällar med lite blottad jord i kanten. Enstaka grov ek förekommer. I kanterna finns 
björk, ek, asp, gran, rönn, brakved, björnbär, hallon, druvfläder, apel. Fältskikt med bland annat 
darrgräs, knägräs, svartkämpar, rödklint, åkervädd, ängsvädd, styvmorsviol, ärenpris, teveronika, 
fibblor, liten blåklocka, prästkrage. En mindre skogsbäck rinner i kanten. En kraftledningsgata löper 
över objektet. Gott om fjärilar flög vid fältbesöket. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet ansluter till objekt i ängs- och betesmarksinventeringen. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1472



 Sida 58 (279) 

Objekt-ID: 35 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ädellövskog dominerad av äldre bok som ansluter till objekt i lövskogsinventeringen 
med naturvärdesklass 2. 

Naturvårdsarter: Trubbfjädermossa S, grönvit nattviol §. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: huggorm § i kanten. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Hänger samman med lövskogsområde intill. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1473



 Sida 59 (279) 

Objekt-ID: 36 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sydvästra delen av Hålsjön. Mindre dystrof/oligotrof sjö med ställvis riklig 
flytbladsvegetation av näckrosor och starrmader i strandzonen. Sjön omges av betesmark, ung 
granskog och produktionsbarrskog med gran och inslag av tall. 

Naturvårdsarter: Talltita NT och spår av spillkråka § NT i kanten. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1474



 Sida 60 (279) 

Objekt-ID: 37 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre, närings- och vegetationsfattig sjö omgiven av hyggen och granplanteringar. 
Närmast växer gran, tall, björk, högvuxen starr, ull, tranbär, vattenklöver, kråkklöver, vitag, pors, olika 
ris, klockljung och gott om missne i ett anslutande dike. En mindre grupp med barrskogsmes med 
talltita, svartmes, tofsmes och kungsfågel födosökte i kanten på objektet vid fältbesöket. 

Naturvårdsarter: Missne S och talltita NT i kanten. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1475



 Sida 61 (279) 

Objekt-ID: 38 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Kolsjön. Näringsfattig sjö som omges av barrskog, granplantering och hygge. 
Närmast sjön finns inslag av lövträd som björk, al, asp och ek. Näckrosor i sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1476



 Sida 62 (279) 

Objekt-ID: 39 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lilla Kolsjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av talldominerad barrskog och 
hygge. Längs ena sidan finns en bergsbrant. Näckrosor finns i sjön och i kanten växer missne, 
vattenklöver, svalting med mera. 

Naturvårdsarter: Missne S i kanten. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1477



 Sida 63 (279) 

Objekt-ID: 40 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Randlövskog, skogsbete, bäckmiljö, rasbrant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9180, 9070 

Beskrivning: Randlövskog i rasbrant med lodytor. Trädskikt med skogsalm, skogslind, ask, ek, bok, 
inslag av björk och klibbal. I objektet finns även en bäckmiljö och fuktparti med kärrfibbla och 
gullpudra. Skogsbete, fältskikt med daggkåpa, teveronika, fyrkantig johannesört, ormbär, gökärt, 
blåsuga. Rikare berg. Förekomst av kransmossa. Död ved förekommer både liggande och stående, 
hålasp. 

Naturvårdsarter: Dvärghäxört S, fällmossa S, grov fjädermossa S, guldlockmossa S, gullpudra S, 
klippfrullania S, kornbandmossa NV, kråka NT, kärrfibbla S, noshornsoxe, ormbär S, skogslind S, ask 
EN, skogsalm CR, späd frullania NV, stenporella S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1478



 Sida 64 (279) 

Objekt-ID: 41 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Kvarnsjön. Mindre, mesotrof sjö påverkad av industrier runt om. Tämligen bred 
strandkant med fuktighetsgynnad vegetation som pors, vide, starr, kaveldun, jättebalsamin, 
vattenklöver, missne. Säv och näckrosor i sjön. Ena sidan kantas av en lövträdsbård med al, salix, 
björk. Andra sidan med tallskog. Högstubbar och torrträd förekommer. Värden för fåglar. 

Naturvårdsarter: Missne S, tornseglare EN. 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, BOY-BS 2016, 
fiskevårdsområde. ArtDatabanken: björktrast NT, fiskmås NT, rödvingetrast NT, rörsångare NT, 
svartvit flugsnappare NT, sävsparv NT, törnskata §, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Ryssbybäcken rinner genom sjön. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1479



 Sida 65 (279) 

Objekt-ID: 42 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nabbasjön. Mindre, näringsfattig sjö som omges av barrblandskog med inslag av 
trivallövskog med björk och al. Näckrosor i sjön. I kanten växer pors, vide, lite vass, kråkklöver, starr. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde.  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1480



 Sida 66 (279) 

Objekt-ID: 43 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre, näringsrik del av Viaredssjön, en grusväg löper över ett vattendrag som 
förbinder objektet med Viaredssjön. De centrala delarna av sjön är vegetationsrika med starr, 
vattenklöver, ull, låg björk, låg tall, videarter, i kanten mot grusvägen förekommer även kaveldun, 
veketåg, säv, svalting. Näckrosor och nate. Sjön omges av bebyggelse och barrskog. Lövinslag längs 
vattendraget med al, sälg och rönn. Gröngöling noterades vid fältbesök. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Grusvägen utgör åtminstone ett partiellt vandringshinder. Objektet fortsätter utanför 
inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1481



 Sida 67 (279) 

Objekt-ID: 44 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Djup sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Ärtasjön. Näringsfattig sjö som omges av barrblandskog med inslag av triviallöv 
samt hygge. Utmed kanterna växer pors, starr, odon, blåbär, lite vass, vattenklöver och i sjön finns gul 
och vit näckros. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: fiskmås NT, talltita NT, 
spillkråka § NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1482



 Sida 68 (279) 

Objekt-ID: 45 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö, vik 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre vik av den stora, oligotrofa sjön Västersjön, den del som ingår i 
inventeringsområdet är till stora del täckt av vegetation som pors, klen al, björk, vide med mera. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: storlom §, svartvit 
flugsnappare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1483



 Sida 69 (279) 

Objekt-ID: 46 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Transåssjön. Tämligen näringsfattig, mindre sjö intill väg och rastplats. Omges 
av blandskog med tall, gran, björk, al, sälg, asp, vide, rönn med inslag av apel, ek, brakved. I sjön finns 
säv, lite vass och gul- och vit näckros. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. ArtDatabanken: revlummer §, svartvit 
flugsnappare NT, skogsalm CR, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Fiske bedrivs i sjön. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1484



 Sida 70 (279) 

Objekt-ID: 47 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Alsumpskog, vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260, 9080 

Beskrivning: Alsumpskog utmed ett meandrande vattendrag. Basnivån är något sänkt och eroderar i 
kanten. Antydan finns till sekundära svämplan. Död ved förekommer i vattendraget. Mestadels klen 
till medelgrov klibbal med antydan till socklar, inslag av hägg, björk, gran. Fältskikt med bräken och 
älggräs. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, Borås naturvårdsprogram klass 2, BOY-BS 2016, 
fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet ansluter till en nyckelbiotop. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1485



 Sida 71 (279) 

Objekt-ID: 48 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Norra delen av Gasslången. Medelstor, oligotrof/mesotrof sjö med sparsam vegetation 
av vass och näckrosor. Sjön omges av barrskog med inslag av björk och al närmast sjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: VISS, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1486



 Sida 72 (279) 

Objekt-ID: 49 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Flysjön. Mindre, näringsfattig sjö omgiven av tall och granskog med inslag av björk. I 
sjön finns gul näckros, vit näckros, säv och nate. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1487



 Sida 73 (279) 

Objekt-ID: 50 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hårsåsasjön. Mindre, näringsfattig sjö med gul- och vit näckros, nate. I kanten växer 
vattenklöver, kråkklöver, starr, pors och mindre område med vass. Omges av barrdominerad skog med 
gran och tall och inslag av björk. En brant finns i norr. Grillplats och mindre bryggor vid sjön. 

Naturvårdsarter: Revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: granspira NT, lopplummer §, 
revlummer §, slåttergubbe VU. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1488



 Sida 74 (279) 

Objekt-ID: 51 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Bäckmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Ringsbäcken. Skogsbäck som rinner genom barrskog och passerar två nyckelbiotoper. 

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 2. BOY-BS 2016. ArtDatabanken: 
grönvit nattviol §, lopplummer §, vanlig padda §, korallrot § S, spindelblomster § S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet och tas upp i rapporten BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1489



 Sida 75 (279) 

Objekt-ID: 52 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Oligotrof - dystrof sjö. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Fäsjön är en oligotrof – dystrof sjö med omväxlande klipp- och gungflystränder som är 
relativt djup för sin storlek och karaktär. Höga värden för fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: kricka NT, mindre hackspett NT, orre §, spillkråka § NT, 
storlom §, tornseglare EN, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Ej fältbesökt, bild saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1490



 Sida 76 (279) 

Objekt-ID: 53 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Dystrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Husatjärnen. Dystrof, troligen fisklös myrsjö med gungflystränder. Höga värden för 
fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: kricka NT, trana §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Ej fältbesökt, bild saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1491



 Sida 77 (279) 

Objekt-ID: 54 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nordsjön är en stor men relativt grund, oligotrof sjö som inom inventeringsområdet 
har omväxlande klippstränder och långgrunda sand-/grusstränder med sparsam vegetation av 
notblomster och braxengräs. 

Naturvårdsarter: Entita NT, skogsödla §, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

 

 

 

 

 

 

1492



 Sida 78 (279) 

Objekt-ID: 55 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, björksumpskog, fattigkärr, fukthed, ljunghed, oligotrof sjö. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 7140, 4010, 4030 

Beskrivning: Stort, mosaikartat och mycket varierat objekt med medelålders hällmarkstallskog, 
medelålders björksumpskog med inslag av äldre björkar, öppna fattigkärr med tuvull, igenväxande 
ljunghed på hällmark samt smala stråk av fukthed i kantzonen mellan hällmark och våtmark. 
Dessutom ingår den långsmala, oligotrofa sjön Rävekärrs Långevatten i objektet. Sparsamt inslag av 
död ved. 

Naturvårdsarter: Entita NT, revlummer §, lopplummer §. 

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1a. ArtDatabanken: grönsångare NT, 
gulsparv NT, klockgentiana § EN, kopparödla §, lopplummer §, mindre hackspett NT, nattskärra §, 
revlummer §, rödvingetrast NT, rördrom, sävsparv NT, talltita NT, törnskata §, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1493



 Sida 79 (279) 

 

 

Objekt-ID: 56 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Varierad äldre, flerskiktad barrskog med omväxlande gles hällmarkstallskog och 
sumpstråk med äldre kjolgranar. Måttligt inslag av död ved. Rikligt med blåbär i fältskiktet. Mycket 
god tjäderbiotop. 

Naturvårdsarter: Tjäder §, kattfotslav S, spillkråka § NT 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet ingår i område som är aktuellt för reservatsbildning. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1494



 Sida 80 (279) 

Objekt-ID: 57 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr, mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hällsjön. Dystrof sjö med klippiga stränder, mycket brunfärgat vatten och sparsam 
flytbladsvegetation i form av näckrosor. En mindre bäck avvattnar sjön och kantas av våtmarker av 
fattigkärrtyp med vitmossor, tuvull, myrlilja och pors. 

Naturvårdsarter: Lopplummer § i kanten, fiskgjuse §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1495



 Sida 81 (279) 

Objekt-ID: 58 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag, fattigkärr, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260, 7140 

Beskrivning: Häbbäcken är ett mindre till medelstort vattendrag med naturligt meandrande lopp. 
Inom denna del av inventeringsområdet är bäcken relativt lugnflytande med låg till måttlig 
beskuggning genom fattigkärrsmiljöer med blåtåtel och sumpskogspartier med medelålders gran och 
björk. Måttligt inslag av död ved, i och utanför vattnet. Vegetationen i vattnet består främst av 
bäcknate. Bäcken är ställvis blockrik men har i övrigt ett främst sandigt bottensubstrat. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar. Strandblocklav NT förekommer 
nedströms. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1496



 Sida 82 (279) 

Objekt-ID: 59 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Fukthed, ljunghed 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 4030 

Beskrivning: Kraftledningsgata med mosaik av fattigkärr, ljunghed på hällmark och mer eller 
mindre välutvecklad fukthed. Botten- och fältskikt med vitmossor, klockljung, myrlilja, hedsäv och 
blåtåtel med ställvis rikligt inslag av ängsvädd. Regelbunden röjning i ledningsgatan har bevarat 
områdets öppna karaktär. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1 a. ArtDatabanken: lopplummer §. 

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1497



 Sida 83 (279) 

Objekt-ID: 60 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, björksumpskog, fattigkärr, fukthed, ljunghed 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 7140, 4010, 4030 

Beskrivning: Stort, varierat och mosaikartat objekt med fattigkärrstråk och fukthedspartier med 
myrlilja, klockljung och blåtåtel samt hällmark med ljunghed. Vissa partier är mer slutna med gles 
hällmarkstallskog med äldre tall och gamla, bukettformiga björkar samt björksumpskogar med 
medelålders till äldre björk. Inslaget av död ved är måttligt och består av såväl lågor som högstubbar. 

Naturvårdsarter: Blanksvart trämyra NV 

Tidigare dokumentation: Mölndals naturvårdsplan klass 1a. ArtDatabanken: huggorm §, 
klockgentiana § EN, kopparödla §, motaggsvamp NT. 

Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1498



 Sida 84 (279) 

Objekt-ID: 61 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Intermediärt kärr, högörtsäng, fattigkärr, medelstort vattendrag. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 6430, 3260. 

Beskrivning: Sörån med omgivande mader. Medelstort, varierat vattendrag, tämligen trögflytande 
genom inventeringsområdet med bottensubstrat dominerat av lera och detritus. Flytbladsvegetation 
av näckrosor. Intilliggande våtmarker består av en mosaik av fattigkärr med vitmossor, tranbär och 
pors, mader med starr och sjöfräken, mera näringspåverkade kärr med vass och kaveldun samt 
områden med karaktär av högörtsäng med älggräs, videört och fackelblomster. Ställvis finns äldre 
videsnår. 

Naturvårdsarter: Mindre hackspett NT och svinrot NT strax intill. 

Tidigare dokumentation: Flodpärlmussleförekomst § EN, vattenskyddsområde. Bollebygds 
naturvårdsprogram klass 3. ArtDatabanken: månlåsbräken NT, trana §, ärtsångare NT, flodsångare 
NT, svartvit flugsnappare NT, björktrast NT, slåttergubbe VU, rörsångare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1499



 Sida 85 (279) 

Objekt-ID: 62 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse, myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 7110, 3160 

Beskrivning: Mosse med angränsande fattigkärr och mindre, dystrof myrsjö med flytbladsvegetation 
av näckrosor. Våtmarken är delvis bevuxen med gles, äldre tallsumpskog med senvuxna martallar och 
måttligt inslag av död ved. I botten- och fältskikt återfinns vitmossor, vitag, sileshår, tranbär, kallgräs 
och klockljung. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1500



 Sida 86 (279) 

Objekt-ID: 63 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Äldre, flerskiktad grandominerad sumpskog längs mindre bäck. Inslag av björk och 
enstaka senvuxna klibbalar. Bottenskikt av vit- och björnmossor. Rikligt inslag av död ved i olika 
nedbrytningsstadier.  

Naturvårdsarter: Hållav VU S. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: hållav VU S, spindelblomster § S, vanlig groda §, 
åkergroda §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1501



 Sida 87 (279) 

Objekt-ID: 64 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Ödetorp 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ruin av gammal gård/torp med omgivande gamla och grova till mycket grova askar 
varav flera med hamlingsspår och håligheter, samt äldre sälgar. Vissa askar står solitärt och exponerat 
medan andra är trängda av igenväxning. En ask har mycket riklig förekomst av lunglav. Något träd 
uppvisar brandljud och det finns gott om död ved i form av lågor. 

Naturvårdsarter: Tusengömming NT, Hypoxylon petriniae NT, lunglav NT S, grynig filtlav NT S, 
lönnlav S, guldlockmossa S, fällmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lunglav NT S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1502



 Sida 88 (279) 

Objekt-ID: 65 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Allé, gårdsmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Dubbelsidig allé längs grusväg, bestående av gamla, hamlade askar, nästan alla med 
håligheter. Även någon enstaka lind. Dessutom flera grova askar på intilliggande gårdsplan. 

Naturvårdsarter: Guldlockmossa S, fällmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1503



 Sida 89 (279) 

Objekt-ID: 66 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr, intermediärt kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Flötasjön är en dystrof, relativt djup sjö med stränder av omväxlande klippor och 
gungflyn och sparsam vattenvegation av näckrosor. Angränsande våtmarker är av fattig till ställvis 
intermediär typ med gungflyn och lösmattepartier och vegetation av vitag, starr, kallgräs, sileshår, 
ängsull och tuvsäv. Våtmarkerna tycks kalkas då gott om kalkgranulat låg i området. Värden för 
fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1504



 Sida 90 (279) 

Objekt-ID: 67 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog, granskog, branter, vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080, 9010, 3260 

Beskrivning: Kransån med strandskogar. Medelstort vattendrag med naturligt lopp och omväxlande 
strömmande och lugnflytande sträckor. Strandskogarna är varierade, här återfinns alkärr med 
medelålders al med tendenser till sockelbildning samt partier med medelålders till äldre gran, särskilt 
i branta partier mot ån där det även finns lodytor och mossrika miljöer med fuktigt mikroklimat. 
Ställvis finns ett rikligt inslag av död ved, både i vatten och på land. Forsärla häckar längs ån. 
Vattenmiljön är utmärkt som lek- och uppväxtområde för öring, men inga sådana sågs i vattnet. 
Däremot sågs ett flertal bäckrödingar, vilket kan vara en negativ faktor för inhemska fiskarter. I övrigt 
noterades elritsor i ån. 

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, brudborste S, björktrast NT, grönvit nattviol §, grönsångare NT, 
stubbspretmossa S, kantvitmossa S, lopplummer §, bäckbräsma S, springkorn S, lundelm S, glansfläck 
S. 

Tidigare dokumentation:Borås naturvårdsprogram klass 2. Fiskevårdsområde. Elfiskeregistret: 
öring.  ArtDatabanken: sparvuggla §, björktrast NT, revlummer §, lopplummer §, kopparödla §, vanlig 
snok §, huggorm §, grönvit nattviol §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

1505



 Sida 91 (279) 

Objekt-ID: 68 

Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Medelålders till äldre barrblandskog med inslag av björk och klibbal. Ställvis sumpigt 
med björnmossor och vitmossor och riklig förekomst av blodlav, ställvis torrare med blåbär, 
kvastmossor och knärot. Måttligt inslag av död ved, främst torrakor. 

Naturvårdsarter: Knärot § VU S, kattfotslav S, bittersopp S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1506



 Sida 92 (279) 

Objekt-ID: 69 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Fuktstråk, myrmark och sumpskog med god förekomst av missne S. Ställvis god 
tillgång på död ved, ställvis god tillgång på klena högstubbar av björk. Fältskikt med myrlilja, ull, 
klockjung, vitag. Bäckmiljö med block och sten i öst som delvis passerar utmed en bergvägg. 

Naturvårdsarter: Missne S, revlummer §, födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1507



 Sida 93 (279) 

Objekt-ID: 70 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd miljö 

Biotoper: Gräsytor 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Gräs- och skogbeklädda ytor med brynmiljöer vid Borås flygplats/Viareds flygplats. 
Området är värdefullt för fågellivet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: björktrast NT, buskskvätta NT, grönfink 
EN, stare VU, strandskata NT, tofsvipa VU, trana §, törnskata §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet beskrivs i rapport BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1508



 Sida 94 (279) 

Objekt-ID: 71 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, sumpskog, skogsbäck 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med grövre gran, tall och inslag av björk. Blockigt med tämligen 
god tillgång på död ved av barrträd. Botten- och fältskikt med västlig hakmossa, kammossa, vågig 
sidenmossa, blåbär. Blodlav och gammelgranslav. Barrsumpskog och ett mindre vattendrag/skogsbäck 
som är något rätat närmast Rueredssjön. Träd-, busk- och fältskikt med gran, tall, björk, al, vide, pors, 
starr, kråkklöver, frossört, kärrfibbla, bäckbräsma. I sumpskogen noterades drygt hundra plantor av 
spindelblomster på en tämligen liten yta. God förekomst av torrtallar i sumpskog med födosöksspår av 
spillkråka.  

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, kärrfibbla S, missne S, revlummer §, spindelblomster § S, 
spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: vanlig groda §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Visst spår av skogsbruk. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1509



 Sida 95 (279) 

Objekt-ID: 72 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Betesmark som betas av får. Delvis öppen betesmark med delar i en sluttning, delvis i 
klibbalskog med fältskikt med tåg och brännässlor. Spritt med ek, bok, hassel, ask, skogsalm, rönn, 
apel, lind. Stenmurar och odlingsrösen. Delvis välhävdat med arter som liten blåklocka, röllika, 
gulmåra, styvmorsviol, fyrkantig johannesört i fältskiktet. 

Naturvårdsarter: Ask EN, lind, skogsalm CR. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Mindre lövskogparti är hugget. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1510



 Sida 96 (279) 

Objekt-ID: 73 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Myrsjö, kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Liten myrsjö och fuktstråk/kärr med omgivande sumpskogar. Trädskikt med tall och 
inslag av gran och björk. Ställvis grövre gran och död ved. Fältskikt med myrlilja, klockljung, ljung, 
pors, starr, ull, vitag, vattenklöver, vit näckros, nate. 

Naturvårdsarter: Brungroda §, födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En kraftledningsgata korsar objektet. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1511



 Sida 97 (279) 

Objekt-ID: 74 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, damm, lövträd 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Rastplats Boråstorpet med betesmarker, damm och grova lövträd såsom lönn, ask, sälg 
och asp. Hamlad ask. 

Naturvårdsarter: Lönnlav S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: ask EN, björktrast NT, grönfink EN, 
gulsparv NT, huggorm §, liten blekspik VU S, mustaschfladdermus S, nattskärra §, nordfladdermus 
NT, rännformig brosklav VU, större brunfladdermus §, svartvit flugsnappare NT, skogsalm CR, 
vattenfladdermus §, ärtsångare NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet utgörs av flera naturtyper. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1512



 Sida 98 (279) 

Objekt-ID: 75 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: - 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmarker och lövskog. Betesmark med inslag av hagtorn, ek, apel, druvfläder. 
Fältskikt med liten blåklocka, ängsvädd, åkervädd, röllika, äkta johannesört. Flera odlingsrösen och 
murar. Blockig lövskog med ek, hassel, skogslind, asp, björk, lönn. 

Naturvårdsarter: Skogslind S 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 1. Regionalt värdefulla odlingslandskap. 
Almlav finns noterad strax intill. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1513



 Sida 99 (279) 

Objekt-ID: 76 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betsmark 

Biotoper: Betesmark, lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmark som betas av häst och lövskog i kanten med bland annat asp, klibbal, ek, 
ung ask EN, sälg, rönn, björk, tall, hassel, olvon. Blockigt i slänt mot vägen, mindre bäck, högstubbar 
björk. 

Naturvårdsarter: Ask EN, nötkråka NT hördes intill objektet. 

Tidigare dokumentation: Regionalt värdefulla odlingslandskap. Nordfladdermus NT, brunlångöra 
§ NT. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1514



 Sida 100 (279) 

Objekt-ID: 77 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Latjärnen. Skogstjärn som omges av ung barrskog med inslag av björk. Runt tjärnen 
växer vitmossa, vitag, ljung, pors, rosling, sileshår, tranbär, ull, starr, kärrsilja, klockljung. Näckrosor i 
tjärnen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1515



 Sida 101 (279) 

Objekt-ID: 78 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrblandskog med tall och gran med inslag av grövre träd, inslag av björk. Olikåldrig. 
God tillgång på död ved både liggande och stående av framförallt gran varav en del grövre 
granhögstubbar men framförallt tämligen nyligen skapad död ved. Rikligt med födosöksspår av 
spillkråka. Fältskikt med blåbär. Blodlav och gammelgranslav förekommer spritt. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Spår av skogsbruk. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1516



 Sida 102 (279) 

Objekt-ID: 79 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Små Kållesjöarna. Skogstjärn som omges av olikåldrig blandbarrskog med inslag av 
björk. Bäckmiljö som fortsätter in i en barrsumpskog med inslag av björk och klibbal. Inslag av död 
ved. 

Naturvårdsarter: Missne S, födosöksspår av spillkråka § NT, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1517



 Sida 103 (279) 

Objekt-ID: 80 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, sumpstråk 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Kärr/sumpstråk med omgivande sumpskog. Ställvis öppet vatten med vit näckros. I 
träd-, busk- och fältskikt förekommer pors, vide, klen björk, al och tall, kaveldun, starr, högvuxet gräs, 
kärrsilja, vattenklöver, missne S, vitag, ull, sparsamt med klockljung. 

Naturvårdsarter: Missne S. Revlummer § noterades på ett flertal platser i barrskog intill objektet. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1518



 Sida 104 (279) 

Objekt-ID: 81 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre skogsstjärn omgiven av hygge och ung barrskog med inslag av björk. Ena sidan 
utgörs av en ung barrskogsplantering. Fältskikt med pors, starr, veketåg, ull, vattenklöver, klockljung, 
ljung, gul näckros. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1519



 Sida 105 (279) 

Objekt-ID: 82 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Tämligen öppen myr med tallsumpskog med inslag av björk främst i kanterna och 
mindre dungar. Lågvuxen pors, klockljung, ljung, ull, starr, tranbär, hjortron. Sydvästra delen ligger 
något lägre ner än större delen av objektet. Påverkat av dikning. 

Naturvårdsarter: Liten obestämd brungroda § noterades. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1520



 Sida 106 (279) 

Objekt-ID: 83 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrskog på blockig och kuperad mark. Visst inslag av grova barrträd och lågor. 
Sparsamt fältskikt, utbrett mosstäcke. Förekomst med knärot minst hundra plantor varav flertalet 
vegetativa och tre blommande som täcker en mindre yta. 

Naturvårdsarter: Knärot § VU S, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1521



 Sida 107 (279) 

Objekt-ID: 84 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, lövträd 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070 

Beskrivning: Kulturlandskap vid Eneslund med betesmark och gott om odlingsrösen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap, ängs- och 
betesmarksinventeringen. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet anges i rapport BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1522



 Sida 108 (279) 

Objekt-ID: 85 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog på kuperad och blockig mark. Sparsamt fältskikt, utbrett 
mosstäcke. Rikligt med stående och liggande barrved. Flera träd med hänglavar. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Spår av skogsbruk. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1523



 Sida 109 (279) 

Objekt-ID: 86 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora Ringtjärn. Omges av tallbeklädd mosse. Runt och i tjärnen förekommer bland 
annat näckrosor, pors, högvuxet gräs, klockljung, tranbär, blåbär, lingon, hjorton, klen björk. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1524



 Sida 110 (279) 

Objekt-ID: 87 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Smulingtjärn. Omges av tallskog och talldominerad mosseskog med inslag av gran och 
björk. I och runt tjärnen finns gul och vit näckros, pors, vitag, högvuxet gräs, klockljung, kråkbär med 
mera. En knipa och tre gräsänder noterades vid fältbesök. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1525



 Sida 111 (279) 

Objekt-ID: 88 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Tämligen stor myr med öppna delar i mitten och med tallsumpskog främst i kanterna 
med inslag av yngre björk. Fältskikt med ljung, klockljung, ull, hjorton, sileshår, blåbär. Tuvigt. 
Tämligen gott om låga knotiga tallar och solbelysta torrtallar 

Naturvårdsarter: Tre små brungrodor §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1526



 Sida 112 (279) 

Objekt-ID: 89 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bredatjärn. Omges av ung barrskog med inslag av björk främst närmast tjärnen. Runt 
växer björnmossa, vitmossa, ull, högtvuxet starr, tranbär, hjortron, lingon, ljung, blåbär. Mindre 
vassrugge. Näckrosor i tjärnen. Två knipor noterades. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1527



 Sida 113 (279) 

Objekt-ID: 90 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre skogstjärn omgivet av hygge och barrskog vilken domineras av tall med inslag 
av björk och gran. Närmast och i tjärnen förekommer näckrosor, vattenköver, starr, ull, vitag, pors, 
klockljung. Knipa och kricka NT sågs i tjärnen. 

Naturvårdsarter: Sex stycken krickor NT i tjärnen. Spillkråka § NT hördes i kanten av objektet. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1528



 Sida 114 (279) 

Objekt-ID: 91 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog, strandmiljöer utmed Sörån 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080 

Beskrivning: Objeket utgörs av strandnära områden runt Sörån, främst av lövsumpskog som 
domnieras av klibbal med inslag av andra träslag som hägg och asp. Högstubbe klibbal med hål av 
hackspett noterades. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1529



 Sida 115 (279) 

Objekt-ID: 92 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: - 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Myr, sumpskog, småvatten 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Myr med sumpskog i kanten med gran, tall och björk. Mindre brant och ställvis 
förekomst av lågor och högstubbar. Öppen vattenspegel där vitag och kallgräs växer intill. Trollsländor 
och flicksländor flög vid vattnet vid fältbesök. Fältskikt med klockljung, tranbär, sileshår, ull, lingon, 
blåbär, hjortron. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1530



 Sida 116 (279) 

Objekt-ID: 93 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, myrmark, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Myrmark, kärr och sumpskog med gran, tall och björk. Mindre dike/bäck förbinder två 
delområden. Fältskikt med vattenklöver, missne, starr, kråkklöver, högörter. 

Naturvårdsarter: Missne S, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lopplummer §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Delar av området används för aktiviteter med klättring högt upp i träd. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1531



 Sida 117 (279) 

Objekt-ID: 94 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, småvatten, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 91D0 

Beskrivning: Öppen myr med liten vattenspegel. Tallbeklädd myr med inslag av björk. Fältskikt med 
ris, starr, sileshår, tranbär, hjortron. En del torrtallar förekommer. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En nyckelbiotop och objekt med naturvärde finns intill. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1532



 Sida 118 (279) 

Objekt-ID: 95 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmark som betas av både häst och nötdjur. Stort antal odlingsrösen och flera 
stenmurar. Öppna hällar och välhävdade partier finns men även partier med tuvor och tåg. Lövinslag 
med asp, björk, apel, sälg, lönn, lind, ask och ek. Enstaka grov lind och sälg med hänglav. Fältskikt 
med svinrot NT, liten blåklocka, daggkåpa, svartkämpar, johannesört, röllika. 

Naturvårdsarter: Svinrot NT, björktrast NT, lind, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: svinrot NT, slåttergubbe VU, ask EN. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1533



 Sida 119 (279) 

Objekt-ID: 96 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Skogstjärn, öppen myr, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 91D0 

Beskrivning: Mindre tjärn och myr som är delvis öppen och delvis tallbeklädd. Spritt med 
klockljung. I fältskiktet även ljung, tranbär, hjortron, ull, starr, rosling och kallgräs. 

Naturvårdsarter: Brungroda §. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet korsas av en asfaltsväg. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1534



 Sida 120 (279) 

Objekt-ID: 97 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrskog med tall och gran, inslag av björk. God tillgång på död ved. Blockigt och 
tämligen kuperat. Inslag av grövre gran och flerstammiga träd. En brant finns ner mot myrmark. 

Naturvårdsarter: Brandticka S, födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1535



 Sida 121 (279) 

Objekt-ID: 98 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lomtjärn. Mindre sjö omgiven av barrskog, främst tall med inslag av björk närmast 
tjärnen. Omges av myrmark med pors, myrlilja, vattenklöver. Vattenvegetationen utgörs av näckrosor 
och nate. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1536



 Sida 122 (279) 

Objekt-ID: 99 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Kraftigt rensat vattendrag med block och sten. En träkonstruktion finns i vattendraget. 
Kantas av blandskog med gran, björk, asp, rönn, klibbal. Ena sidan utgörs av ung 
produktionsgranskog och delar kantas av hygge. 

Naturvårdsarter: Lopplummer § i kanten. 

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. Klassning kan variera i vattendraget 
och avser sträckan inom inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1537



 Sida 123 (279) 

Objekt-ID: 100 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Sumpskog, sumpstråk, myrmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sumpskog, sumpstråk och myrmark i barrskog med gran och tall med inslag av björk. 
Ställvis rikligt med missne S. Inslag av grov gran och klibbal med antydan till socklar. Relativt 
sparsamt med död ved. 

Naturvårdsarter: Missne S, kambräken S, revlummer §, lopplummer §, vanlig padda §, 
födosöksspår av spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1538



 Sida 124 (279) 

Objekt-ID: 101 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Kärr med högvuxet gräs, starr, vattenklöver, kråkklöver, kärrsilja, myrlilja, vitag, låga 
lövträd av björk, vide och enstaka al. Kantas av barrskog och sumpskogar. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: spindelblomster § S, korallrot § S och borsttåg NT finns 
rapporterat strax intill. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1539



 Sida 125 (279) 

Objekt-ID: 102 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Öppen och tallbeklädd myr. Fältskikt med myrlilja, klockljung, blåbär, ljung, lingon, 
hjortron, rosling, ull, starr, vattenklöver, tranbär, sileshår. Mindre del sumpskog med tall, gran, björk, 
vide. 

Naturvårdsarter: Brungroda § §, spillkråka § NT, trana § hördes. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En nyckelbiotop finns söder om objektet med fynd av norsk näverlav VU S. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1540



 Sida 126 (279) 

Objekt-ID: 103 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Kärr, sumpstråk och sumpskog som omges av barrskog med inslag av björk, vide och 
asp närmast kanten. Fältskikt med vattenklöver, missne S, starr, fräken, pors, tranbär med mera. 
Barrsumpskog olikåldrig med inslag av triviallöv. Bäck fortsätter. 

Naturvårdsarter: Trolig åkergroda §, missne S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: strax intill objektet finns tidigare fynd av granspira NT 
och borsttåg NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1541



 Sida 127 (279) 

Objekt-ID: 104 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrdominerad blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Barrdominerad blandskog med gran, tall, asp, björk, rönn. Död ved i olika 
nedbrytningsstadier av barr- och lövträd. Både frisk mark och sumpskog. Ett mindre vattendrag rinner 
igenom, lugnflytande med igelknopp, kabbeleka och hultbräken utlängs stranden. En nordvänd 
bergsbrant finns i objektet. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, lopplummer §, rävticka S, födodöksspår spillkråka § NT. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Backsippa VU, svinrot NT, revlummer §, borsttåg NT, 
backtimjan NT, ask EN (rör snarare torpläge). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1542



 Sida 128 (279) 

Objekt-ID: 105 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre sjö som omges av barrskog med inslag av björk. En kraftledningsgata sträcker 
sig över sjön. Vattenklöver, pors, vit näckros, tranbär, starr. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: brunag NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1543



 Sida 129 (279) 

Objekt-ID: 106 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Skogsstjärn, kärr, sumpskog, barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160, 9010 

Beskrivning: Varierat objekt med mindre sjö, sumpskog, myrmark och barrskog. Runt sjön finns 
klockljung, kallgräs och ställvis utbrett med missne. Död ved förekommer i kanterna och vanligt 
förekommande signalarter med lågt signalvärde i denna del av landet som blåmossa, vågig 
sidenmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Delar av objektet utgörs av olikåldrig barrskog med 
tall och gran samt inslag av björk. Block förekommer, fältskikt med blåbär. Myrmark delvis 
tallbeklädd, ställvis gott om klockljung och ett mindre område med revlummer. Utmed ena myrkanten 
står en del torrtallar varav några hade kolad bas där mörk kolflarnlav NT S noterades på en tallbas. 

Naturvårdsarter: Mörk kolflarnlav NT S, missne S, vanlig padda §, revlummer §, spillkråka § NT 
spår. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1544



 Sida 130 (279) 

Objekt-ID: 107 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogsstjärn, myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Skogstjärn och myrmark med stående vatten. Träd- och buskskikt med tall, björk, 
gran, pors, vide. En del klena högstubbar och lågor förekommer. Kuperat i kanter med lodytor och 
överhäng. Ställvis gott om missne. Fältskikt med kallgräs, starr, ljung, klockljung, tranbär, hjortron, 
lingon, blåbär, sileshår, vitag. Gul näckros i tjärnen. I kanterna finns vanligt förekommande 
signalarter med lågt signalvärde i denna del av landet som stor revmossa, vågig sidenmossa, västlig 
hakmossa och gammelgranslav.  

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, missne S, revlummer §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1545



 Sida 131 (279) 

Objekt-ID: 108 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppen myr med lite klena men flera knotiga äldre tallar i kanten. Fältskikt med 
klockljung, ljung, sileshår. Barrsumpskog i sydväst med inslag av björk. Blodlav och gammelgranslav i 
sumpskogen. 

Naturvårdsarter: Missne S, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1546



 Sida 132 (279) 

Objekt-ID: 109 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Tallbeklädd myrmark. Tämligen igenvuxen med tall, ung björk och pors. En del 
knotiga äldre tallar förekommer och solbelysta torrträd av tall. Ställvis förekommer mindre 
vattenspeglar. Fältskikt med vitag, klockljung, myrlilja, tranbär, ull, hjorton, kråkbär. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda §, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Påverkat av dikning. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1547



 Sida 133 (279) 

Objekt-ID: 110 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, sumpskog, öppen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med fuktstråk och barrsumpskog. Granskog med inslag av tall och 
björk. Fuktstråk med björnmossa, vitmossa och tämligen god förekomst av död ved där vedticka 
noterades. Lite block och småkuperad mark. Luckig barrsumpskog med ljusinsläpp. Mindre område 
utgörs av en öppen myr med klockljung och myrlilja. 

Naturvårdsarter: Vedticka S, kopparödla §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1548



 Sida 134 (279) 

Objekt-ID: 111 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Torpmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Backaryd södra, gammalt torpläge. Spritt med sälg, björk, tall, lönn, ask EN, rönn, 
hägg, gran varav en del grövre träd och flera med hänglav. Grov sälg. Fältskikt med backnejlika, 
åkervädd, ängsvädd, blåmunkar, gökärt, gulsporre, gulvial, liten blåklocka, färgkulla mm. Rasbrant 
med asp och grov gran där fällmossa och bårdlav noterades.  

Naturvårdsarter: Fällmossa S, bårdlav S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: vårstarr NT, backsippa VU, svinrot NT, korallrot § S, 
gullviva §, backtimjan NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: En del invasiva arter som blomsterlupin, kanadensiskt gullris, spirea och snöbär 
förekommer. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1549



 Sida 135 (279) 

Objekt-ID: 112 

Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Gransumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Gransumpskog med inslag av björk, al, enstaka tall och ung bok och rönn. Mindre 
skogsbäck. Bottenskikt med vitmossa, björnmossa, västlig hakmossa, kransmossa, blåmossa, vågig 
sidenmossa. Fältskikt med starr däribland skärmstarr, vattenklöver, kråkklöver, pyrola, kabbleka. 
Friskare mark med blåbär, lingon, klockljung, hultbräken, kambräken. Gammelgranslav och blodlav 
spritt. 

Naturvårdsarter: Skärmstarr S, kambräken S, revlummer §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1550



 Sida 136 (279) 

Objekt-ID: 113 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallbeklädd myr, barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Relativt öppen myr som är bevuxen med tall främst i kanter, även inslag av björk och 
gran. Fältskikt med klockljung, myrlilja, sileshår, hjortron, tranbär, starr, rosling. Sumpskog med 
inslag av grövre gran, i sumpskog tämlig god tillgång på död ved som lågor och högstubbar. Västlig 
hakmossa, vågig sidenmossa, vitmossa och björnmossa i bottenskikt, gammelgranslav på granar. 

Naturvårdsarter: Missne S, revlummer §, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1551



 Sida 137 (279) 

Objekt-ID: 114 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Bokskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bokskog med inslag av ek, lönn, sälg, björk, asp och rönn. Fältskikt med vitsippor, 
harsyra, skogskovall, teveronika. En del tämligen grov bok. Ställvis gott om fröplantor av ask. 

Naturvårdsarter: Entita NT, rostfläck S, kornbandmossa NV, ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1552



 Sida 138 (279) 

Objekt-ID: 115 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag, blandlövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Lövskog utmed vattendrag. Traktorväg och gammal järnväg löper utmed. Trädskikt 
med sälg, hägg, al, björk, lönn, rönn, oxel, asp. Vattendraget ser rätat ut och kan vara något sänkt. 

Naturvårdsarter: Björktrast NT. 

Tidigare dokumentation: VISS, BOY-BS 2016, fiskevårdsområde.  

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1553



 Sida 139 (279) 

Objekt-ID: 116 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Äng och betesmark, stenmurar, lövträd 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ryssnäs. Äldre kulturlandskap med betesmark, stenmurar och hamlade ädellövträd. 

Naturvårdsarter: Fällmossa S, guldlockmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016, skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN, tibast, åkerkål. 

Områdesskydd: Mindre del berörs av strandskydd. Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet anges i rapport BOY-BS 2016. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1554



 Sida 140 (279) 

Objekt-ID: 117 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Damm 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Näringsrik damm invid trafikerad väg. Ena sidan kantas av triviallövskog med björk, 
al, vide. Lite vass utmed kanten, näckrosor, nate, svalting, kråkklöver. Rörhöna och fem gräsänder 
observerades vid fältbesök. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1555



 Sida 141 (279) 

Objekt-ID: 118 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mindre sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Rueredssjön. Mindre, näringsfattig sjö som kantas av sumpskog med tall och 
blandbarrskog med triviallövträd närmast.  

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: trana §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1556



 Sida 142 (279) 

Objekt-ID: 119 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, tallbeklädd myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Tallbeklädd myr och öppen myr med inslag av gran, björk, pors. Fältskikt med 
klockljung, myrlilja, ull, blåbär, odon, hjortron, vitag, starr, sileshår, tranbär. 

Naturvårdsarter: Talltita NT, spillkråka § NT spår. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1557



 Sida 143 (279) 

Objekt-ID: 120 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog, lövsumpskog, kulturmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080 

Beskrivning: Varierat objekt. Lövsumpskog med al, björk, hägg, sälg. Fuktängar med högvuxet 
älggräs. Smedja med grova lönnar, hasselbuketter, även ask, skogsalm, fågelbär, grov ek och sälg runt. 
Flera stenmurar och diken. På andra sidan vägen finns flera grova ädellövträd. 

Naturvårdsarter: Ask EN, skogslind S, skogsalm, CR, fällmossa S, glansfläck S, grönfink EN, 
guldlockmossa S, rostfläck S. 

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: Objektet korsas av en asfaltsväg. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1558



 Sida 144 (279) 

Objekt-ID: 121 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Olikåldrig barrskog med gran och tall, inslag av grövre gran med hänglavar. Fältskikt 
domineras av blåbär. Fuktpartier förekommer med vitmossa, björnmossa och starr. God tillgång på 
död ved i form av högstubbar och lågor. Blockigt. Mindre brant med överhäng. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT spår. Strutbräken S strax utanför. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1559



 Sida 145 (279) 

Objekt-ID: 122 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sumpskog med gran, björk, klibbal. Västlig hakmossa växer upp längs trädbaser. Död 
ved förekommer. Barrskog på frisk mark. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. BOY-BS 2016. ArtDatabanken: 
spindelblomster § S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1560



 Sida 146 (279) 

Objekt-ID: 123 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Skogstjärn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Skogstjärn intill större väg. Näckrosor. Myrkant runt tjärnen med starr, kråkklöver, 
vattenklöver, vitag, sileshår, tranbär, frossört. 

Naturvårdsarter: Revlummer § och missne S i kanten. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1561



 Sida 147 (279) 

Objekt-ID: 124 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog, brynmiljöer, torpmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lövskog, brynmiljöer och gammal torp-/gårdsmiljö med grov ask, ek, sälg, asp, äldre 
hasselbuketter. 

Naturvårdsarter: Fällmossa S, ask EN, grönvit nattviol §, brudborste S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1562



 Sida 148 (279) 

Objekt-ID: 125 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmark som betas av häst. Fuktpartier med tåg, älggräs och gökblomster men ej 
utbrett. Större del tämligen välhävdad med ärenpris, röllika, liten blåklocka, äkta johannesört, 
fyrkantig johannesört, svartkämpar. Ställvis breder örnbräken ut sig. Omges av skog med gran, björk, 
asp, rönn, enstaka lönn. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1563



 Sida 149 (279) 

Objekt-ID: 126 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Mosse, tallbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 91D0 

Beskrivning: Myr delvis öppen delvis tallbeklädd, inslag av björk och pors. Fältskikt med klockljung, 
myrlilja, ljung, tranbär, vitag. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1564



 Sida 150 (279) 

Objekt-ID: 127 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Dystrof sjö, fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre, grund sjö av dystrof typ med flytbladsvegetation av näckrosor och gungflyn 
och fattigkärrsvegatation längs stränderna. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Bild saknas på grund av tekniskt missöde alternativt den mänskliga faktorn. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1565



 Sida 151 (279) 

Objekt-ID: 128 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mesotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre sjö i anslutning till bostadsområden med badbrygga. Sjön är ganska grund och 
av mesotrof typ. Den är kantad av vassbälten och har i övrigt en flytbladsvegetation av näckrosor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: grönfink EN, mindre vattenalamander §, rörsångare 
NT, spillkråka § NT, strutbräken S, svartvit flugsnappare NT, sävsparv NT, vanlig groda §, vanlig 
padda §. 

Områdesskydd: Vattenskyddsområde. 

Kommentar: Ej fältbesökt – bild saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1566



 Sida 152 (279) 

Objekt-ID: 129 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd miljö 

Biotoper: Traktorväg 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre traktorväg med blottad jord, slänter och ruderatmark med blommande 
växtlighet med värden för insekter. Solbelyst. Fältskikt med prästkrage, vårbrodd, daggkåpa, höskllra, 
jungfrulin, kärringtand, liten blåklocka, stor blåklocka, bockrot, teveronika med flera. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, sexfläckig bastardsvärmare NT, törnskata §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1567



 Sida 153 (279) 

Objekt-ID: 130 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Oligotrof-mesotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Oligotrof-mesotrof sjö som korsar inventeringskorridoren i nord-sydlig riktning. 
Stränderna är omväxlande klippiga och långgrunda, med ett smalt bälte av vass och säv. I övrigt 
dominerar flytbladsvegetation av näckrosor. Längs östra sidan ligger strandtomter med bryggor. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1568



 Sida 154 (279) 

Objekt-ID: 131 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Dystrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Mindre, dystrof sjö med stränder av gungfly- och fattigkärrkaraktär. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: fiskmås NT, spillkråka § NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Ej fältbesökt – bild saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1569



 Sida 155 (279) 

Objekt-ID: 132 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Dystrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Öresjön är en dystrof tjärn kantad av fattigkärr och med vattenvegetation som 
domineras av vattenklöver och näckrosor. Stora delar av intilliggande skog är kalhuggen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1570



 Sida 156 (279) 

Objekt-ID: 133 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Buadamm är en oligotrof sjö, reglerad med ett dämme vid utloppet i väster. 
Vattenvegetationen är sparsam och består främst av näckrosor, och stränderna är omväxlande 
klippiga, av fattigkärrstyp samt antropogent påverkade. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Foto saknas på grund av tekniska problem eller den mänskliga faktorn. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1571



 Sida 157 (279) 

Objekt-ID: 134 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Dystrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Dystrof, långsträckt sjö med stränder i huvudsak av fattigkärrstyp. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: Ej fältbesökt – foto saknas. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1572



 Sida 158 (279) 

Objekt-ID: 135 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Mesotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mesotrof, långsträckt mindre sjö med badplats och flera bryggor i tätbebyggt område. 
Sjön är kantad av ett smalt vassbälte. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Fiskevårdsområde, skyddsvärda träd.  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Ej fältbesökt – bilder saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1573



 Sida 159 (279) 

Objekt-ID: 136 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö, fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Rammsjön är en oligotrof sjö med sparsam vegetation av vass, säv och näckrosor. 
Badplats och bryggor finns i sjön. Norr om sjön finns anslutande fattigkärr med vitmossor och tuvull. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

1574



 Sida 160 (279) 

Objekt-ID: 137 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö  

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Oligotrof skogssjö med lätt brunfärgat vatten och flacka, steniga/grusiga stränder med 
gles vegation av starr och vass. I övrigt finns flytbladsvegetation av näckrosor. 

Naturvårdsarter: Talltita NT i kanten. 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. ArtDatabanken: lunglav NT S i 
kanten. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: Lunglav eftersöktes men är sannolikt utgången på grund av avverkningar. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1575



 Sida 161 (279) 

Objekt-ID: 138 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppet fattigkärr med vitmossor, myrlilja, klockljung och ängsull. Enstaka öppna 
höljor. I kanterna finns martallar och pors. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: åkergroda §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1576



 Sida 162 (279) 

Objekt-ID: 139 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, fukthed, myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 4010, 3160 

Beskrivning: Fattigkärr med tuvull, myrlilja och klockljung med inslag av hällmark med 
blåtåteldominerad fukthed längs kanterna samt en mindre, dystrof tjärn i södra delen. Delvis påverkat 
av körning med arbetsfordon. 

Naturvårdsarter: Talltita NT. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: åkergroda §, nordfladdermus NT, vattenfladdermus §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1577



 Sida 163 (279) 

Objekt-ID: 140 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö, tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Mosaik av öppna fattigkärr med vitmossor och tuvull, yngre tillmedelålders 
tallsumpskog med enstaka äldre tallar och två mindre, dystrofa myrtjärnar med flytbladsvegetation av 
näckrosor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: grönfink EN, huggorm §, humlerotfjäril NT, kricka NT, 
mindre hackspett NT, pärluggla §, sparvuggla §, spillkråka § NT, storlom §, talltita NT, vanlig padda §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1578



 Sida 164 (279) 

Objekt-ID: 141 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Silikatbrant, ädellövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 8220, 9180 

Beskrivning: Ostvänd bergbrant med höga lodytor, skrevor och överhäng samt en blockrik, 
ädellövbevuxen rasbrant nedanför. Trädskiktet domineras av alm, ek och lönn med inslag av gran och 
tall. Det är ont om äldre träd, men enstaka gamla, senvuxna lindar står i branten och en del äldre 
hasselbuketter nedanför. Ställvis mossrikt och med ett måttligt till rikligt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Zontaggsvamp S, späd frullania NV, skogslind S, skogsalm CR. 

Tidigare dokumentation: Regionalt värdefulla odlingslandskap. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1579



 Sida 165 (279) 

Objekt-ID: 142 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Sammanhängande komplex av dystrofa myrsjöar och smala kärrstråk med rörligt 
markvatten längs trögflytande vattendrag. Vitmossor, vitag, pors, starr, vattenklöver och näckrosor 
karaktäriserar objektets vegetation. 

Naturvårdsarter: Brunag NT (i objektet men strax utanför inventeringsområdet). 

Tidigare dokumentation: Borås naturvårdsprogram klass 3. Fiskevårdsområde. ArtDatabanken: 
ljungögontröst VU. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1580



 Sida 166 (279) 

Objekt-ID: 143 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Krattartad ekdominerad skog i blockrik rasbrant. Stor trädslagsvariation med inslag av 
asp, alm, ask, gran, sötkörsbär, björk, rönn och oxel. Överlag yngre skog, men vissa senvuxna träd och 
grova ekar och oxlar. I fältskiktet finns liljekonvalj samt inslag av trädgårdsrymlingar som 
blekbalsamin och praktgulplister. Inslaget av död ved är i huvudsak måttligt men ställvis rikligt. 

Naturvårdsarter: Mindre hackspett NT, murgröna § S, skogsalm CR, ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1581



 Sida 167 (279) 

Objekt-ID: 144 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Varierad blandskog med medelålders till äldre tall, gran och ek med inslag av asp, sälg 
och björk. Ställvis sumpigt med vitmossor och björnmossor, i övrigt torrare och bergigt/hedartat med 
blåbär och kruståtel. Sparsamt till måttligt inslag av död ved, såväl stående som liggande. 

Naturvårdsarter: Revlummer §. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: ullticka NT S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1582



 Sida 168 (279) 

Objekt-ID: 145 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Fattigkärr med tuvull, myrlilja, vitag, klockljung och pors. Öppna partier omväxlande 
med delar bevuxna med glesa martallar. Viss dikningspåverkan. En luftledning passerar genom 
objektet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1583



 Sida 169 (279) 

Objekt-ID: 146 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Myrgöl med näckrosor omgiven av fattigkärr med vitmossor, tuvull, tranbär och 
myrlilja. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: mindre hackspett NT, talltita NT, vanlig padda §, 
ärtsångare NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

 

 

1584



 Sida 170 (279) 

Objekt-ID: 148 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog, lövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Varierat skogsparti med äldre, grov granskog omväxlande med lövdominerade delar 
med asp, ek och smärre branter med senvuxen lind, lodytor och överhäng. Ställvis rikligt med död ved, 
däribland grova granlågor. 

Naturvårdsarter: Skogslind S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1585



 Sida 171 (279) 

Objekt-ID: 149 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, barrsumpskog, fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140 

Beskrivning: Mosaik av halvöppna tuvullsdominerade fattigkärr med glest trädskikt av tall, tätare 
tall-/björksumpskog och gles, äldre tallskog på bergbunden mark. Måttligt till ställvis rikligt inslag av 
död ved, såväl stående som liggande. God tjädermiljö. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT, rödvingetrast NT, tjäder § - spillning. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1586



 Sida 172 (279) 

Objekt-ID: 150 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Bäckravin, lövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bäckravin med medelålders lövblandskog bestående av al, hassel, ek och lönn. Enstaka 
äldre ekar finns i objektet. Djupt nedskurna i nakna lerbranter finns ett system av små bäckar som vid 
inventeringstillfället knappt var vattenförande. Ställvis rikligt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Blanksvart trämyra NV, glansfläck S, trubbfjädermossa S, fällmossa S, entita NT, 
stubbspretmossa S. 

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd, regionalt beverandevärde odlingslandskap. 
ArtDatabanken: smörbollar, ask EN. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd, strandskydd, vattenskyddsområde. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1587



 Sida 173 (279) 

Objekt-ID: 151 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, intermediärt kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Omväxlande fastmatte- och lösmattekärr med öppna höljor längs mindre vattendrag. I 
fältskiktet kan nämnas vitag, vattenklöver, myrlilja och sumpstarr. Ställvis syns viss näringspåverkan i 
form av kaveldunsbestånd. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1588



 Sida 174 (279) 

Objekt-ID: 152 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, fattigkärr, fukthed 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010, 7140, 4010 

Beskrivning: Mosaikartat objekt med öppen hällmark med renlavar och enstaka äldre tallar, 
fattigkärr och sumpskogar med medelålders tall samt övergångszoner däremellan med fukthed med 
blåtåtel. Sparsamt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Tallriska NT. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1589



 Sida 175 (279) 

Objekt-ID: 153 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sumpstråk med ymniga mossmattor och sumpskog av medelålders gran och klibbal 
med inslag av äldre träd, omgivet av produktionsskog. Måttligt inslag av död ved. En del klibbalar med 
sockel. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1590



 Sida 176 (279) 

Objekt-ID: 154 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, myrsjö, tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 3160 

Beskrivning: Två mindre tjärnar i fattigkärr med rörligt markvatten intill bergtäkt. Näckrosor i 
tjärnarn och vitag och pors i våtmarken. Partier med kaveldun vittnar om viss näringspåverkan. Stora 
ytor med blottlagd dy kan betyda att en vattenståndssänkning skett, kanske i samband med 
verksamheten i bergtäkten. Runt om den öppna våtmarken finns en bård med medelålders 
tallsumpskog med sparsamt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1591



 Sida 177 (279) 

Objekt-ID: 155 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Kärr, sumpskog, mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Våtmark längs mindre, lugnflytande vattendrag med rörligt markvatten och 
dominerande fält- och buskskikt av blåtåtel och pors, med ställvis riklig förekomst av missne. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: knölskräddare NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1592



 Sida 178 (279) 

Objekt-ID: 156 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Småvatten 

Biotoper: Näringsrik damm 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Näringsrik, grund kvarndamm med steniga stränder. Vegetationen domineras av 
svärdslilja och igelknopp. Sannolikt höga värden för groddjur. 

Naturvårdsarter: Obestämd brungroda §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1593



 Sida 179 (279) 

Objekt-ID: 157 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Silikatgräsmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Betesmark, fortfarande delvis välhävdad av häst med inslag av hävdgynnade arter som 
daggkåpor, gråfibbla, ängsvädd och stora mängder höstfibbla, men i stora delar kvävepåverkad och 
igenväxande med bredbladiga gräs, skräppor, åkertistel och älggräs. De tidigare mycket höga 
floravärdena tycks ha minskat betänkligt. Rikligt inslag av odlingsrösen. I östra delen finns äldre 
rönnar och sälgar och i västra delen står en stor, död ask. 

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT, ask EN. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: granspira NT, loppstarr NT, slåttergubbe VU, 
smörbollar, svinrot NT, trubbdaggkåpa, ängsstarr NT. 

Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1594



 Sida 180 (279) 

Objekt-ID: 158 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Ljunghed 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4030 

Beskrivning: Kraftledningsgata som korsar hela inventeringskorridoren med ljunghed som hålls 
öppen av regelbunden röjning. Inslag av uppväxande björksly samt berg i dagen och smärre stråk med 
fattigkärrsvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar, våtmarksinventeringen. ArtDatabanken: 
mattlummer §, revlummer §, sandödla § VU, skogsödla §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1595



 Sida 181 (279) 

Objekt-ID: 159 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9080 

Beskrivning: Lövdominerad sumpskog med medelålders till äldre klibbal, många med sockel eller 
sockeltendenser, och inslag av äldre björk och gran. I botten- och fältskikt återfinns björnmossor, 
skogsfräken och blåtåtel. Måttligt till ställvis rikligt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, glansfläck S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet har tidigare varit betydligt större, men har decimerats kraftigt av en nylig 
avverkning i sumpskogen med kraftiga körskador som följd. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1596



 Sida 182 (279) 

Objekt-ID: 160 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppet fattigkärr med blöta höljor. Vitag, ljung, klockljung och mindre martallar i 
kanterna. Sparsamt inslag av klen död ved. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1597



 Sida 183 (279) 

Objekt-ID: 161 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Äldre, sjönära hällmarkstallskog med inslag av sumpstråk. Äldre tallar med 
krokodilbark och enstaka senvuxna träd. Inslag av gran. Fältskikt domineras av lingon och blåbär. 
Inslaget av död ved är sparsamt till måttligt. 

Naturvårdsarter: Liten spiklav S, spillkråka § NT inhack. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1598



 Sida 184 (279) 

Objekt-ID: 162 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotoper: Ledningsgata, ängsmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Kraftledningsgata med öppna, blomrika marker med ängsvädd, gullris och rölleka 
samt bärande buskar och träd som nypon och hassel. I övrigt inslag av björk- och sälgsly. Tänkbar 
miljö för hasselmus. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Strandskydd, riksintresse friluftsliv. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1599



 Sida 185 (279) 

Objekt-ID: 163 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Park med skog av högstammig, grov ek, tall och bok, varav enstaka hålträd. Inslag av 
hasselbuketter. Ställvis finns berg i dagen. Fältskiktet bär tydlig kulturprägel med arter som 
blekbalsamin och kirskål. Sparsamt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Björktrast NT. 

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd. ArtDatabanken: svartvit flugsnappare NT, ärtsångare 
NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1600



 Sida 186 (279) 

Objekt-ID: 164 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog, barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Berg vars platå är bevuxen med mager, medelålders hällmarkstallskog med inslag av 
björk, ek, gran och äldre bok. I fältskiktet återfinns blåbär, ängskovall och kruståtel. I branterna finns 
grandominerad skog samt ställvis rikligt med död ved, lodytor, överhäng och ymniga mosstäcken. 

Naturvårdsarter: Rödvingetrast NT, grönsångare NT. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: mindre vattensalamander §. 

Områdesskydd: Vattenskyddsområde. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1601



 Sida 187 (279) 

Objekt-ID: 165 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Ödetorp 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Gammalt torpställe med vårdträd. Mycket grov oxel med hamlingsspår, grov ask med 
hamlingsspår och grov bok samt medelgrov asp, ek, lönn och rönn. Mycket grov bokhögstubbe och 
boklåga. Stenmurar och gammal husgrund. Öppen glänta med johannesört. 

Naturvårdsarter: Guldlockmossa S, tusengömming NT, ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1602



 Sida 188 (279) 

Objekt-ID: 166 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Öppen gräsmark, torprest 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Torplämning med omgivande öppen gräsmark. Kulturreliktväxter som mästerrot och 
syren förekommer rikligt vid torpruinen, och i omgivningen finns frisk till torr gräsmark som tycks 
hävdas och ställvis har en blomrik och hävdgynnad flora med arter som brudborste, fältarv, stenmåra, 
vitmåra, daggkåpor, teveronika och gökärt. I objektets kanter är gräsmarken trädbärande med 
medelålders asp, björk och ask. En stenmur finns i objektet. 

Naturvårdsarter: Brudborste S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. Mindre del av södra kanten berörs av strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1603



 Sida 189 (279) 

Objekt-ID: 167 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Trädbärande betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070 

Beskrivning: Extensivt nötbetad, trädbärande hagmark med gamla, stora hasselbuketter samt 
medelgrov asp och ek. Rösen och block finns i objektet. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §, stare VU 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1604



 Sida 190 (279) 

Objekt-ID: 168 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Granskog, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stort, sammanhängande, varierat skogsområde dominerat av medelålders till äldre 
granskog. Inslag av sumpiga partier med alar med sockelbildning, samt bergigare partier med 
blåbärsris. Mindre bäck rinner genom objektet. Sparsamt till måttligt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, blåsippa §, revlummer §, kråka NT. 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: blåsippa § S, mattlummer §, lopplummer §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1605



 Sida 191 (279) 

Objekt-ID: 169 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Gårdsmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Gårdsplan och intilliggande skogsbryn med grov till mycket grov ek samt ett flertal 
grova, gamla, hamlade askar, varav vissa med håligheter.  

Naturvårdsarter: Fällmossa S, guldlockmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: Skyddsvärda träd. ArtDatabanken: ask EN. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Eftersom det rör sig om en privat tomt kollades inte epifytfloran närmare, men här 
finns förutsättningar för en rik sådan. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1606



 Sida 192 (279) 

Objekt-ID: 170 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Mosse, fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Fattigkärr/mosse med öppna höljor centralt. Ljung, klockljung och pors samt senvuxna 
tallar i laggen. 

Naturvårdsarter: Grönsångare NT strax utanför. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1607



 Sida 193 (279) 

Objekt-ID: 171 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Luckig blandsumpskog med medelålders gran och klibbal och inslag av björk längs 
mindre vattendrag. Björnmossor i bottenskiktet. Måttligt till ställvis rikligt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Bäckbräsma S, entita NT, grönsångare NT, kärrfibbla S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1608



 Sida 194 (279) 

Objekt-ID: 172 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: - 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Medelålders hällmarkstallskog med inslag av äldre träd i brant/kuperad terräng. 
Måttligt inslag av stående och liggande död ved. Kvastmossor, stora kuddar av blåmossa samt lingon 
och ljung i botten- och fältskikt. 

Naturvårdsarter: Spillkråka § NT inhack. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1609



 Sida 195 (279) 

Objekt-ID: 173 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre - medelstort vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Delvis uträtat, mindre till medelstort vattendrag, 1-2 meter brett och 0-1 meter djupt 
med omväxlande strömmande och lugnare partier och lätt brunfärgat vatten. Beskuggningen är 
måttlig. Troligen har grus lagts ut som fiskevårdsåtgärd, vilket skapat lekmiljöer för laxfiskar. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap, äng- och 
betesmarksinventeringen 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1610



 Sida 196 (279) 

Objekt-ID: 174 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Mindre, lugnt till strömmande vattendrag med steniga, starkt strömmande miljöer och 
grusbottnar men även lugnare partier. Mestadels god beskuggning. Åtminstone en vägtrumma utgör 
troligen ett definitivt vandringshinder för fisk. 

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, gullpudra S, entita NT, bäckbräsma S. 

Tidigare dokumentation: Regionalt bevarandevärda odlingslandskap. Borås naturvårdsprogram 
klass 3. ArtDatabanken: ask EN, lopplummer §, borsttåg NT, slåttergubbe VU, revlummer §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

1611



 Sida 197 (279) 

Objekt-ID: 175 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stenig, strömmande bäck med i huvudsak stenig till blockig botten, delvis uträtad och 
stora delar är obeskuggade på grund av intilliggande nyavverkat kalhygge, men andra delar är väl 
beskuggade. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: 176 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Medelstort vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Sandaredsån är ett medelstort vattendrag med i huvudsak stenig till blockig botten och 
brunfärgat vatten som rinner omväxlande genom produktionsskog, kalhyggen och kraftledningsgator. 
Strandmiljöerna är kraftigt invaderade av gul skunkkalla som är helt dominerande längs huvuddelen 
av åns sträckning i inventeringsområdet. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol § och borsttåg NT intill. 

Tidigare dokumentation: Våtmarksinventeringen, Skogsstyrelsens sumpskogar. ArtDatabanken: 
ask EN. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 177 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Mindre, strömmande vattendrag med blockig – stenig – grusig botten. Delar av loppet 
är uträtat medan andra är mer naturliga. Basnivån visar tecken på att vara sänkt. 

Naturvårdsarter: Kärrfibbla S, bäckbräsma S. 

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsens sumpskogar. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 179 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Lillån är ett medelstort vattendrag med relativt lugnt lopp och stenig botten. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: BOY-BS 2016. ArtDatabanken: blåsippa § S, skogsalm CR, lopplummer 
§, vanlig snok §, ask EN, plattlummer § S. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Bilden är tagen där Kransån rinner ut i Lillån. 
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Objekt-ID: 180 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekdominerad blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190 

Beskrivning: Flerskiktad blandskog med påtagligt inslag av medelgrov ek och bok. Här finns också 
flera grova och relativt gamla tallar. I övrigt är trädslagsblandningen rik, här växer rönn, fågelbär, asp, 
gran, ask, björk och oxel. Buskskiktet är på flera ställen välutvecklat med brakved, hassel, sälg och 
hägg. Inslaget av död ved är relativt rikligt med både grov och klen, stående och liggande ved. Marken 
är mager, med ris och liljekonvalj. På flera ställen syns berg i dagen. 

Naturvårdsarter: Ask EN, svartvit flugsnappare NT, grönsångare NT, vanlig padda §. 

Tidigare dokumentation: Lövskogsinventeringen 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Objekt-ID: 181 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskogsbryn 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 

Beskrivning: Lövskogsbryn med stor trädslagsvariation. Asp, rönn, tysklönn, björk, ek, hägg, 
brakved, hassel, vildapel och ask förekommer. Beståndet är flerskiktat med ett välutvecklat buskskikt . 
Död ved förekommer, främst aspved. 

Naturvårdsarter: Ask EN. 

Tidigare dokumentation: - 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1617



 Sida 203 (279) 

Naturvärdesklass 4 – tabell 

Objekt-
nummer 

Nv-klass Preliminär 
bedömning 

Naturtyp Biotop Natura 
2000-kod 

183 4 Ja Vattendrag Mindre vattendrag  

184 4 Ja Vattendrag Skogsbäck  

185 4  Vattendrag Skogsbäck  

186 4 
 

Myr Tallbeklädd myr, sumpstråk 
 

187 4 
 

Äng och betesmark Äldre jordbruksmark, tidigare hagmark. 

188 4 
 

Skog och träd Granskog 
 

189 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

190 4 
 

Myr Öppen myr 
 

191 4 
 

Skog och träd Sumpskog, tallbeklädd myr, barrskog 

192 4 
 

Skog och träd Barrskog, sumpskog 
 

193 4 
 

Skog och träd Barrskog 
 

194 4 
 

Skog och träd Barrskog 
 

195 4 
 

Igenväxningsmark Kraftledningsgata 
 

196 4 
 

Äng och betesmark Igenväxande betesmark 
 

197 4 
 

Skog och träd, vattendrag Sumpskog, kärr, bäck 
 

198 4 
 

Myr Tallbeklädd myr 
 

199 4 
 

Myr Öppen myr, tallbeklädd myr, barrskog 

200 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

201 4 
 

Myr Tallbeklädd myr 
 

202 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

203 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

204 4 
 

Skog och träd Barrsumpskog 
 

205 4 
 

Täkt och upplag Grustäkt, damm 
 

206 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

207 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

208 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

209 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

210 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

211 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

212 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

213 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

214 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

215 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

216 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

217 4 
 

Myr Fattigkärr, myrsjö 4140, 
3160 

218 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

219 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

220 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

221 4 
 

Skog och träd Granskog 
 

222 4 
 

Berg och sten Hällmark, ljunghed 4030 
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Objekt-
nummer 

Nv-klass Preliminär 
bedömning 

Naturtyp Biotop Natura 
2000-kod 

223 4 
 

Skog och träd Granskog 9010 

224 4 
 

Äng och betesmark Silikatgräsmark 6270 

225 4 
 

Äng och betesmark Trädbärande betesmark 
 

226 4 
 

Skog och träd barrsumpskog 
 

227 4 
 

Skog och träd tallsumpskog, fattigkärr 
 

228 4 
 

Igenväxningsmark Ledningsgata, ljunghed, fattigkärr 

229 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 9010 

230 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

231 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

232 4 
 

Skog och träd Granskog 9010 

233 4 
 

Skog och träd Lövblandskog 
 

234 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

235 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

236 4 
 

Skog och träd Ekskog 
 

237 4 Ja Grund sjö Dystrof sjö 
 

238 4 Ja Grund sjö Dystrof sjö 
 

239 4 Ja Grund sjö Dystrof sjö 
 

240 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

241 4 Ja Grund sjö Mesotrof sjö 
 

242 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

243 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

244 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

245 4 Ja Grund sjö Oligotrof sjö 
 

246 4 Ja Dystrof sjö Dystrof sjö 
 

247 4 Ja Grund sjö Dystrof sjö 
 

248 4 Ja Grund sjö Dystrof sjö 
 

249 4 Ja Grund sjö Dystrof sjö 
 

250 4 
 

Skog och träd Hällmarkstallskog 
 

251 4 
 

Igenväxningsmark Ledningsgata, ljunghed, fattigkärr 4030 

252 4 
 

Skog och träd Gransunpskog 
 

253 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

254 4 
 

Myr Fattigkärr 7140 

255 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

256 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

257 4 
 

Skog och träd Lövsumpskog 
 

258 4 
 

Skog och träd Hällmarkstallskog 
 

259 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

260 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

261 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

262 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

263 4 
 

Myr Myr, barrskog 
 

264 4 
 

Skog och träd Barrskog, myr, sumpskog 
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Objekt-
nummer 

Nv-klass Preliminär 
bedömning 

Naturtyp Biotop Natura 
2000-kod 

265 4 
 

Skog och träd Barrskog, barrsumpskog 
 

266 4 
 

Skog och träd Sumpskog, myrmark 
 

267 4 
 

Skog och träd Sumpskog, myrmark 
 

268 4 
 

Skog och träd Barrskog, barrsumpskog 
 

269 4 
 

Skog och träd Granskog 
 

270 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

271 4 
 

Skog och träd Barrskog 
 

272 4 
 

Park och trädgård Torpläge 
 

273 4 
 

Igenväxningsmark Kraftledningsgata 
 

274 4 
 

Myr Kärr 
 

275 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

276 4 
 

Skog och träd Lövdominerad blandskog 
 

277 4 
 

Skog och träd lövskog, vattendrag, limnisk strand 

278 4 
 

Myr Tallbeklädd myr, barrskog, sumpskog 

279 4 
 

Äng och betesmark Ängsartad mark 
 

280 4 
 

Skog och träd Lövskog 
 

281 4 
 

Skog och träd Barrskog, ung lövskog 
 

282 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

283 4 
 

Skog och träd Barrsumpskog 
 

284 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

285 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

286 4 
 

Igenväxningsmark Kraftledningsgata 
 

287 4 
 

Igenväxningsmark Krafledningsgata 
 

288 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

289 4 
 

Myr Tallbeklädd myr, sumpskog, berghäll 

290 4 
 

Myr Tallbeklädd myr, kärr 
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Bilaga 2: Tidigare inventerade objekt 
Objekt som härrör från tidigare inventeringar utförda av Naturcentrum AB presenteras här med 

objektsbeskrivningar som härrör från rapporter producerade i samband med dessa inventeringar, 

dock ibland förkortade. Objekten numreras med bokstav först enligt följande: 

A: NVI Järnväg Almedal – Mölnlycke (Karlsson m fl 2016). 

B: NVI Forsåker (Svedholm & Eskilsson 2014). 

C: NVI Järnväg Mölnlycke – Bollebygd (Thevenot m fl 2017a & 2017b). 

D: NVI Buarås (2018) (Kullingsjö m fl 2018). 

E: NVI Hällingsjö-Rävlanda  (Börjesson & Svedholm 2019). 

Objekt-ID: A291 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mölndalsån är ett näringsrikt, långsamrinnande vattendrag med riklig vegetation av 
bland annat blomvass och pilblad. Rörhöna häckar och landets enda lokal för vippskräppa återfinns 
längs ån. En del grova träd, främst pil, står längs åkanten. Området nedströms Grevedämmet har höga 
kulturhistoriska värden. Kålleredsbäcken är ett mindre vattendrag men med viktiga 
landskapsekologiska funktioner.  

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Pilblad NT, lax §, ål CR, 
drillsnäppa NT, mindra hackspett NT, stare VU, björktrast NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare 
NT, entita NT, grönfink EN, gulsparv NT 

Områdesskydd: En liten del av ån omfattas av strandskydd vid mynningen till Stensjön. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A292 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog, bokskog, mindre vattendrag, småvatten 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190, 9130 

Beskrivning: Ek- och bokdominerad skog. I norra delen dominerar hedartad ekskog med inslag av 
bok i brant terräng med medelgrova – grova träd. Här är inslaget av död ved relativt rikligt, bland 
annat ligger en del nedsågade träd kvar i terrängen. I söder, längs Lackarebäcken, är marken något 
rikare och här finns större inslag av andra grova ädellövträd såsom ask, skogsalm och skogslönn. Här 
ökar också inslaget av grova – mycket grova träd samt död ved, bland annat en del mycket grova lågor 
samt, i objektets sydvästligaste del, flera mycket grova, stående, döda almar vilka sannolikt är dödade 
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av almsjukan. Flera grova träd har även stora håligheter. Lackarebäcken som löper genom objektet är 
uppdämd till en mindre damm på ett ställe, vilket kan utgöra en värdefull reproduktionsmiljö för 
groddjur. Objektet fortsätter längs Lackarebäcken västerut, där det dock på ett ställe skärs av av 
befintlig järnväg. 

Naturvårdsarter: Bittersopp S, glansfläck S, guldlockmossa S, skogsalm CR, ask EN, bäckbräsma S, 
lundarv S. 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Rutskinn NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A293 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hedbokskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9130 

Beskrivning: Hedbokskog på mager mark med glest-obefintligt fältskikt. Medelgrov - grov bok samt 
måttligt inslag av grova lågor, högstubbar och torrträd. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Silkesslidskivling VU, grönsångare 
NT, svartvit flugsnappare NT, spillkråka NT §, . 

Områdesskydd: Lackarebäcken omfattas av strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A294 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ekdominerad randlövskog i brant med senvuxen, knotig ek varav enstaka grova – 
mycket grova. Inslag av björk och bok. Blockrikt med inslag av beskuggade lodytor. Måttligt inslag av 
död ved, främst liggande. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Silkesslidskivling VU, grönsångare 
NT, svartvit flugsnappare NT, spillkråka NT §, . 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: A295 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lönnskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Klen till medelgrov lönn och tysklönn med kraftigt inslag av klen till medelgrov al. 
Inslag av alm, ask, gran, björk, tall och bok. I buskskiktet finns rönn, druvfläder, röda vinbär, 
plymspirea och hallon. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Silkesslidskivling VU, grönsångare 
NT, svartvit flugsnappare NT, spillkråka NT §, . 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A296 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ädellövblandskog i sydsluttning vid Mölndalsåns utlopp i Stensjön. Beståndet består 
av klen till medelgrov alm, lönn, ek, bok och ask samt björk, asp, hästkastanj, tall och svarttall. I 
buskskiktet finns rönn, salix, syren, hallon samt stark föryngring av lönn. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A297 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Mesotrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stensjön är en fiskrik sjö med rikt fågelliv. I synnerhet är sjön viktig för övervintrande 
sjöfågel då delar av den (Ståloppet) är isfritt även stränga vintrar. Vid utloppet (Grevedämmet) finns 
en naturlig, stationär öringstam och här häckar och övervintrar strömstare. 

Naturvårdsarter: - 
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Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Skaftslamkrypa VU, vanlig snok §, 
igelkott NT, drillsnäppa NT, fiskmås NT, havstrut VU, mindre hackspett NT, tornseglare EN, hussvala 
VU, kråka NT, stare VU, rörsångare NT, ärtsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, 
entita NT, björktrast NT, grönfink EN, gulsparv NT, sävsparv NT 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A298 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Park, ädellövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070, 9160, 9190, 9020, 9180, 6270 

Beskrivning: Stort, sammanhängande ädellövskogsområde, dominerat av ek, ask och bok. Här finns 
gott om mycket grova träd, särskilt ekar med en intressant lavflora. Parken runt Gunnebo slott har en 
öppnare karaktär med betesmarker och grova träd. Här finns också en särpräglad flora med arter som 
vitrapunkel. I de södra delarna finns en nyckelbiotop. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Rutskinn NT, kortskaftad 
parasitspik VU, smal dammsnäcka NT, sexfläckig blombock NT, stor plattnosbagge NT, ekbrunbagge 
NT, åkergroda §, mindre vattensalamander §, större vattensalamander §, törnskata §, grönsångare NT, 
svartvit flugsnappare NT, grönfink EN. 

Områdesskydd: Strandskydd, kulturreservat. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A299 
Naturvärdesbedömning: Högt till högsta naturvärde - naturvärdesklass 1-2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Tallskog, hedekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160, 9190 

Beskrivning: Höjdparti med tall- och hedekskog väst om Pixbo herrgård. Inom området finns 
värdefulla element som lodytor, block, hålträd, senvuxna och spärrgreniga träd och hällar samt ställvis 
rikligt med död ved. I anslutning till Pixbo herrgård finns även en del grova-mycket grova träd (lind, 
bok, lönn) och vid hällmarken förekommer en del grova tallar. I objektets sydvästra del rinner en bäck 
och i dess södra delar finns en rasbrant med riklig tillgång på död ved och bärande buskar. Omnämns 
som ett av kommunens finaste ädellövskogsområden i naturvårdsplanen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: Åkergroda §, mindre 
vattensalamander §, större vattensalamander §, grönsångare NT, dvärgpipistrell §, vattenfladdermus 
§, gråskimlig fladdermus §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, större 
brunfladdermus §, brunlångöra NT §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: A300 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160 

Beskrivning: Ekdominerat bestånd med främst klena till medelgrova träd som löper i nordlig 
riktning från Pixbo herrgård. Inslag av björk, al, gran och tall. Ädellövträd som ask och lönn återfinns 
främst i närheten av bebyggelsen. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A301 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Småvatten 

Biotoper: Anlagda dammar. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Anlagda vegetationsrika dammar norr om Pixbo herrgård och i utkanten av Mölnlycke 
tätort. Dammarna omges av ädellövskog och de tre sydligaste binds ihop av kallmurade kanalsystem. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: mindre vattensalamander §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: A302 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160 

Beskrivning: Relativt grov ekskog som löper längs en höjdrygg öster om Pixbo herrgård. Visst inslag 
av grov död ved och grova ekar. Ansluter till Pixbo herrgård i väster. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

1625



 Sida 211 (279) 

Objekt-ID: A303 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190 

Beskrivning: Medelålders – äldre hedekskog på hällmark med tunt jordlager, inslag av gamla, 
senvuxna ekar och äldre, grövre tallar varav enstaka med brandljud. Fältskikt sparsamt och dominerat 
av blåbärsris. Död ved både i form av torrakor och lågor förekommer sparsamt, dock något rikligare i 
objektets norra delar. I objektets sydligaste del finns även en liten bäckravin med ek, ask, sälg och 
hasselbuketter. 

Naturvårdsarter: Glansfläck S. 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: björktrast NT, grönsångare Nt, 
svartvit flugsnappare NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A304 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160 

Beskrivning: Ekdominerat bestånd med klena till medelgrova träd som fortsätter från höjdpartiet 
vid Pixbo herrgård till bäcken från Rambodal i öster. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A305 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre vattendrag som rinner från våtmarksområdet i Rambodal genom tätorten och 
mynnar i Vällsjön. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 
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Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A306 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt till högt naturvärde - naturvärdesklass 2-3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160, 6510 

Beskrivning: Ekdominerad blandlövskog med äldre ängsbackar, öppna tegar och branter. Förutom 
ek förekommer även asp, björk, lind, lönn och hassel. Floran är rik och i området finns inslag av grov 
död ved. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A307 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 90E0, 9080 

Beskrivning: Relativt stort sumpskogsområde med högt beläget grundvatten söder om Vällsjön. Här 
finns källpåverkade och översilade miljöer samt tidvis översvämmade områden och ett flertal bäckar. 
Längst i söder finns en ädellövskog. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: smal dammsnäcka NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A308 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Limnisk strand 

Biotoper: Vasstrand, videstrand 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Vide- och vassdominerad strand med naturliga vattenståndsfluktuationer. 

Naturvårdsarter: - 
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Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A309 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Eutrof sjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Grund, näringsrik sjö med naturliga vattenståndsvariationer. Strandzonen domineras 
av vass, i söder finns dock en svämpåverkad lövsumpskog.  

Naturvårdsarter: Fisktärna §, sävsparv NT. 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: vanlig padda §, rördrom NT §, 
brun kärrhök §, mindre hackspett NT, kråka NT, stare VU,  björktrast NT, rödvingetrast NT, 
rörsångare NT, ärtsångare NT, grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, entita NT, grönfink EN. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A310 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hedekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190 

Beskrivning: Ekdominerad höjd med senvuxna ekar och inslag av tall. Det glesa buskskiktet består 
av en, brakved, rönn och hassel. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: spillkråka NT §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A311 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Fuktäng 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270, 6410b 
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Beskrivning: Översilade ängar öster om Vällsjön med historia som slåttermader och betesmark. I 
norr finns ett källpåverkat område utan kalkindikerande växtlighet. Skalgrus skall dock förekomma 
inom området. Viss igenväxningsvegetation förekommer (tuvtåtel). I de östra delarna finns 
välutvecklade brynmiljöer bestående av en, brakved, hassel, hägg, rönn apel och hallon. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: kricka VU, mindre hackspett NT, 
sommargylling VU, rödvingetrast NT, buskskvätta NT, stare VU, rörsångare NT, ärtsångare NT, 
grönsångare NT, svartvit flugsnappare NT, grönfink EN, sävsparv NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A312 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper:  

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070 

Beskrivning: Igenväxande ekhage som tidigare hävdats genom bete. Klen till medelgrov ek 
dominerar med inslag av asp, ask, sälg, björk, al, gran och tall samt enstaka almar. Buskskiktet består 
av en, brakved, hassel, hägg, rönn, apel och hallon. Objektet innefattar några ängslyckor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: gulbandsvecklare VU, 
humlerotfjäril NT, ligusterfly NT, skogsödla §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A313 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9070, 9190, 8220 

Beskrivning: Ädellövskog med tidigare hävdad betesmark i söder och ett höjdparti med senvuxna 
träd i norr. En meandrande bäckdal med skalgrushaltig lera löper genom objektets södra del. På 
höjden i norr finns gott om senvuxna ekar, en del spärrgreniga grova tallar samt en nordvänd 
bergbrant med lodytor och mossklädda block. Klen död ved förekommer relativt rikligt och även en del 
hålträd med mulm. Objektet har klassats som nyckelbiotop. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: A314 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt till högt naturvärde - naturvärdesklass 2-3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9160 

Beskrivning: Ekskog med klena till medelgrova träd och enstaka grova till mycket grova träd och 
hålträd. Viss tillgång på död ved. I bostadsområdet norr om bilvägen finns en mycket grov lind och en 
grov ask. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A315 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog, hassellund 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Yngre till medelålders ekskog/hassellund längs Vällbäcken. Rikligt med hasselbuketter 
med måttligt inslag av klen, stående död ved. Enstaka grövre ekar finns i objektet. Fältskiktet 
domineras av vitsippa. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: smal dammsnäcka NT. 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A316 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Alsumpskog, björksumpskog, fuktäng, högörtsäng 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91E0, 6410, 6430 

Beskrivning: Näringsrika, örtrika strandskogar och fuktängar längs Rådasjöns strand. Alkärr och 
björksumpskogar med gamla träd med sockelbildning och mycket rikligt inslag av stående och 
liggande död ved. Viss svämpåverkan och gott om öppna höljor. De skogliga miljöerna bildar mosaik 
med gråvidesnår samt fuktängar och högörtängar med sjöfräken, starr, svärdslilja, älgört och skogssäv. 
Vällbäcken rinner genom området. 

Naturvårdsarter: Glansfläck S, stubbspretmossa S, bäckbräsma S, mindre hackspett NT. 
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Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: strutbräken S, storrams S, smal 
dammsnäcka NT, vanlig padda §, rödvingetrast NT, rörsångare NT, grönsångare NT, svartvit 
flugsnappare NT, entita NT, sävsparv NT. 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A317 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Brant med varierad lövskog med medelålders-äldre sälg, asp, lönn och gamla 
hasselbuketter. Inslag av grov lind och grov alm. Rikligt inslag av död ved. Ställvis blockrikt med 
lodytor. Objektet ingår delvis i Rådasjöns naturreservat. 

Naturvårdsarter: Skogsalm CR, skogslind S. 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: strutbräken S, storrams S, smal 
dammsnäcka NT, vanlig padda §, rödvingetrast NT, rörsångare NT, grönsångare NT, svartvit 
flugsnappare NT, entita NT, sävsparv NT. 

Områdesskydd: Naturreservat. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A318 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9190 

Beskrivning: Medelålders till äldre ekdominerad skog i brant med inslag av gamla, senvuxna träd. 
Inslag av äldre gran och björk. Blockrikt med beskuggade lodytor. Måttligt inslag av död ved. Ovanför 
den nordvettande branten övergår trädskiktet i en medelålders, högstammig ekskog på mager, 
hedartad mark. 

Naturvårdsarter: Skogslind S, mindre hackspett NT. 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: ärtsångare NT, grönsångare NT. 

Områdesskydd: Naturreservat. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A319 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 
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Biotoper: Näringsrikt vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Uträtat, näringsrikt mindre-medelstort vattendrag i jordbruksmark och 
industribebyggelse. I södra delen har vattendraget ett långsamt och så gott som obeskuggat lopp 
genom öppna jordbruksmarker med vass och kultiverad gräsmark närmast stranden, i norra delen 
rinner det genom industriområden och ruderatmarker, här finns beskuggning i form av äldre pil, 
poppel och al och här är strömningshastigheten mer varierande. Stränderna består längs hela 
vattendraget främst av mer eller mindre branta och höga lerbrinkar, i norra delen med en del 
trädrötter i vattnet. Bottensubstratet består i huvudsak av lera, men i delar med stridare lopp i 
objektets norra del finns en del grus – sten som kan tänkas utgöra lämpliga lekmiljöer för lax och 
öring, vilka båda förekommer i vattendraget enligt elfiskeregistret. Vegetationen i vattendraget är rik 
och näringsgynnad och domineras av vass med inslag av blomvass, svärdslilja, sköldmöja och lånkar. 

Naturvårdsarter: Stare VU. 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A320 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Liten bäck med huvudsakligen naturligt lopp, dock uträtad och delvis kulverterad strax 
uppströms mynningen i Kålleredsbäcken. Bäcken har ett varierat lopp med strida, grunda partier samt 
meanderbågar med lugnare höljor. Bottensubstratet är främst bestående av sand, grus och sten. 
Bäckmiljön bedöms som relativt lämplig lek- och uppväxtmiljö för laxfiskar. Bäcken kantas av en 
trädridå, främst bestående av medelgrov al och ask. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A321 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ask- och ekdominerad skog med medelgrova träd vid litet biflöde till Alebäcken. 
Fältskiktet är örtrikt och objektet har ett fuktigt mikroklimat. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). 
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Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: A322 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Mosse, fattigkärr, fukthed, ljunghed, hällmarkstallskog, triviallövskog, myrsjö. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 4030, 7140, 7110, 7120, 9010, 3160 

Beskrivning: Rambo mosse är ett värdefullt myrkomplex dominerat av en svagt välvd mosse 
omgiven av en mosaik av hällmarker, tallskog, lövbrännor och fukthedar. Här finns orrspel och i 
området finns ett nattskärrebestånd med exceptionellt hög täthet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Karlsson m fl (2016). ArtDatabanken: motaggsvamp NT, lopplummer §, 
klockgentiana EN §, skogsödla §, kopparödla §, vanlig snok §, huggorm §, trana §, drillsnäppa NT, orre 
§, tjäder §, bivråk §, berguv VU §, mindre hackspett NT, spillkråka NT §, nattskärra §, trädlärka §, 
björktrast NT, rödvingetrast NT, buskskvätta NT,  törnskata §, ärtsångare NT, grönsångare NT, 
svartvit flugsnappare NT, entita NT, talltita NT, grönfink EN, gulsparv NT, sävsparv NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. Pågående reservatsbildning. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: B323 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Medelstort vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ån är under sitt lopp genom undersökningsområdet på flera ställen överbyggd av 
fabriksbyggnader och är till stora delar kantad av stensatta eller gjutna kajer. I den sydvästra delen är 
den mer beskuggad av skog och har stränder av sprängsten, men också mer naturliga lerstränder. Ån 
har ett omväxlande lugnt och strömmande lopp genom området, och på vissa ställen finns sannolikt 
förutsättningar för reproduktion av laxfiskar. 

Naturvårdsarter: Murgröna S §. 

Tidigare dokumentation: Svedholm & Eskilsson (2014). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: B324 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 
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Biotoper: Park 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Välskött park med grova, värdefulla lövträd. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Svedholm & Eskilsson (2014). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

 

Objekt-ID: C329 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Enstaka tallar 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Fyra gamla, grova, spärrgreniga och vidkroniga tallar med krokodilbark. Träden står i 
solexponerat läge längs en bergbrant. Tallarna har döda, kvarsittande, solexponerade grova grenar. 
Dessutom noterades ett par lågor av grov tall. Stora, vidkroniga tallar kan vara värdefulla som boträd 
för rovfåglar, men inga rovfågelbon eller rester av sådana noterades. 

Naturvårdsarter: Grovticka S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b) 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C330 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Naturlig myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Oligotrof myrsjö omgiven av gungfly. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). ArtDatabanken: Vanlig groda §, åkergroda §, 
duvhök NT,  spillkråka NT §, ärtsångare NT, svartvit flugsnappare NT, grönfink EN, sävsparv NT, 
nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §, vattenfladdermus §, 
fransfladdermus NT §, större brunfladdermus §, brunlångöra NT, gråskimlig fladdermus §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C331 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Äldre, grandominerad skog i sluttning mot sjö med inslag av gammal tall, ek och 
enstaka lönn. Rikligt – mycket rikligt inslag av död ved, både stående och liggande. Botten- och 
fältskikt relativt glest, men ställvis finns partier rika på mossor. Sköts enligt naturvårdsavtal. 

Naturvårdsarter: glansfläck S, havstulpanlav S, spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a) 

Områdesskydd: Strandskydd, naturvårdsavtal. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C334 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppet fattigkärr/mosse med pors, klockljung, blåtåtel och tuvull. I kantzonen finns 
senvuxen äldre tall med sparsamt inslag av död ved, exempelvis enstaka solexponerade talltorrakor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a) 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C335 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Flerskiktad sumpskog, dominerad av äldre tall med inslag av björk. Lätt kuperat och 
varierat, och i botten-, fält- och buskskikt återfinns björnmossor, vitmossor, blåtåtel, blåbär, odon och 
pors. Inslaget av död ved är måttligt – ställvis rikligt. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a) 

Områdesskydd: Strandskydd 
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Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C336 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Olikåldrig sumpskog i anslutning till Östra Paradistjärnen, dominerad av äldre, 
senvuxen tall med inslag av björk, på näringsfattig myrmark med vitmossor, blåtåtel och pors. Måttligt 
inslag av död ved, främst stående. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §, talltita NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a) 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C337 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Naturlig myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Naturligt dystrof sjö. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: obestämd brungroda §. 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C338 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Fuktig-sumpig, olikåldrig barrblandskog med inslag av björk. Det noterades en del 
äldre träd. Relativt rikligt inslag av död ved, i synnerhet stående. Botten- och fältskikt med vitmossor, 
björnmossor och blåbärsris. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §. 
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Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C341 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Granskog, blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Huvudsakligen äldre granskog, varierad och olikåldrig. I södra delen av objektet 
sumpig med bäckdråg, beskuggade lodytor och ymnigt mosstäcke, i norra och östra delen av objektet 
på torrare, brant mark med större inslag av gammal tall och ek. Enstaka mycket grova granar finns, i 
synnerhet i objektets sydligaste delar. På många ställen finns även ett mycket rikligt inslag av död ved, 
såväl stående som liggande. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, havstulpanlav S, kornknutmossa S, sparvuggla § 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: Naturreservat. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C342 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr/mosse 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse. Vitmossor, tuvull, blåtåtel och klockljung i botten- och 
fältskikt. Senvuxen tall i kanterna, där det även finns ett sparsamt inslag av stående, solexponerad död 
ved. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b) 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C343 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr/mosse 
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Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse som förefaller vara relativt hydrologiskt opåverkat. 
Vitmossor, tuvull, blåtåtel, kråkbär, klockljung, rosling och tranbär kan nämnas i botten- och fältskikt. 
Senvuxen tall i kanterna, även enstaka gamla, grova tallar. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: huggorm §, tjäder §, talltita NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C346 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Naturlig myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Naturligt dystrof/oligotrof sjö. 

Naturvårdsarter: Åkergroda §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a) 

Områdesskydd: Strandskydd, naturreservat. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C347 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mossrik bäckravin med medelålders gran och rikligt inslag av död ved, övergående till 
talldominerad sumpskog på näringsfattig myrmark i kanten av tjärn. Här finns även en del grova, 
gamla tallar. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a) 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C348 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 
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Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse, del av ett relativt stort myrområde. Tuvull och vitmossor 
dominerar, i övrigt kan klockljung, myrlilja och blåtåtel nämnas. Myren är kantad med sumpskog med 
medelålders - äldre, senvuxen tall och björk med ett måttligt inslag av främst stående, klen död ved. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). ArtDatabanken: tjäder §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C349 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Topogen mosse/fattigkärr, synbarligen relativt hydrologiskt opåverkat och, för 
området, relativt stort. Tuvull och vitmossor dominerar, i övrigt kan klockljung, myrlilja och blåtåtel 
nämnas. Myren är kantad med sumpskog med äldre, senvuxen tall samt björk. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: tjäder §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C350 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Björk- och aspskog, hällmarkstallskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stor, sammanhängande lövbränna, dominerad av äldre björk och asp, med inslag av 
medelålders - äldre tall. Beståndet är på många ställen relativt glest och öppet och blåbärsris 
dominerar i fältskiktet. Måttligt – ställvis rikligt inslag av död ved, både stående och liggande. Någon 
enstaka gammal kolad tallstubbe hittades i objektet. Här och var finns även inslag av 
hällmarkstallskog, exempelvis norr om Abbortjärnen. 

Naturvårdsarter: Rävticka S, kornknutmossa S, tjäder §, spillkråka NT §, mindre hackspett NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: motaggsvamp NT, mattlummer 
§, borsttåg NT, duvhök NT, orre §, talltita NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C351 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Grund sjö 

Biotoper: Naturlig myrsjö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160 

Beskrivning: Naturligt dystrof/oligotrof sjö. 

Naturvårdsarter: Pudrad kärrtrollslända §, vanlig padda §, mindre vattensalamander §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: motaggsvamp NT, mattlummer 
§, borsttåg NT, duvhök NT, orre §, talltita NT. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C354 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse, fukthed, sumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 4010 

Beskrivning: Myrkomplex med i huvudsak öppen mosse med ljung, kråkbär och odon och fattigkärr 
med tuvull, hundstarr, gråstarr och myrlilja. Enstaka öppna höljor och gungflyn finns, våtmarken är 
emellertid mer eller mindre starkt påverkad av antropogena åtgärder som dikning samt den skogsväg 
som löper rakt genom objektet. Fattigkärrsmiljön övergår i yngre – medelålders sumpskog med björk 
och tall, i synnerhet i objektets södra och sydvästra delar. Här finns även relativt rikt inslag av 
högstubbar. Ställvis finns även lite högre liggande fukthedspartier med blåtåtel, pors och klockljung. 

Naturvårdsarter: Klockgentiana EN §, tjäder §, spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: duvhök NT, nattskärra §, kråka 
NT, talltita NT, grönfink EN, gulsparv NT. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C356 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Topogent fattigkärr/mosse med öppna centrala delar. I kanterna finns martallar samt 
ett sparsamt inslag av död ved, främst stående, klen sådan. Botten- och fältskikt domineras av 
vitmossor, tuvull, klockljung och ljung. 

Naturvårdsarter: - 
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Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C357 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Medelålders, talldominerad skog/lövbränna på hällmark med rikt inslag av triviallöv, i 
synnerhet björk men även asp och rönn. Inslag av äldre tallar, björkar och aspar. Skogen är gles och 
luckig, och spritt i objektet finns stora block. Inslaget av död ved är sparsamt, men enstaka mycket 
grova talltorrakor kan nämnas. Rikligt med blåbärsris. 

Naturvårdsarter: Revlummer §, lopplummer §, tjäder §, spillkråka NT §, törnskata §,  gulsparv NT 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig groda § 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C360 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Granskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Bäckravin med gammal granskog i sluttning med mycket grova granar och inslag av 
gammal björk och asp. Inslaget av död ved är mycket rikligt, inte minst lågor i olika 
nedbrytningsstadier. Mosstäcket är mycket ymnigt och miljön är skuggig och ständigt fuktig med 
sumpdråg. Ställvis finns även en del block. 

Naturvårdsarter: kattfotslav S, vedtrappmossa NT S, vedflikmossa NT, stubbtrådmossa NT, 
kornknutmossa S, skuggmossa S, tjäder §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: lopplummer §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C361 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Djup sjö 

Biotoper: Oligotrof sjö 
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Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Klar sjö med måttlig vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig padda §, mustasch-
/tajgafladdermus §, vattenfladdermus §, nordfladdermus NT §, dvärgpipistrell §,  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C366 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrsumpskog, tallskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stråk av barrsumpskog med gamla, senvuxna träd, i söder grandominerat men norrut 
ökar inslaget av tall. Även en del äldre björk finns i objektet. Rikligt med död ved, såväl stående som 
liggande. Österut övergår objektet till torrare marker med äldre, högstammig tall med inslag av gran 
och måttligt inslag av död ved. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: -. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C368 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Intermediärt kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Intermediärt kärr, i östra delen helt igenvuxet med vass men i väster öppnare och 
delvis översilat och genomkorsat av ett litet vattendrag. Här dominerar blåtåtel men tendenser till en 
mer näringspåverkad flora med arter som bredkaveldun, spjutmossa och myrbryum. 

Naturvårdsarter: Flikbålmossa VU. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: mindre vattensalamander §, 
trana §, nattskärra §, törnskata §, ärtsångare NT, gulsparv NT, sävsparv NT. 

Områdesskydd: -. 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C370 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Maskinhävdad gräsmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Gräsmarker på flygplats som hävdas hårt genom gräsklippning och röjning. 
Vegetationen har inte närmare studerats, då det bedömts tillräckligt att undersöka dessa miljöer på 
avstånd. Dessa gräsmarker fungerar som häckningsmiljöer för fågelarter som är knutna till det öppna 
jordbrukslandskapet. 

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: orre §, strandskata NT, 
tornseglare EN, nattskärra §, trädlärka §, björktrast NT, svart rödstjärt NT, törnskata §, ärtsångare NT, 
grönfink EN, gulsparv NT, sävsparv NT. 

Områdesskydd: -. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C371 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog, hagmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Gammal kulturmiljö med kvarstående grova - mycket grova ädellövträd såsom ask, ek 
och lönn samt inslag av äldre sälg. Många av träden har hamlingsspår och håligheter. Miljön är under 
igenväxning men är fortfarande relativt öppen och solexponerad. Stenmurar och husgrunder återfinns 
i objektet. Fältskiktet är blomrikt med arter som johannesört, rölleka och svartkämpar. En del upplagd 
död ved finns i objektet. 

Naturvårdsarter: Trädporella S, fällmossa S, ask EN. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: -. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C373 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Äldre, grandominerad skog med inslag av gammal tall, kuperat med fuktigare delar på 
gränsen mot myrmark. Ställvis mycket rikligt inslag av död ved, grova granlågor och högstubbar, 
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sannolikt härrörande från ett barkborreangrepp. De flesta lågorna tycks dock befinna sig i ungefär 
samma nedbrytningsstadium. Botten- och fältskikt domineras av björnmossor, kvastmossor och 
blåbärsris. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, revlummer §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: -. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C374 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, mosse, blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: I huvudsak mer eller mindre öppet fattigkärr/mosse med tuvull och vitmossor, i söder 
med en bård av björk- och talldominerad sumpskog med en del gamla och senvuxna träd. Här är även 
inslaget av död ved relativt rikligt och främst bestående av högstubbar och torrakor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: -. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C380 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotoper: Igenväxande hagmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Övergiven, igenväxande, delvis sumpig hagmark i anslutning till gårdsmiljö. Inslag av 
yngre-äldre asp, rönn, hägg och sälg samt en mycket grov alm. Inslaget av död ved är mestadels rikligt, 
både stående och liggande. En liten bäck rinner genom objektet, som också genomkorsas av 
stengärdesgårdar. Enstaka odlingsrösen förekommer också. 

Naturvårdsarter: Rävticka S, skogsalm CR. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C383 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 
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Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Medelålders, varierad sumpskog med inslag av äldre träd. Tall, björk och gran 
dominerar. Inslaget av död ved är måttligt - ställvis relativt rikligt och består både av högstubbar och 
lågor i varierande dimension och grad av nedbrytning. Skogen är påverkad av dikning och diken löper 
fortfarande genom objektet. Ställvis finns öppnare fattigkärrsstråk. Botten-, fält- och buskskikt 
domineras av vitmossor, björnmossor, tuvull, blåbär, lingon, odon och pors. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C385 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0 

Beskrivning: Till stora delar öppen myr med klockljung, ljung och tuvull i fältskiktet. Pors och 
senvuxen tall förekommer rikligt på sina håll i myrens utkant och på vissa ställen även björk. Enstaka 
senvuxna tallar finns i den öppnare miljön men tillgången på död ved är sparsam. Objektet fortsätter 
utanför undersökningsområdet söderut och myren avvattnas diffust i sydost. Möjligen sker avrinning 
även på annat håll utanför undersökningsområdet. En ledning korsar myren i nord-sydlig riktning. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C387 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0 

Beskrivning: Till stora delar öppen myr med klockljung, ljung, ängsull och tuvull i fältskiktet. Pors 
och senvuxen tall förekommer rikligt på sina håll i myrens utkant och på vissa ställen även björk. 
Senvuxna tallar finns i den öppnare miljön men tillgången på död ved är sparsam. En luftledning 
genomkorsar objektet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 
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Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C387 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0 

Beskrivning: Till stora delar öppen myr med klockljung, ljung, ängsull och tuvull i fältskiktet. Pors 
och senvuxen tall förekommer rikligt på sina håll i myrens utkant och på vissa ställen även björk. 
Senvuxna tallar finns i den öppnare miljön men tillgången på död ved är sparsam. En luftledning 
genomkorsar objektet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C390 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Stenmur 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stenmur som löper längs en lång sträcka av vägen mellan Tulltjärn och Huvdaby, med 
en avstickare ned mot Grundasjön. Stenmuren är kallmurad och relativt hög och bred, och till största 
delen mycket välbehållen. Den löper i hela sin längd längs betesmarker och bedöms därför falla under 
det generella biotopskyddet. Muren är till stora delar solexponerad och har en rik påväxt av lavar och 
mossor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd 

Kommentar: - 

 
Objekt-ID: C393 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 91D0 
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Beskrivning: Stor myr med låga senvuxna tallar. Högre tallar finns i utkanten där myren bitvis får en 
mer igenväxande karaktär med gran, björk, pors och tall. Tillgången på död ved är sparsam - måttlig. 
Klockljung, kråkbär, tuvull och rosling förekommer i fältskiktet och flera bäckar med relativt 
snabbflytande vatten sammanstrålar i ett litet slukhål i myrens nordvästra del. Fuktstråk och flarkar 
(vattenfyllda fördjupningar) förekommer i de norra delarna och en bäck rinner mot betesmarkerna 
österut. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C394 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark, vägkant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Liten stenig betesmark med några odlingsrösen och solitära träd (björk, gran, hägg) i 
Huvdabys norra del. En liten grusväg löper parallellt med objektet i väst och ett tätt granparti finns i 
öster. Hävdgynnad flora är främst knuten till de stenigare partierna och längs grusvägen. Inslag av 
kvävegynnad flora som enstaka brännässlor och maskros finns i närheten av sluttningen utanför 
objektet i nordost. Enligt uppgifter från närboende betas området med kor. Objektet är en liten del av 
odlingslandskapet vid Huvdaby, men större delen av de närliggande markerna består av näringsrika 
betesmarker och vallar som saknar hävdgynnad flora. Tre odlingsrösen bedömdes omfattas av det 
generella biotopskyddet. 

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C396 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Naturbetesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Stenig naturbetesmark i norra Skogsdal. En grusväg löper genom betesmarken där den 
delas upp i två inhägnader. Endast den norra betades vid inventeringstillfället. Trädinslag av rönn, 
sälg (hamlad), björk, apel och gran. Ett dike löper genom den norra delen och i söder finns ett 
fuktigare parti vid skogskanten. Hävdgynnad flora förekommer främst i den södra inhägnaden men 
båda inhägnaderna har naturbetesmarkskaraktär och frånvaron av arter i den norra delen bedöms 
bero på det mycket hårda fårbetet. Andra biotopkvalitéer är hällar, markblottor och klen död ved. 
Längst i söder finns ett odlingsröse. Stenmur, dike och odlingsröse bedömdes omfattas av det 
generella biotopskyddet. 

Naturvårdsarter: Gullpudra S, slåtterfibbla NT. 

1647



 Sida 233 (279) 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: revlummer §, kopparödla §, 
dvärgpipistrell §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §. 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C397 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Tallbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Liten myr norr om Skogsdal. Delvis öppet men senvuxna tallar förekommer i någon 
utsträckning över hela myren. Fältskiktet består av klockljung, rosling, ljung och tuvull med pors och 
björk i utkanterna. Gränsar till betesmark i norr. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C399 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Tallbevuxen myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Trädbevuxen myr med många senvuxna tallar. Död ved av tall och björk förekommer i 
olika faser av nedbrytning, både som lågor och torrakor (med barksläpp) samt som döda fastsittande 
grenar. Klockljung, ljung, rosling, tuvull, pors och tranbär i fältskiktet. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C400 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 
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Beskrivning: Huvudsakligen sumpig skog, dock med torrare, blåbärsrika partier. Trädskiktet 
domineras av medelålders gran med inslag av tall och björk i objektets västra del. Mot öster ökar 
inslaget av tall, ofta senvuxna träd. Inslaget av död ved är måttligt, ställvis finns emellertid 
koncentrationer av björkhögstubbar. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C402 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr, fukthed, intermediärt kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140, 4010 

Beskrivning: Öppet fattigkärr/fukthed med pors och ljung samt blåtåtel, klockljung, hedsäv, ängsull 
och myrlilja. I östra delen märks en viss näringspåverkan med bredkaveldun och vass, kanske på 
grund av näringsläckage från närliggande kalhyggen. En liten bäck rinner genom objektet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C404 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Intermediärt kärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppen myr längs Mörkarebäcken. Riklig förekomst av arter som bredkaveldun, 
myrbryum och spjutmossa tyder på näringsrikare förhållanden. I södra delen har våtmarken drag av 
översilningsmark. Här finns också en del öppna höljor. I kanterna dominerar senvuxen björk och tall. 

Naturvårdsarter: Missne S 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C405 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 
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Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Stort, sammanhängande och varierat sumpskogsområde. Här finns medelålders – 
äldre tallskog i de centrala delarna, i sydväst och sydost med ökande inslag av äldre gran. Botten- och 
fältskikt domineras av vitmossor och blåbärsris. Inslaget av död ved varierar men är ställvis rikligt 
med såväl högstubbar och torrakor som lågor. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S, kornknutmossa S, mattlummer §, tjäder §, spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C407 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Tallsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Skogsbevuxet fattigkärr, dominerat av olikåldrig tall med inslag av björk och gran. 
Inslaget av död ved är måttligt och består av såväl stående som liggande ved. I botten-, fält- och 
buskskikt återfinns vitmossor, tuvull, lingon, blåbär, odon och pors. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C409 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6270 

Beskrivning: Hästbetade gräsmarker runt gården Svedjorna. I söder fuktigare mark med mer 
gödselpåverkan, med bredbladiga gräs, tåg och smörblommor. Här finns även en del träd, främst 
medelålders asp och björk. I norr finns torrare marker med tunt jordtäcke och vegetation av 
naturbetesmarkskaraktär. Ställvis går hällar i dagen och bildar viktiga habitat för lavar och mossor. 
Här finns även enstaka bärande träd och buskar såsom vildapel och nyponros. I objektet finns även en 
bäck/dike, samt flera odlingsrösen och stenmurar som bedömdes omfattas av det generella 
biotopskyddet. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd 
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Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C413 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Igenväxande hagmark som övergått till skogsmark med gammal björk, asp och rönn. 
Miljön är fuktig och träden har en rik epifytflora med rikligt med blad- och busklavar. Flera stenmurar 
genomkorsar objektet. Inslaget av död ved är måttligt - ställvis rikligt och ett antal grövre lågor finns. 
Objektet är under igenväxning av gran, men här och var finns grässvålen kvar från den forna 
hagmarken. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C414 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog, fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0 

Beskrivning: Fattigkärr med tuvull, myrlilja och vattenklöver, bevuxet med blandsumpskog med 
äldre, senvuxen tall, gran och björk. Ställvis mycket rikligt med stående död ved i olika 
nedbrytningsstadier. Öppna höljor och gungflyn med vitmossor finns rikligt i objektet. 

Naturvårdsarter: Kortskaftad ärgspik NT S, spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C418 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Litet bestånd av gamla, grova granar och tallar mellan en bergvägg med lodytor och 
överhäng samt en myr vilket medför såväl skuggiga som fuktiga förhållanden. Blockrikt nedanför 
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branten. Relativt rikligt med lågor, dock de flesta av yngre datum. Troligen den sista resten av ett 
större naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrelsen, vilket nu i övrigt är avverkat. Detta har medfört en 
ökad solinstrålning och vindutsatthet vilket sannolikt förstört en del av naturvärdena. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C419 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Silikatbrant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 8220 

Beskrivning: Långsträckt, ostvänd silikatbergsbrant som löper i nord-sydlig riktning tvärs över 
nästan hela undersökningsområdet. Branten är 10–15 m hög och närmast lodrät med överhäng och 
sprickor. Miljön är skuggig och branten påverkas i hög grad av sippervatten. Nedanför branten ligger 
rikligt med stora block. Branten har en typisk flora med sammetslav och skuggklotterlav, knottmossor 
och äppelmossa samt svartbräken. På grund av att branten består av sur silikatsten uteblir emellertid 
de mer exklusiva arterna. Nedanför branten är miljön fuktig och mossrik. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C420 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Strandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Utmed Häbbäckens östra strand finns en smal bård med strandskog. På vissa ställen är 
den inte mer än 10 meter bred men på andra ställen upptill 50 meter bred. Skogen domineras av 
senvuxna tallar och granar. Träden är generellt klena men ändå gamla. Marken täcks till stora delar av 
vitmossor. Häbbäckens vatten utgör den huvudsakliga störningsregimen i beståndet. 

Naturvårdsarter: Liten spiklav S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C424 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Naturvärdesobjekt utgörs av en liten, talldominerad sumpskog. De äldsta träden är 
tallar men under dessa finns ett yngre trädskikt med klena granar och björkar. Död ved förekommer 
sparsamt. Marken är i stort sett helt täckt av vitmossor och tuvull. Här och var finns utbildade 
gungflyn. 

Naturvårdsarter: Liten spiklav S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C426 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Öppen myr, trädbevuxen myr, intermediärt kärr. 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 4010, 7140, 91D0 

Beskrivning: Halvöppen mosse med strödda senvuxna små tallar. Grupper med större träd finns 
samlat på högre partier. I ett blötare stråk med tillrinningsvatten från kalhygget i norr finns vass, 
vattenklöver, missne och kärrviol medan klockljung, pors och tranbär dominerar i näringsfattigare 
områden. Kraftigt uppslag av lövsly i de västra delarna. 

Naturvårdsarter: Missne S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C427 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Ja 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Blockhav 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett förhållandevis stort, öppet blockhav i sluttning. Här finns en rik flora av 
stenlevande lavar och mossor, och objektet kan ha betydelse som övervintrings- och viloplats för grod- 
och kräldjur. Eftersom det vetter mot öster är det dock inte optimalt som övervintringsbiotop för 
exempelvis ormar. 

Naturvårdsarter: - 
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Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017b). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C428 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Randlövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Naturvärdesobjektet utgörs av en lövdominerad randskog i och nedanför en cirka 10 
meter hög och östvänd bergsbrant. Berggrunden utgörs av sura bergarter som granit och gnejs. 
Trädskiktet domineras av asp, ask, ek, björk och rönn. Träden är genomgående ganska klena men ofta 
senvuxna. Fältskiktet är av lågörtstyp men ekorrbär, harsyra och lågvuxna ormbunkar som 
dominerande arter. I norra delen av objektet ligger ett relativt stort, öppet blockhav.  

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: Objektet har konstaterats vara helt eller delvis avverkat efter inventeringstillfället. 

 

Objekt-ID: C429 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Strandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Utmed Grandalsbäcken växer denna unga men varierade strandskog. Trädskiktet 
utgörs av ett stort antal trädslag men gran, asp, sälg, björk och klibbal är de dominerande arterna. 
Träden är genomgående ganska klena och relativt unga. Sannolikt har området varit betydligt öppnare 
för inte så länge sedan. Marken är näringsrik och det frodiga fältskiktet domineras av ormbunkar, 
bredbladiga gräs och olika hög- och lågörter. Bäckens vattenflöde utgör den viktigaste 
störningsregimen i beståndet. 

Naturvårdsarter: Grönvit nattviol §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: svartvit flugsnappare NT, entita 
NT, grönfink EN, gulsparv NT. 

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C431 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 
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Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En smal och långsträckt blandsumpskog med tall, gran och björk som dominerande 
trädslag. Vitmossor, tuvull och skvattram dominerar fält- och bottenskikt. Här finns det gott om död 
ved, både stående och liggande, av björk och tall. Träden är cirka 100 år gamla. 

Naturvårdsarter: Kortskaftad ärgspik NT S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C432 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En stor, sammanhängande barrblandskog av blåbärsristyp. De äldre träden domineras 
av tall och är cirka 100 år gamla. Under tallarna växer ett skikt med olikåldriga granar. Här och var 
finns det inslag av ekar, björkar och andra lövträd. Död ved förekommer fläckvis och sparsamt. 
Beståndet har en hög grad av naturlighet. En större och flera mindre bäckar rinner genom 
naturvärdesobjektet. Här och var finns det mindre lodytor och bergsbranter. 

Naturvårdsarter: Brunpudrad nållav NT S, gulnål S, ekskinn NT, tallticka NT S, strutbräken S, 
spillkråka NT §, åkergroda §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig snok §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C434 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Äldre, talldominerad skog med inslag av grov gran och enstaka senvuxen ek. Tallarna 
är grova med krokodilbark och flera uppvisar brandljud. Fältskiktet domineras av blåbär. Inslaget av 
död ved är måttligt och består av både lågor och torrakor. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: vanlig snok §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C435 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Svagt sluttande myr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Naturvärdesobjektet är en långsmal, svagt sluttande fattigmyr i en dalgång. Genom 
myren rinner en liten bäck som här och var breder ut sig och bildar några kvadratmeter stora 
vattenspeglar. Fält- och bottenskiktet domineras av vitmossor, klockljung, tuvull och andra typiska 
fattigkärrsarter. Enstaka döda tallar och björkar finns på den annars öppna myrmarken. Runt myren 
växer senvuxna granar och enstaka tallar. 

Naturvårdsarter: duvhök NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C436 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En stor, sammanhängande barrblandskog av blåbärsristyp. De äldre träden domineras 
av tall och är cirka 100 år gamla. Under tallarna växer ett skikt med olikåldriga granar. Här och var 
finns det inslag av ekar, björkar och andra lövträd. Död ved förekommer fläckvis och sparsamt. 
Beståndet har en hög grad av naturlighet. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: åkergroda §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C438 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog i brant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Utmed Rammabergets sydöstra sluttning växer denna ädellövskog med alm, ask, ek 
och lind. Flera av träden är grova, över 80 cm i brösthöjdsdiameter, och många har håligheter och 
stamskador. Enstaka träd, som står i de brantaste partierna, är klena men mycket senvuxna. Det finns 
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gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. Marken är stenig och här och var finns det rikligt med 
stora och små block. Objektet är utpekat som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. 

Naturvårdsarter: Kortskaftad parasitspik VU, ädelkronlav VU, orangepudrad klotterlav NT, lönnlav 
S, grynig lundlav S, mussellav S, glansfläck S, trädporella S, fällmossa S,  strutbräken S, skogsalm CR, 
skogslind S, ask EN, fransfladdermus NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: dystersopp S, blåsippa S §, 
gulsparv NT, brunlångöra NT §, mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §, större 
brunfladdermus §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C439 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hedtallskog, klippbrant, randskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Tallskog vid Rammabergets sydbrant. Enstaka senvuxna ekar i branten och inslag av 
rönn, gran och björk. Många tallar är grova och död ved förekommer ställvis rikligt, både som lågor 
och torrakor. En rasbrant finns i objektet samt bohål av spillkråka och hackspetthack. 

Naturvårdsarter: Spillkråka NT §. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: nordfladdermus NT §, 
mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §. 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C440 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Bäckravin, brynmiljö 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Liten bäckravin och brink med ett trädbestånd av al, björk och hägg. Ställvis rikligt 
med död ved, främst som mossbevuxna lågor. Hägg dominerar i brynet mot åkern i väst. 

Naturvårdsarter: Stubbspretmossa S. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: nordfladdermus NT §, 
mustasch-/tajgafladdermus §, dvärgpipistrell §. 

Områdesskydd: Strandskydd, generellt biotopskydd 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C443 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett relativt ungt ädellövsskogsbestånd som växer på båda sidor om Nolån. Alm och ask 
är de dominerande trädslagen men här finns även inslag av klibbal, lönn, björk, hägg, asp och sälg. 
Marken är sandig till lerig med gott om fläckar med blottad mineraljord. Här finns rikligt med död ved 
och flera av träden har håligheter. 

Naturvårdsarter: Lönnlav S, glansfläck S, mindre hackspett NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: brunlångöra NT §, 
vattenfladdermus §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C445 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stora sammanhängade betesmarker som hävdas genom hästbete. Floran är 
åtminstonde delvis hävdgynnad. Mindre partier av marken är fuktiga men den dominerande delen 
utgörs av frisk mark. 

Naturvårdsarter: Buskskvätta NT, stare VU. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C446 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Fuktäng, småvatten 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 6410 

Beskrivning: Objektet är en extensivt betad fuktäng med ett grunt småvatten i den centrala delen. 
Vegetationen domineras av högvuxna starrarter. Marken är genomgående blöt och övergår succesivt i 
en öppen vattenspegel. Biotopen karakteriseras av hög och frodig starrvegetation. 

Naturvårdsarter: Större vattensalamander §, buskskvätta NT, stare VU. 
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Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C447 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Medelstort vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Lugnflytande vattendrag med inslag av strömsträckor. Måttlig förekomst av 
vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: Strandblocklav NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C448 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: Ål CR. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C449 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: Ål CR. 
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Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a). ArtDatabanken: brunlångöra NT §, 
vattenfladdermus §, nordfladdermus NT §, mustasch-/tajgafladdermus §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C450 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C451 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Lugnflytande vattendrag med riklig förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: Strandskydd 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C458 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: Strandblocklav NT. 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  
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Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C460 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C461 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C462 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 
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Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C466 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: Lugnflytande vattendrag med riklig förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C467 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Strömmande vattendrag med måttlig förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: C468 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Forsande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: C468 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Forsande vattendrag med sparsam förekomst av vattenvegetation. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Thevenot m fl (2017a).  

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D470 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010 

Beskrivning: Ett stort och varierat skogsområde. Trädskiktet är olikåldrigt. Tall och gran dominerar, 
men enstaka björkar förekommer också. Årsringar räknades på några stubbar vid norra gränsen och 
dessa var ca 110 år, liknande träd finns spridda i hela området. Området är kuperat med sumpskog i 
sänkorna och torrare miljöer på höjderna. Genom området rinner en naturlig bäck. Död ved finns i 
hela området, fläckvis mycket rikligt. 

Naturvårdsarter: Brunpudrad nållav NT S, kortskaftad ärgspik NT S, kattfotslav S, skogshakmossa 
S, flagellkvastmossa S, tjäder §. 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018).  

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D471 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Sumpkärr, mad 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett stort kärr. Området är tuvigt, och mellan tuvorna står det vatten, en eller ett par dm 
djupt. Här växer bland annat starr, fräken, kråkklöver och kärrsilja. I kanterna växer pors och små 
senvuxna granar och tallar. Genom objektet rinner en bäck, som åtminstone under delar av året 
översvämmar våtmarken. Delvis är bäcken uträtad, vilket kan göra att ett mindre område påverkas av 
översvämningen än om bäcken varit helt opåverkad. 

Naturvårdsarter: Vanlig groda §, trana §. 
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Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). ArtDatabanken: dvärgpipistrell §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D472 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett ganska öppet kärr, med glest stående senvuxna tallar, granar och björkar. En del av 
dessa är yngre och av igenväxningskaraktär, men påverkar inte naturvärdet nämnvärt än. I kärret 
växer bland annat ljung, klockljung, tranbär och myrlilja, närmare bäcken även starr och veketåg. 
Vitmossor dominerar bottenskiktet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). ArtDatabanken: dvärgpipistrell §. 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D473 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett öppet kärr, men bitvis med glest stående senvuxna tallar, granar och björkar. I 
kärret växer bland annat ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och myrlilja. Vitmossor dominerar 
bottenskiktet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D474 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr/mosse 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 
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Beskrivning: En öppen mosse, med glest stående senvuxna småtallar. I mossen växer bland annat 
ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och myrlilja. Vitmossor dominerar bottenskiktet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D475 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett öppet kärr, men bitvis med glest stående senvuxna tallar och pors. I kärret växer 
bland annat ljung, klockljung och tuvull, men här finns också rikligt med gräs (troligtvis blåtåtel och 
brunven) och starr. I nordöstra kanten växer även vass. Vitmossor dominerar bottenskiktet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D476 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En talldominerad barrblandskog, bitvis av sumpskogskaraktär. Viss ålderskiktning 
finns och det finns inslag av död ved. Bitvis är trädskiktet något ungt, men det finns inslag av träd som 
troligen är över 100 år. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D477 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 
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Biotoper: Barrsumpskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En skog som domineras av tall, med inslag av gran och björk. Trädskiktet är olikåldrigt. 
Bitvis är det sumpskog, bitvis något torrare. Det finns en del död ved. 

Naturvårdsarter: Brunpudrad nållav NT S. 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D478 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett öppet kärr, men bitvis med glest stående senvuxna tallar och pors. I kärret växer 
bland annat ljung, klockljung, tranbär, kråkbär, rosling och tuvull. I östra delen växer mer gräs 
(troligen blåtåtel och brunven) och starr. Vitmossor dominerar bottenskiktet. Ett mindre dike finns i 
norra delen av myren. Myren har tidigare varit mer än dubbelt så stor, men övriga delar har ödelagts 
av väg 40. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D479 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett igenväxande kärr, som tidigare varit betydligt större. Den här medtagna ytan är 
dock fortfarande relativt öppen, med glest stående senvuxna småtallar. Kärret är tuvigt och där växer 
bland annat ljung, klockljung, tranbär, rosling, tuvull och myrlilja. Vitmossor dominerar bottenskiktet. 
Bitvis står det ganska mycket vatten mellan tuvorna. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: D480 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Mindre vattendrag 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3260 

Beskrivning: En naturlig bäck som till en början rinner lugnt genom ett öppet kärr för att sedan 
rinna snabbare genom gammal barrskog. I den översta lugnt flytande delen har bäcken rätats. I den 
snabbt strömmande delen är bäcken till stora delar opåverkad, förutom vid gamla kvarnruiner där 
fördämningen delvis är kvar och strömfåran har rensats på sten. I övrigt är strömfåran blockrik och rik 
på död ved. Längs kanten av bäcken finns en rik mossflora, inte minst på de gamla kvarnruinerna och 
på död ved i anslutning till vattnet. 

Naturvårdsarter: Skogshakmossa S. 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D481 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fastmattekärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Området är en del av en större mosse, som väster om objektet är mycket kraftigt dikad. 
Området är under igenväxning med småtall och pors. Växter som dominerar är ljung, klockljung och 
tuvull, medan vitmossor dominerar i bottenskiktet. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D482 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Mosse 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En mosse, med glest stående senvuxna småtallar. I mossen växer bland annat ljung, 
klockljung, tranbär, rosling, tuvull och rundsileshår. I höljor växer bland annat vitag. Vitmossor 
dominerar bottenskiktet. I södra delen blir det allt tätare med tall. Söder om objektet går flera stora 
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diken och där växer tallskog. Gränsen mellan naturvärdesobjektet och den mer dikespåverkade 
marken söderut är otydlig. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D483 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En mindre höjd omgiven av myrmark. Kanterna på höjden är branta, på sina ställen är 
det nästan lodräta stup. I nederkanten av branten står senvuxna, och antagligen ganska gamla, tallar 
och granar. Uppe på höjden är träden något yngre. 

Naturvårdsarter: Kattfotslav S. 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: D484 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Myr 

Biotoper: Fattigkärr 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett igenväxande kärr. Blåtåtel, flaskstarr, trådstarr, tuvull, klockljung och tranbär är 
vanliga. Rundsileshår växer där starren är lite glesare och i väster finns ett område med myrlilja. 
Vitmossor som sumpvitmossa dominerar, men bitvis också gott om stor björnmossa. Delar av kärret är 
öppna, medan andra är under igenväxning av småtall och pors. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Kullingsjö m fl (2018). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E486 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 
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Biotoper: Silikatbrant 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Långsträckt, sydostvänd, beskuggad silikatbrant med lodytor, skrevor, överhäng och 
sipperytor. Fuktigt mikroklimat och ställvis mossrikt. I branten finns en del död ved och enstaka ek 
och hassel. Nedanför branten finns mestadels yngre-medelålders björk och gran. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E487 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Lönnallé 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Allé i tomtgräns med sju medelålders-äldre, hamlade lönnar varav 5-6 i aktiv hamling. 
Flera av träden har håligheter och är rika på död ved. Träden beskuggas delvis av en syrenhäck. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E489 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: En lövskogsmiljö vilken följer en meandrande bäck. Klibbal dominerar trädskiktet men 
även andra trädslag förekommer, däribland de rödlistade arterna ask och alm, varav asken 
förekommer i större antal och på flera ställen växer i tätare klungor om 10 – 20 medelgrova exemplar. 
Klibbalen har på flera ställen i beståndet bildat socklar, där många stammar kommer från en 
gemensam punkt, detta tyder på en viss ålder och kontinuitet. Bäckens dynamik i terrängen har på 
flera platser skapat både död ved och stillastående vatten, bl a har en mindre damm pekats ut som 
värdeelement. Död ved förekommer rikligt i hela beståndet, även i de delar som inte är tätt inpå 
bäcken. Den döda veden förekommer både som liggande och stående, klen och grov. 

Naturvårdsarter: Tusengömming NT, glansfläck S, strutbräken S, skogsalm CR, ask EN, ob. 
brungroda §. 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 
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Objekt-ID: E491 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ett lövskogsobjekt i en rasbrant ner mot Hällingsjövägen vid Kålsåsen. 
Trädslagsblandningen är stor och innehåller bl.a. ek, hassel, björk, asp och skogslind. Förekomsten av 
död ved i olika förmultningsstadier är rik. Vedsvampar förekommer rikligt, bl.a. västlig rostticka. Spår 
av avverkning och röjning förekommer, dock i ringa grad. I objektet finns flera långsträckta lodytor 
som pekats ut som värdeelement. 

Naturvårdsarter: Dystersopp NT, fällmossa S, trädporella S, guldlockmossa S, grov fjädermossa S. 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E492 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Lönnallé 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Allé i tomtgräns med äldre, hamlade lönnar. Flertalet av träden har håligheter och är 
rika på död ved. I objektet finns också en mycket grov flerstammig ek vilken också registrerats som ett 
skyddsvärt träd i Länsstyrelsen i Västra Götalands databas över skyddsvärda träd. En mycket grov 
flerstammig lind finns i objektet. 

Naturvårdsarter: Fällmossa S. 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: Generellt biotopskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E495 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Alridå 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Längs en å växer en ridå av klibbal. Träden i objektet är medelgrova. Tillgången på död 
ved är måttlig. 

Naturvårdsarter: - 
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Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E496 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Alridå 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Längs en å växer en ridå av klibbal. Träden i objektet är medelgrova. Tillgången på död 
ved är måttlig. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E498 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Bäck 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Vattendrag i lövskogsridå. En bäck som inom objektet meandrar och förefaller vara 
naturlig i sitt lopp. Bäcken varierar i bredd och flödeshastighet, med flera mindre höljor, bakvatten och 
mer snabbflytande partier. Bottenmaterialet är grovt till mer finkornigt, fraktioner från block till grus 
och finsediment. Död ved förekommer i och vid vattendraget på flera platser. På båda sidorna omges 
den av en bred lövskogsridå. 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: - 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E499 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Bäck 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 
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Beskrivning: Vattendrag i jordbrukslandskap. En å som inom objektet knappt meandrar och 
förefaller ha ett delvis manipulerat lopp. På båda sidorna omges den av en ridå av klibbalar, dock med 
luckor närmast vägpassage (bro). Bäcken mynnar i Storån en knapp kilometer nedströms 
inventeringsområdet. Storån har höga biologiska värden, bl.a. genom förekomst av flodpärlmussla och 
en lokal öringstam (Lygnernöring). 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 

 

Objekt-ID: E500 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2 

Preliminär bedömning: Nej 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Bäck 

Eventuell Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Vattendrag i jordbrukslandskap. En å som inom objektet knappt meandrar och 
förefaller ha ett delvis manipulerat lopp. På båda sidornaomges den av en ridå av klibbalar, dock med 
luckor närmast vägpassage (bro). Bäcken mynnar i Storån en knapp kilometer nedströms 
inventeringsområdet. Storån har höga biologiska värden, bl.a. genom förekomst av flodpärlmussla och 
en lokal öringstam (Lygnernöring). 

Naturvårdsarter: - 

Tidigare dokumentation: Börjesson & Svedholm (2019). 

Områdesskydd: Strandskydd. 

Kommentar: - 
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Objekt-
nummer 

Nv-klass Preliminär 
bedömning 

Naturtyp Biotop Natura 
2000-kod 

C325 4  Myr Fattigkärr  

C326 4  Skog och träd Blandskog  

C327 4  Skog och träd Barrskog  

C328 4 
 

Skog och träd Tallskog 
 

C332 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 

C333 4 
 

Skog och träd Tallsumpskog 
 

C339 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

C340 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C344 4 
 

Skog och träd Blandskog 

C345 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

C352 4 
 

Skog och träd Björksumpskog 
 

C353 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C355 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

C358 4 
 

Myr Fattigkärr, intermediärt kärr 
 

C359 4 
 

Skog och träd Blandskog 
 

C362 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C363 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 

C364 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C365 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog, fattigkärr 
 

C367 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

C369 4 
 

Myr Intermediärt kärr 
 

C375 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

C376 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C377 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

C378 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

C379 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

C381 4 
 

Limnisk strand Videsnår 
 

C382 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog, fattigkärr 
 

C384 4 
 

Skog och träd Barrblandskog, tallskog 
 

C386 4 
 

Skog och träd Tallsumpskog 
 

C388 4 Ja Berg och sten Stenmur 
 

C389 4 Ja Äng och betesmark Betesmark 
 

C391 4 Ja Myr Fattigkärr 
 

C392 4 Ja Myr Fattigkärr 
 

C395 4 
 

Skog och träd Strandskog 
 

C398 4 
 

Myr Skogbevuxen myr 
 

C401 4 
 

Myr Fattigkärr, fukthed 
 

C403 4 
 

Myr Tallbevuxen myr, tallskog 91D0 

C406 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

C408 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C410 4  Skog och träd Barrblandskog  

C411 4  Skog och träd Blandsumpskog  
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Objekt-
nummer 

Nv-klass Preliminär 
bedömning 

Naturtyp Biotop Natura 
2000-kod 

C412 4 
 

Skog och träd Blandsumpskog 
 

C415 4 
 

Skog och träd Tallsumpskog, fattigkärr 
 

C416 4 
 

Myr Fattigkärr 
 

C417 4 
 

Skog och träd Tallsumpskog 

C421 4 Ja Skog och träd Tallsumpskog 
 

C422 4 Ja Myr Fuktdråg 
 

C423 4 Ja Skog och träd Granskog 
 

C425 4 
 

Myr Öppen myr, trädbevuxen myr, 
intermediärt kärr 

4010, 
7140, 
91D0 

C430 4 
 

Skog och träd Barrblandskog 
 

C433 4 Ja Skog och träd Barrblandskog 
 

C437 4 
 

Myr Tall- och björkbevuxen myr 
 

C441 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

C442 4 
 

Äng och betesmark Betesmark 
 

C452 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med riklig 
vegetation 

 

C453 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med riklig 
vegetation 

 

C454 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med riklig 
vegetation 

 

C455 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med riklig 
vegetation 

 

C456 4 
 

Vattendrag Strömmande vattendrag med måttlig 
vegetation 

 

C457 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med 
strömsträckor och riklig vegetation 

 

C459 4 
 

Vattendrag Strömmande vattendrag med måttlig 
vegetation 

 

C463 4 
 

Vattendrag Strömmande vattendrag med lugna 
partier och måttlig vegetation 

 

C464 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med sparsam 
vegetation 

 

C465 4 
 

Vattendrag Lugnflytande vattendrag med sparsam 
vegetation 

 

C469 4 
 

Vattendrag Strömmande vattendrag med måttlig 
vegetatioon 

 

E485 4  Vattendrag Bäck  

E488 4 
 

Äng och betesmark Silikatgräsmark 
 

E490 4 
 

Äng och betesmark Silikatgräsmark 
 

E493 4 
 

Skog och träd Åkerholme 
 

E494 4 
 

Äng och betesmark Buskridå längs dike 
 

E497 4 
 

Skog och träd Busk- och trädridå 
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Bilaga 3 – Detaljerad redovisning av naturvårdsarter 
Fynden presenteras i bokstavsordning efter svenskt trivialnamn. Koordinaterna anges enligt Sweref 99 

12 00. Koordinater för skyddade arter är borttagna ur tabellen. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn X-koordinat Y-koordinat Kategori 

Bittersopp Caloboletus calopus 177513 6392391 S 

Bittersopp Caloboletus calopus 193308 6403644 S 

Björktrast Turdus pilaris 201670 6399203 NT 

Björktrast Turdus pilaris 202519 6399971 NT 

Björktrast Turdus pilaris 190410 6394258 NT 

Björktrast Turdus pilaris 211680 6399334 NT 

Björktrast Turdus pilaris 208662 6399197 NT 

Björktrast Turdus pilaris 208385 6399753 NT 

Björktrast Turdus pilaris 206564 6400144 NT 

Björktrast Turdus pilaris 192541 6399742 NT 

Blanksvart trämyra Lasius fuliginosus 183335 6396379 NV 

Blanksvart trämyra Lasius fuliginosus 153842 6390827 NV 

Blåsflikmossa Lejeunea cavifolia 202982 6394936 S 

Blåsippa Hepatica nobilis 209915 6398697 §, S 

Borsttåg Juncus squarrosus 193911 6396420 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 193648 6395925 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 203361 6395396 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 172308 6395793 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 172275 6395891 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 191218 6395195 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 197968 6402445 NT 

Borsttåg Juncus squarrosus 204478 6397818 NT 

Brandticka Pycnoporellus fulgens 203129 6395063 S 

Brandticka Pycnoporellus fulgens 202148 6395045 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 211259 6394191 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 211168 6394420 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 207859 6398277 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 202632 6398205 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 198241 6397682 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 198247 6397691 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 198266 6397720 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212820 6397398 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212815 6397447 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212834 6397749 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212810 6397784 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212812 6397806 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 211769 6397250 S 

1675



 Sida 261 (279) 

     

Svenskt namn Vetenskapligt namn X-koordinat Y-koordinat Kategori 

Brudborste Cirsium heterophyllum 195278 6391929 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 210926 6402517 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 210673 6402263 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212264 6401667 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 212097 6401118 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 213119 6401534 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 210623 6398801 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 210561 6398825 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 210527 6398784 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 209046 6399630 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 202959 6401047 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 208671 6399150 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 197162 6402876 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 196980 6403025 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 193538 6403019 S 

Brudborste Cirsium heterophyllum 193461 6403331 S 

Brun kärrhök Circus aeruginosus 160126 6391214 § 

Brunag Rhynchospora fusca 163174 6391880 NT 

Brunag Rhynchospora fusca 192145 6391247 NT 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 212652 6397675 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 202310 6394963 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 202256 6395052 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 191249 6394349 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 192870 6395056 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 189686 6394247 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 185062 6392435 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 185056 6392571 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 185112 6392624 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 187415 6392104 § 

Brungroda Rana temporaria/arvalis 195013 6392563 § 

Buskskvätta Saxicola rubetra 191815 6394607 NT 

Buskskvätta Saxicola rubetra 182234 6393621 NT 

Buskskvätta Saxicola rubetra 182272 6393697 NT 

Buskskvätta Saxicola rubetra 183220 6398561 NT 

Buskskvätta Saxicola rubetra 204455 6397792 NT 

Bårdlav Nephroma parile 203454 6395741 S 

Bäckbräsma Cardamine amara 211493 6395982 S 

Bäckbräsma Cardamine amara 207551 6396654 S 

Bäckbräsma Cardamine amara 211937 6402211 S 

Bäckbräsma Cardamine amara 210465 6403058 S 

Bäckbräsma Cardamine amara 208876 6399381 S 
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Bäckbräsma Cardamine amara 190949 6395092 S 

Bäckbräsma Cardamine amara 209914 6399025 S 

Duvhök Accipiter gentilis 189288 6402573 §, NT 

Duvhök slaktplats Accipiter gentilis 189054 6397208 §, NT 

Dvärghäxört Circaea alpina 212741 6397146 S 

Entita Poecile palustris 197664 6397503 NT 

Entita Poecile palustris 212511 6397153 NT 

Entita Poecile palustris 211815 6402367 NT 

Entita Poecile palustris 210400 6403034 NT 

Entita Poecile palustris 184026 6398019 NT 

Entita Poecile palustris 191047 6395201 NT 

Entita Poecile palustris 161995 6391099 NT 

Entita Poecile palustris 153634 6390094 NT 

Entita Poecile palustris 183432 6396232 NT 

Entita Poecile palustris 204438 6397515 NT 

Fiskgjuse bo Pandion haliaetus 
  

§ 

Fiskmås Larus canus 205245 6400084 NT 

Fiskmås Larus canus 206328 6399984 NT 

Flagellkvastmossa Dicranum flagellare 188966 6392350 S 

Flagellkvastmossa Dicranum flagellare 195132 6403356 S 

Fläcknycklar Dactylorhiza maculata 202832 6398449 § 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 211246 6394299 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 211247 6394407 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 211312 6394368 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 200920 6398411 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 200705 6398563 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 200726 6398534 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 197691 6397477 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 212712 6397111 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 212766 6397251 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 203456 6395738 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 199381 6397057 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 212753 6397687 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 212569 6397596 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 211679 6402677 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 211934 6402882 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 211114 6402812 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 174533 6396365 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 186864 6398144 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 191232 6395576 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 183409 6396240 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 178452 6391885 S 
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Fällmossa Antitrichia curtipendula 212039 6402892 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 186714 6398059 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 210739 6398796 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 174531 6396306 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 186711 6398053 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 186721 6398050 S 

Fällmossa Antitrichia curtipendula 186725 6398035 S 

Glansfläck Arthonia spadicea 200938 6398437 S 

Glansfläck Arthonia spadicea 209011 6399494 S 

Glansfläck Arthonia spadicea 186018 6397925 S 

Glansfläck Arthonia spadicea 161463 6391036 S 

Glansfläck Arthonia spadicea 183393 6396283 S 

Glansfläck Arthonia spadicea 158161 6391671 S 

Grov fjädermossa Neckera crispa 212755 6397188 S 

Grynig filtlav Peltigera collina 197704 6397460 NT, S 

Grynig filtlav Peltigera collina 174531 6396306 NT, S 

Grönfink Chloris chloris 211472 6394850 EN 

Grönfink Chloris chloris 200970 6398410 EN 

Grönfink Chloris chloris 197685 6397452 EN 

Grönfink Chloris chloris 212654 6398614 EN 

Grönfink Chloris chloris 182734 6398691 EN 

Grönfink Chloris chloris 191464 6395257 EN 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 212441 6397364 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 210425 6403006 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 209885 6402428 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 209315 6402786 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 208827 6399508 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 208775 6399448 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 208773 6399335 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 156416 6392090 NT 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 156252 6392122 NT 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211005 6394905 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211045 6395256 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211030 6395260 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211003 6395255 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211456 6394280 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211316 6394361 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 208006 6397707 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 207953 6397715 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212777 6397614 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212745 6397636 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212720 6397637 § 
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Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212653 6397641 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212822 6397774 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212699 6397693 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211797 6397075 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211776 6397081 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211637 6396953 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211684 6396928 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211617 6396900 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211418 6396748 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 211452 6396741 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212789 6397758 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 212909 6401704 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 208909 6399425 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 208972 6399483 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 208662 6399319 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 198371 6402912 § 

Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 208390 6399501 § 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211119 6402808 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 200845 6398481 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 200709 6398549 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 199381 6397057 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 212766 6397251 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 212753 6397687 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 210726 6398812 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 210739 6398796 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 210733 6398802 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211679 6402677 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211808 6402759 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 212039 6402892 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211941 6402861 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211042 6402668 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211105 6402787 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211131 6402821 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211141 6402829 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211152 6402839 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211163 6402850 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 211844 6400665 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 213002 6398284 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 208303 6399558 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 186714 6398059 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 178541 6397237 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 182621 6393616 S 
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Guldlockmossa Homalothecium sericeum 186864 6398144 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 174531 6396306 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 186716 6398045 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 186711 6398053 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 186721 6398050 S 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum 186725 6398035 S 

Guldsandbi Andrena marginata 204265 6397999 NT 

Gullklöver Trifolium aureum 204057 6397905 NT 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 212756 6397162 S 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 211495 6395987 S 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 211830 6402468 S 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 211859 6402582 S 

Gulsparv Emberiza citrinella 211429 6396059 NT 

Gulsparv Emberiza citrinella 199246 6402672 NT 

Gulsparv Emberiza citrinella 178114 6397592 NT 

Gulsparv Emberiza citrinella 164366 6390705 NT 

Gulvit blekspik Sclerophora pallida 211105 6402787 VU, S 

Havstulpanlav Thelotrema lepadinum 197772 6392663 S 

Huggorm Vipera berus 211588 6396004 § 

Huggorm Vipera berus 182214 6392293 § 

Hussvala Delichon urbicum 204043 6396034 VU 

Hussvala Delichon urbicum 202596 6399969 VU 

Hussvala Delichon urbicum 212794 6397348 VU 

Hussvala Delichon urbicum 212841 6397719 VU 

Hussvala Delichon urbicum 182205 6393372 VU 

Hussvala Delichon urbicum 182514 6393468 VU 

Hussvala Delichon urbicum 210672 6395589 VU 

 Hypoxylon petriniae 174485 6396341 NT 

Hållav Menegazzia terebrata 172202 6396398 VU 

Jungfru Marie 
nycklar 

Dactylorhiza maculata ssp. maculata 191553 6402832 § 

Kambräken Blechnum spicant 212251 6397590 S 

Kambräken Blechnum spicant 212197 6397503 S 

Kambräken Blechnum spicant 203328 6394858 S 

Kambräken Blechnum spicant 186189 6398201 S 

Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium 208851 6399345 S 

Kattfotslav Felipes leucopellaeus 189363 6402533 S 

Kattfotslav Felipes leucopellaeus 186044 6397927 S 

Kattfotslav Felipes leucopellaeus 193203 6403537 S 

Kattfotslav Felipes leucopellaeus 195506 6403380 S 

Klockgentiana Gentiana pneumonathe 163214 6391856 §, EN 

Klotgräs Pilularia globulifera 163409 6391705 VU 

Klotgräs Pilularia globulifera 163314 6391757 VU 
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Klotgräs Pilularia globulifera 163310 6391766 VU 

Klotgräs Pilularia globulifera 163262 6391808 VU 

Klotgräs Pilularia globulifera 163204 6391850 VU 

Klotgräs Pilularia globulifera 163176 6391873 VU 

Knärot Goodyera repens 188105 6393472 §, VU, S 

Knärot Goodyera repens 193267 6403638 §, VU, S 

Kopparödla Anguis fragilis 194121 6396076 § 

Kopparödla Anguis fragilis 194139 6395802 § 

Kopparödla Anguis fragilis 191183 6395213 § 

Kopparödla, död Anguis fragilis 202226 6394480 § 

Kopparödla, död Anguis fragilis 189862 6393854 § 

Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa 212753 6397205 NV 

Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa 212775 6397292 NV 

Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa 212613 6397246 NV 

Kornknutmossa Metzgeria fruticulosa 188895 6392333 S 

Kornknutmossa Metzgeria fruticulosa 195929 6392056 S 

Kricka Anas crecca 185206 6393359 NT 

Kråka Anas crecca 212785 6397313 NT 

Kråka Anas crecca 212749 6397710 NT 

Kråka Anas crecca 210401 6399116 NT 

Kråka bo Anas crecca 194370 6401255 NT 

Kärrfibbla Crepis paludosa 209546 6395810 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 209565 6395848 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 209620 6395892 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 209646 6395911 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 207464 6396560 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 212756 6397162 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 212772 6397233 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211481 6395987 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211330 6396758 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211777 6399264 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211810 6402437 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211813 6402890 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211995 6402862 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211894 6402702 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211859 6402582 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 210456 6403050 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 211888 6398781 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 208671 6399150 S 

Kärrfibbla Crepis paludosa 208619 6399227 S 

Liten spiklav Calicium parvum 189438 6402060 S 

Lopplummer Huperzia selago 203855 6397553 § 
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Lopplummer Huperzia selago 203543 6395616 § 

Lopplummer Huperzia selago 203520 6395536 § 

Lopplummer Huperzia selago 203255 6395293 § 

Lopplummer Huperzia selago 203316 6394780 § 

Lopplummer Huperzia selago 203124 6395346 § 

Lopplummer Huperzia selago 193189 6394993 § 

Lopplummer Huperzia selago 188740 6391558 § 

Lopplummer Huperzia selago 197922 6392677 § 

Lopplummer Huperzia selago 210930 6395272 § 

Lopplummer Huperzia selago 208859 6399346 § 

Lopplummer Huperzia selago 153625 6390331 § 

Lopplummer Huperzia selago 158030 6391646 § 

Lopplummer Huperzia selago 163547 6392417 § 

Lopplummer Huperzia selago 192744 6402873 § 

Lopplummer Huperzia selago 192886 6403078 § 

Lundelm Elymus caninus 208987 6399486 S 

Lunglav Lobaria pulmonaria 174531 6396306 NT, S 

Lunglav Lobaria pulmonaria 191185 6395585 NT, S 

Lönnlav Bacidia rubella 196846 6396498 S 

Lönnlav Bacidia rubella 211119 6402808 S 

Lönnlav Bacidia rubella 174531 6396306 S 

Mattlummer Lycopodium clavatum 203862 6397567 § 

Mattlummer Lycopodium clavatum 205722 6396474 § 

Mattlummer Lycopodium clavatum 193897 6396405 § 

Mattlummer Lycopodium clavatum 193165 6395888 § 

Mattlummer Lycopodium clavatum 201156 6393851 § 

Mattlummer Lycopodium clavatum 185834 6392692 § 

Mattlummer Lycopodium clavatum 191492 6403000 § 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 187409 6395648 NT 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 203004 6395015 NT 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 186504 6398207 NT 

Mindre hackspett Dendrocopos minor 152585 6390254 NT 

Missne Calla palustris 211720 6394664 S 

Missne Calla palustris 211717 6394660 S 

Missne Calla palustris 211727 6394673 S 

Missne Calla palustris 201801 6398456 S 

Missne Calla palustris 201801 6398490 S 

Missne Calla palustris 207428 6396568 S 

Missne Calla palustris 202277 6399780 S 

Missne Calla palustris 202269 6399793 S 

Missne Calla palustris 195719 6396727 S 

Missne Calla palustris 194380 6395319 S 
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Missne Calla palustris 194484 6395334 S 

Missne Calla palustris 195151 6395897 S 

Missne Calla palustris 194231 6396204 S 

Missne Calla palustris 194202 6396185 S 

Missne Calla palustris 194301 6396361 S 

Missne Calla palustris 193863 6396327 S 

Missne Calla palustris 193820 6396311 S 

Missne Calla palustris 193538 6396127 S 

Missne Calla palustris 193457 6396125 S 

Missne Calla palustris 193406 6396091 S 

Missne Calla palustris 193035 6395447 S 

Missne Calla palustris 188307 6395489 S 

Missne Calla palustris 188328 6395512 S 

Missne Calla palustris 188383 6395538 S 

Missne Calla palustris 188427 6395583 S 

Missne Calla palustris 188449 6395588 S 

Missne Calla palustris 188435 6395729 S 

Missne Calla palustris 188432 6395762 S 

Missne Calla palustris 203409 6395536 S 

Missne Calla palustris 202982 6395009 S 

Missne Calla palustris 202916 6394867 S 

Missne Calla palustris 201419 6393899 S 

Missne Calla palustris 201607 6393824 S 

Missne Calla palustris 201887 6393998 S 

Missne Calla palustris 203359 6394920 S 

Missne Calla palustris 203356 6394900 S 

Missne Calla palustris 203271 6394765 S 

Missne Calla palustris 203329 6394788 S 

Missne Calla palustris 203234 6394743 S 

Missne Calla palustris 202588 6394596 S 

Missne Calla palustris 202914 6395123 S 

Missne Calla palustris 202963 6395098 S 

Missne Calla palustris 202887 6395073 S 

Missne Calla palustris 202622 6394923 S 

Missne Calla palustris 199784 6393474 S 

Missne Calla palustris 202590 6395336 S 

Missne Calla palustris 202579 6395355 S 

Missne Calla palustris 202067 6395113 S 

Missne Calla palustris 202061 6395153 S 

Missne Calla palustris 188489 6395642 S 

Missne Calla palustris 188568 6395644 S 

Missne Calla palustris 188598 6395653 S 
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Missne Calla palustris 188654 6395643 S 

Missne Calla palustris 188415 6395816 S 

Missne Calla palustris 188266 6395872 S 

Missne Calla palustris 188165 6395793 S 

Missne Calla palustris 190165 6394442 S 

Missne Calla palustris 190045 6394346 S 

Missne Calla palustris 188053 6393345 S 

Missne Calla palustris 186673 6392041 S 

Missne Calla palustris 186609 6391791 S 

Missne Calla palustris 187277 6392196 S 

Missne Calla palustris 188832 6391525 S 

Missne Calla palustris 198248 6392800 S 

Missne Calla palustris 198054 6392745 S 

Missne Calla palustris 197858 6392675 S 

Missne Calla palustris 197732 6392622 S 

Missne Calla palustris 190011 6391795 S 

Missne Calla palustris 190153 6392039 S 

Missne Calla palustris 190080 6391900 S 

Missne Calla palustris 190066 6391792 S 

Missne Calla palustris 195909 6392067 S 

Missne Calla palustris 196060 6392605 S 

Missne Calla palustris 209914 6399025 S 

Missne Calla palustris 211087 6398920 S 

Missne Calla palustris 193915 6400872 S 

Missne Calla palustris 172166 6395723 S 

Missne Calla palustris 191531 6395730 S 

Missne Calla palustris 189204 6395797 S 

Missne Calla palustris 189223 6395838 S 

Missne Calla palustris 179449 6394773 S 

Missne Calla palustris 159845 6390570 S 

Murgröna Hedera helix 152521 6390422 §, S 

Mörk kolflarnlav Carbonicola myrmecina 193777 6396174 NT, S 

Noshornsoxe Sinodendron cylindricum 212750 6397212 S 

Olivbrun gytterlav Fuscopannaria mediterranea 197704 6397460 NT 

Ormbär Paris quadrifolia 212719 6397057 S 

Orre Lyrurus tetrix 189670 6402664 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211209 6394743 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211714 6394561 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211724 6394666 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211746 6394806 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211725 6394721 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211724 6394697 § 
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Revlummer Lycopodium annotinum 211710 6394520 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211398 6394301 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 203905 6397614 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209598 6395859 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209636 6395842 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209648 6395907 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209611 6395939 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209951 6396918 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 207520 6396633 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 207536 6396688 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 207469 6396511 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 207485 6396584 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 198293 6397758 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 198258 6397762 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194436 6395353 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211420 6395955 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211509 6395924 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 212241 6397504 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211827 6397290 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194509 6396478 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194498 6396360 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194437 6396315 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194198 6396184 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194177 6396195 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194231 6396415 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194131 6396398 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194126 6396394 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 193924 6396327 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194105 6396481 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 194098 6396472 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 193455 6396046 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 193489 6396068 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 192925 6395856 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202969 6394978 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202955 6394943 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202945 6394895 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202929 6394868 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202918 6394868 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 203094 6395077 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 201156 6393858 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 201796 6393909 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 203354 6394859 § 
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Revlummer Lycopodium annotinum 203281 6394761 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 203303 6394774 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 203236 6394744 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 200465 6394088 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 200572 6394084 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202741 6395392 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 202105 6394749 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 192042 6394880 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 190114 6394515 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 189834 6393805 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188257 6393926 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 187128 6393402 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188687 6393440 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188027 6393343 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188069 6393118 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 187332 6393185 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 186691 6392047 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 186554 6391633 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 186621 6391680 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188870 6392346 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188931 6392146 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188921 6391769 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188880 6391747 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 188807 6391544 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 198251 6392782 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 198223 6392782 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 198067 6392756 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197950 6392690 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197932 6392673 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197904 6392685 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197842 6392669 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197830 6392658 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197752 6392654 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197773 6392659 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 197797 6392680 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 190074 6391860 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 211917 6395822 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 196133 6392523 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 196155 6392648 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 196178 6392629 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 196315 6392392 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 203316 6394780 § 
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Revlummer Lycopodium annotinum 210429 6403034 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 212031 6400920 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209942 6399003 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209036 6399505 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 210749 6399413 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 210708 6399434 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185346 6398302 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185246 6398652 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185317 6398618 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185990 6397923 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185860 6397957 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185884 6397983 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185952 6398049 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 185997 6398071 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 178696 6397483 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 178688 6397292 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 153619 6390316 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 153588 6390201 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 159741 6390542 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 177334 6394726 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 177594 6394653 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 161930 6391022 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 156086 6391068 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 164175 6391039 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 163101 6392119 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 163381 6392271 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 177441 6392186 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 177465 6392408 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 209915 6398697 § 

Revlummer Lycopodium annotinum 191569 6403158 § 

Rostfläck Arthonia vinosa 200938 6398437 S 

Rostfläck Arthonia vinosa 212533 6397184 S 

Rostfläck Arthonia vinosa 200726 6398534 S 

Rostfläck Arthonia vinosa 193528 6403013 S 

Rävticka Inonotus rheades 203518 6395504 S 

Röd glada Milvus milvus 212943 6397541 § 

Rödvingetrast Turdus iliacus 209284 6402827 NT 

Rödvingetrast Turdus iliacus 189216 6397447 NT 

Sexfläckig 
bastardsvärmare 

Zygaena filipendulae 211099 6395271 NT 

Skogslind Tilia cordata 212739 6397156 S 

Skogslind Tilia cordata 191741 6392032 S 

Skogslind Tilia cordata 159666 6390502 S 
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Skogslind Tilia cordata 177910 6392219 S 

Skogsödla Zootoca vivipara 211706 6402598 § 

Skogsödla Zootoca vivipara 189611 6402032 § 

Skogsödla Zootoca vivipara 161955 6391085 § 

Skogsödla Zootoca vivipara 193897 6403310 § 

Skärmstarr Carex remota 212263 6397455 S 

Slåttergubbe Arnica montana 179036 6397290 VU 

Slåttergubbe Arnica montana 204497 6397783 VU 

Smålom Gavia stellata 177319 6394730 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 211530 6396059 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 194078 6396436 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 187880 6395455 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 187998 6395343 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 202766 6394309 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 202350 6394981 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 185233 6393338 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 198186 6392723 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 184197 6399559 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 189341 6397536 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 164116 6392504 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 183888 6391896 §, NT 

Spillkråka Dryocopus martius 192267 6403653 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 189365 6402535 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 189443 6402054 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 185291 6398569 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 172092 6396322 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 189410 6397518 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 180351 6395114 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 161459 6391035 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 158270 6391716 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 164441 6392430 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 164421 6392426 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 191875 6403507 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 195540 6403386 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 195413 6403415 §, NT 

Spillkråka inhack Dryocopus martius 196062 6403352 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 208453 6398225 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 208393 6398178 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 209891 6397615 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 210123 6397769 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 210128 6397730 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 205778 6397056 §, NT 
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Spillkråka spår Dryocopus martius 207447 6396781 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 207264 6396619 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 207304 6396607 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 207326 6396708 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195166 6396380 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195263 6396379 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195300 6396398 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195415 6396460 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195334 6396449 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195434 6396367 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195506 6396354 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195532 6396372 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195535 6396465 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194962 6396463 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194454 6395385 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194443 6395333 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 212195 6397496 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 211907 6397193 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 211514 6396825 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194252 6396517 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194480 6396539 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194495 6396545 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194480 6396326 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194384 6396365 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194316 6396350 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194186 6396217 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194122 6396464 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 193488 6396118 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 193447 6396115 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 193786 6396173 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194435 6396000 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194086 6395855 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 194285 6396039 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 193144 6395435 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 192983 6395483 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188181 6395280 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188419 6395713 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203534 6395535 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202943 6394908 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202923 6394867 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203106 6395057 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203124 6395055 §, NT 
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Spillkråka spår Dryocopus martius 201284 6394161 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 201076 6393874 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202695 6394807 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203386 6395171 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203313 6395265 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203436 6395211 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203157 6394697 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203104 6394660 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203058 6394645 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 203016 6395360 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202786 6395029 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202251 6395024 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202398 6395161 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202503 6395216 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202236 6394797 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 192798 6395391 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188718 6395972 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188619 6395928 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 189983 6394293 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 189912 6394275 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 187613 6393994 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188985 6394493 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188979 6394429 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188992 6394358 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 189019 6394379 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188096 6393479 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188069 6393118 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 187279 6392192 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 187251 6392203 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188892 6392357 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 188925 6391456 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197739 6392588 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197742 6392589 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197718 6392585 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197720 6392550 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197717 6392469 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197720 6392461 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197754 6392423 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197743 6392399 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197721 6392391 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197670 6392456 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197647 6392483 §, NT 
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Spillkråka spår Dryocopus martius 197698 6392631 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197212 6392464 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 197194 6392479 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 189936 6391740 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 189939 6391973 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 189998 6392108 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 190018 6392093 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 190133 6392105 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 190148 6392140 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 190157 6392185 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 190271 6391854 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 190682 6392293 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 171995 6394014 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 171912 6394083 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 171215 6394047 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195857 6391933 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195940 6392008 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195960 6392116 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 196083 6392188 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 196155 6392197 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 196128 6392448 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 196130 6392737 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195035 6392571 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 195373 6392042 §, NT 

Spillkråka spår Dryocopus martius 202162 6395043 §, NT 

Spindelblomster Neottia cordata 207362 6396662 §, S 

Springkorn Impatiens noli-tangere 211230 6394727 S 

Springkorn Impatiens noli-tangere 208913 6399407 S 

Springkorn Impatiens noli-tangere 208998 6399507 S 

Stare Sturnus vulgaris 212763 6397699 VU 

Stare Sturnus vulgaris 211156 6402345 VU 

Stare Sturnus vulgaris 212911 6401695 VU 

Stenporella Porella cordaeana 212771 6397283 S 

Storlom Gavia arctica 203304 6399337 § 

Storlom Gavia arctica 201674 6398421 § 

Storlom Gavia arctica 194346 6395847 § 

Storlom Gavia arctica 193516 6395181 § 

Strandblocklav Porpidia hydrophila 180388 6395130 NT 

Strandblocklav Porpidia hydrophila 164526 6390694 NT 

Strandskata Haematopus ostralegus 205282 6399868 NT 

Strutbräken Matteuccia struthiopteris 208411 6398316 S 

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 208846 6399347 S 
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Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 183401 6396219 S 

Stubbtrådmossa Fuscocephaloziopsis catenulata 188966 6392350 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 209218 6402413 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 209333 6402281 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 208648 6399326 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 156367 6392103 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 211019 6398917 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 211808 6398874 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 190667 6399166 NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 156314 6392098 NT 

Svinrot Scorzonera humilis 187392 6395666 NT 

Svinrot Scorzonera humilis 190423 6394110 NT 

Svinrot Scorzonera humilis 193466 6403328 NT 

Svinrot Scorzonera humilis 193308 6403158 NT 

Tallriska Lactarius musteus 192130 6395594 NT 

Talltita Poecile montanus 210292 6396951 NT 

Talltita Poecile montanus 205542 6396933 NT 

Talltita Poecile montanus 195731 6396672 NT 

Talltita Poecile montanus 194270 6396512 NT 

Talltita Poecile montanus 194502 6396530 NT 

Talltita Poecile montanus 202492 6395302 NT 

Talltita Poecile montanus 187189 6393941 NT 

Talltita Poecile montanus 188754 6393538 NT 

Talltita Poecile montanus 185721 6392733 NT 

Talltita Poecile montanus 187416 6391760 NT 

Talltita Poecile montanus 198235 6392822 NT 

Talltita Poecile montanus 189811 6391518 NT 

Talltita Poecile montanus 189952 6392049 NT 

Talltita Poecile montanus 196348 6392864 NT 

Talltita Poecile montanus 186589 6400756 NT 

Talltita Poecile montanus 188791 6395622 NT 

Talltita Poecile montanus 189370 6395482 NT 

Talltita Poecile montanus 163803 6392556 NT 

Talltita Poecile montanus 164051 6392550 NT 

Talltita Poecile montanus 196061 6403221 NT 

Talltita Poecile montanus 192228 6403579 NT 

Talltita Poecile montanus 195137 6403513 NT 

Talltita Poecile montanus 195126 6403341 NT 

Tjäder Tetrao urogallus 
  

§ 

Tjäder Tetrao urogallus 
  

§ 

Tjäder Tetrao urogallus 
  

§ 

Tjäder Tetrao urogallus 
  

§ 
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Tjäder spillning Tetrao urogallus 189222 6397438 § 

Tjäder spillning Tetrao urogallus 163384 6392272 § 

Tjäder spillning Tetrao urogallus 195581 6403498 § 

Tjäder spillning Tetrao urogallus 195517 6403414 § 

Tjäder Tetrao urogallus 
  

§ 

Tjäder spillning Tetrao urogallus 187312 6391696 § 

Tornseglare Apus apus 211328 6395080 EN 

Tornseglare Apus apus 206171 6400769 EN 

Tornseglare Apus apus 202620 6399969 EN 

Tornseglare Apus apus 202179 6399818 EN 

Tornseglare Apus apus 194849 6395598 EN 

Tornseglare Apus apus 212484 6397149 EN 

Tornseglare Apus apus 211443 6398738 EN 

Tornseglare Apus apus 193193 6402413 EN 

Tornseglare Apus apus 156341 6391949 EN 

Trana Grus grus 202244 6395055 § 

Trana Grus grus 212011 6403136 § 

Trana Grus grus 196407 6402633 § 

Trubbfjädermossa Nhomalia trichomanoides 211577 6396768 S 

Trubbfjädermossa Nhomalia trichomanoides 183417 6396275 S 

Tusengömming Cryptosphaeria eunomia 211834 6400645 NT 

Tusengömming Cryptosphaeria eunomia 174485 6396345 NT 

Törnskata Lanius collurio 211405 6394926 § 

Törnskata Lanius collurio 194914 6395612 § 

Vanlig groda Rana temporaria 186555 6400772 § 

Vanlig groda Rana temporaria 184248 6398142 § 

Vanlig padda Bufo bufo 209985 6397643 § 

Vanlig padda Bufo bufo 206077 6397758 § 

Vanlig padda Bufo bufo 206174 6397687 § 

Vanlig padda Bufo bufo 206174 6397754 § 

Vanlig padda Bufo bufo 194355 6396243 § 

Vanlig padda Bufo bufo 193457 6396125 § 

Vanlig padda Bufo bufo 193352 6396031 § 

Vanlig padda Bufo bufo 193681 6396100 § 

Vanlig padda Bufo bufo 192747 6395914 § 

Vanlig padda Bufo bufo 192776 6395865 § 

Vanlig padda Bufo bufo 192765 6395828 § 

Vanlig padda Bufo bufo 192763 6395788 § 

Vanlig padda Bufo bufo 193247 6395907 § 

Vanlig padda Bufo bufo 187819 6395501 § 

Vanlig padda Bufo bufo 188067 6395348 § 

Vanlig padda Bufo bufo 188067 6395401 § 
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Vanlig padda Bufo bufo 188298 6395442 § 

Vanlig padda Bufo bufo 187577 6395637 § 

Vanlig padda Bufo bufo 203535 6395628 § 

Vanlig padda Bufo bufo 202818 6394340 § 

Vanlig padda Bufo bufo 188214 6393787 § 

Vanlig padda Bufo bufo 210688 6399518 § 

Vanlig padda Bufo bufo 210474 6398661 § 

Vanlig padda Bufo bufo 189522 6402632 § 

Vanlig padda Bufo bufo 184134 6398082 § 

Vanlig padda Bufo bufo 176270 6391568 § 

Vanlig padda Bufo bufo 196068 6402796 § 

Vanlig padda Bufo bufo 156376 6392120 § 

Vanlig snok Natrix natrix 163309 6391771 § 

Vedticka Fuscoporia viticola 187897 6395461 S 

Vedticka Fuscoporia viticola 194418 6396050 S 

Vedtrappmossa Crossocalyx hellerianus 188966 6392350 NT, S 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 177897 6392216 S 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 177737 6392036 S 

Åkergroda Rana arvalis 193846 6400994 § 

Åkergroda Rana arvalis 193920 6400864 § 

Åkergroda Rana arvalis 192958 6403505 § 

Åkergroda, trolig Rana arvalis? 203295 6395366 § 

Ärtsångare Sylvia curruca 156350 6392005 NT 
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1. Inledning
Denna rapport är en komplettering till tidigare rapport: Trafikverket 2021. PM 
Naturvärdesinventering, översikt. Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg-Borås, en del 
av nya stambanor – Järnvägsplan, Lokaliseringsutredning 2021-04-19. Rapporten omfattar en 
utökning av tidigare inventeringsområde längs en sträcka söder om Landvettersjön i Härryda kommun 
(figur 1). För metodik, resultat av förstudie och övriga förutsättningar hänvisas till ovan nämnda 
rapport. Denna rapport omfattar således endast en objektskatalog och förteckning av naturvårdsarter 
från det utökade inventeringsområdet.

2. Metodik
Området fältbesöktes den 28 april, den 6 maj samt den 12 maj 2021. I övrigt hänvisas till metodik 
redovisad enligt Trafikverket, 2021 (se föregående stycke).

Figur 1. Samtliga identifierade naturvärdesobjekt i utökat inventeringsområde. Numrerade objekt härrör från 
fältinventering 2021 och tidigare inventeringar av Naturcentrum, övriga objekt härrör från förstudien.
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3. Resultat

3.1. Objektskatalog

Naturvärdesobjekten presenteras med naturvärdesklass 1-3 detaljerat beskrivna och naturvärdesklass 
4 i tabell. För naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1-2 finns även en motivering till bedömningen.

Objekt-ID: F503
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Myr

Biotoper: Fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 7140 

Beskrivning: Öppet fattigkärr, tuvigt och med gungflyn och smärre öppna vattenspeglar. 
Vegetationen domineras av vitmossor, tuvull, blåtåtel, klockljung, ljung och myrlilja. I kanterna finns 
pors samt ett ställvis rikligt inslag av stående och liggande klen död ved i form av döda granar och 
björkar.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter norrut, utanför inventeringsområdet.

______________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F504
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Tallsumpskog, fattigkärr

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Sumpskog med medelålders till äldre tall och inslag av medelålders björk och yngre 
gran på fattigkärrmark med vitmossor, tuvull, blåtåtel och pors. Inslaget av död ved är måttligt och 
består av såväl lågor som högstubbar i varierande nedbrytningsstadier. Mindre ytor med öppet 
fattigkärr finns i objektet.

Naturvårdsarter: Liten spiklav S.

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter norrut, utanför inventeringsområdet.

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F505
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Barrblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Smalt skifte i nord-sydlig riktning med relativt likåldrig, äldre, grandominerad 
barrblandskog med inslag av äldre ek på torr till frisk mark. Bottenskiktet är glest och domineras av 
väggmossa, kvastmossor och andra triviala mossor. Ställvis finns ett rikligt inslag av stående och 
liggande grov död granved i likartade nedbrytningsstadier, sannolikt på grund av 
granbarkborreangrepp. 

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Tjäder §.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter norrut, utanför inventeringsområdet.

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F506
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Blandsumpskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 91D0

Beskrivning: Sumpskog dominerad av medelålders till äldre tall. Delar är torrare och med dominans 
av medelålders till äldre björk och inslag av asp och andra delar består av mer eller mindre öppet 
fattigkärr. Inslaget av död ved är sparsamt till måttligt och består av såväl högstubbar/torrakor som 
lågor i varierande grovlek och nedbrytningsstadier. Botten- och fältskikt av fattigkärrtyp med 
vitmossor, tuvull, blåtåtel, blåbär och ljung.

Naturvårdsarter: Rävticka S, skogsödla §, talltita NT.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Tjäder §.

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter norrut, utanför inventeringsområdet. Ansluter i söder till objekt 
C342.

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F507
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Myrsjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Maretjärn. Naturlig och orörd myrsjö med gungflystränder som domineras av 
vitmossor, tuvull, myrlilja, tranbär, sileshår med mera. Vattnet är brunfärgat och bottensubstratet 
domineras av organiskt material. Undervattens- och flytbladsvegetationen är sparsam men näckrosor 
finns. Sjön kan vara naturligt fisktom.

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Åkergroda §.

Motivering: Högt biotopvärde, påtagligt artvärde (förekomst av fridlyst art).

Områdesskydd: -

Kommentar: -

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F509
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarksblandskog, lövbränna.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Gles, medelålders till äldre skog på hällmark dominerad av tall men med stort inslag av 
björk, asp, ek, rönn och oxel. Enstaka tallar med brandljud och det stora lövinslaget vittnar om att 
området tidigare brunnit. I fältskiktet återfinns främst blåbär där berget ej går i dagen. Måttligt inslag 
av död ved. Objektet sluttar i öster nedåt mot en liten bäck/rännil i en dalgång.

Naturvårdsarter: Rävticka S, tjäder § (spillning).

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Lopplummer §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F510
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Djup sjö

Biotoper: Dystrof/oligotrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning: Stora Fuletjärn. Oligotrof/dystrof sjö med lätt brunfärgat vatten. Stränderna utgörs av 
berghällar, fattigkärr med yngre tall-/björkskog samt bälten med starr. Undervattens- och 
flytbladsvegetationen är sparsam och domineras av näckrosor. Bottensubstratet består av sten och 
organiskt material. En liten badbrygga finns i sjön. Enligt kommentarer i Artportalen finns gott om 
kräftor och fisk i sjön.

Naturvårdsarter: Vanlig groda §, vanlig padda §, entita NT.

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Vanlig padda §.

Områdesskydd: -

Kommentar: -

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: 513
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Hällmarksblandskog

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Varierat och mosaikartat hällmarksområde med inslag av fattigkärrstråk. 
Huvudsakligen bevuxet med gles tallskog med stort lövinslag av äldre björk, asp, rönn med mera. 
Tallar med brandljud samt stort lövinslag indikerar att området tidigare brunnit. Delvis utgörs 
objektet av ett gammalt kalhygge som tycks växa igen mycket långsamt. I botten- och fältskikt 
återfinns renlavar, vitmossor, blåbär, lingon och tuvull. Inslaget av död ved är måttligt men varierat i 
form av högstubbar, torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Naturvårdsarter: Revlummer §, spillkråka NT §, tjäder § (spillning), 

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: lopplummer §.

Motivering: Påtagligt biotopvärde, högt artvärde (skyddade arter, rödlistade arter).

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet utgör fortsättning på objekt C357.

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F514
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Ja

Dominerande naturtyp: Grund sjö

Biotoper: Dystrof sjö

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 3160

Beskrivning: Lilla Ristjärn. Dystrof sjö/myrsjö med gungflystränder dominerade av vitmossor, 
tuvull, klockljung och blåtåtel. Sjön kantas av en smal zon med tallsumpskog med måttligt till rikligt 
inslag av död ved, främst av klenare dimensioner. Bottensubstratet utgörs av organiskt material, 
vattnet är brunfärgat och undervattens- och flytbladsvegetationen är sparsam och domineras av 
näckrosor. Troligen finns fisk i sjön eftersom den har förbindelse med den fiskrika Stora Ristjärn.

Naturvårdsarter: Spillkråka NT (äldre födosöksinhack i talltorraka i strandzonen).

Tidigare dokumentation: ArtDatabanken: Vanlig groda §, vanlig padda §, vanlig snok §.

Områdesskydd: Strandskydd.

Kommentar: -

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F516
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark

Biotoper: Ljunghed, fattigkärr, hällmark.

Eventuell Natura 2000-naturtyp: -

Beskrivning Kraftledningsgata med regelbunden röjning och en varierad mosaik av sandig ljunghed, 
öppen hällmark och små öppna fattigkärr. De solexponerade hällarna hyser en rik lav- och mossflora 
och de sandiga partierna är rika på blommande växter. 

Naturvårdsarter: -

Tidigare dokumentation: -

Områdesskydd: Omfattas delvis av strandskydd.

Kommentar: Objektet fortsätter norrut, utanför inventeringsområdet. Objektet bedöms utgöra ett 
lämpligt nattskärrehabitat, och arten har noterats revirhållande flerstädes i anslutning till objektet (i 
norr, öster och väster), om än inte i detsamma, och objektet bedöms därför ingå i ett nattskärrerevir.

________________________________________________________________________________________________________
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Objekt-ID: F517
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Preliminär bedömning: Nej

Dominerande naturtyp: Skog och träd

Biotoper: Granskog, rasbrant, bäck

Eventuell Natura 2000-naturtyp: 9010

Beskrivning: Bäckravin med gamla granar och ett ställvis mycket rikligt inslag av död ved, främst 
lågor i olika nedbrytningsstadier. Block, lodytor och överhäng finns längs ravinens kanter samt ett 
ymnigt mosstäcke. Dessvärre går kalhyggen ända fram till ravinens kant vilket gör den utsatt för 
kanteffekter, torka och vind. Förutsättningar för exempelvis sällsyntare mossor tycks finnas, men inga 
sådana hittades i objektet. En delvis underjordisk bäck rinner genom objektet. Bäcken är liten med 
bottensubstrat av sand, sten och block. Den tycks ha ett ganska naturligt och brant lopp som delvis är 
trappstegsformat.

Naturvårdsarter: Strandblocklav NT (inom objektet men strax utanför inventeringsområdet).

Tidigare dokumentation: Skogsstyrelsen: Objekt med naturvärde omfattar delar av objektet.

Motivering: Högt biotopvärde, påtagligt artvärde (förekomst av rödlistad art).

Områdesskydd: -

Kommentar: Objektet fortsätter norrut, utanför inventeringsområdet.

________________________________________________________________________________________________________

1710



Sida 16 (20)

Naturvärdesklass 4 – tabell

Objekt-
nummer

Nv-klass Preliminär
bedömning

Naturtyp Biotop Natura
2000-kod

F501 4 Myr Fattigkärr

F502 4 Myr Fattigkärr

F508 4 Myr Fattigkärr

F511 4 Berg och sten Silikatbrant 8220

F512 4 Skog och träd Barrblandskog

F515 4 Skog och träd Granskog

F518 4 Skog och träd Tallsumpskog

3.2. Detaljerad redovisning av naturvårdsarter

Fynden presenteras i bokstavsordning efter svenskt trivialnamn. Koordinaterna anges enligt Sweref 99 
12 00. Koordinater för skyddade arter är borttagna ur tabellen. Tabellen innehåller även tillkommande 
fynd som gjorts i övriga inventeringsområdet.

Svenskt namn Vetenskapligt namn X-koordinat Y-koordinat Kategori

Drillsnäppa Actitis hypoleucos 172739 6395068 NT

Fiskgjuse bo Pandion haliaetus §

Liten spiklav Calicium parvum 160961 6394463 S

Lopplummer Huperzia selago 163034 6392607 §

Lopplummer Huperzia selago 163127 6393154 §

Lopplummer Huperzia selago 163840 6394370 §

Lopplummer Huperzia selago 163821 6394357 §

Lopplummer Huperzia selago 160893 6394443 §

Mattlummer Lycopodium clavatum 163251 6393995 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162983 6392545 §

Revlummer Lycopodium annotinum 164094 6393918 §

Revlummer Lycopodium annotinum 160854 6394529 §

Revlummer Lycopodium annotinum 160901 6394388 §

Revlummer Lycopodium annotinum 161215 6394249 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162846 6394297 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162371 6394372 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162406 6394410 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162509 6394472 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162510 6394471 §

Revlummer Lycopodium annotinum 160419 6394289 §

Revlummer Lycopodium annotinum 160294 6394316 §

Revlummer Lycopodium annotinum 160118 6394208 §

Revlummer Lycopodium annotinum 162489 6394427 §

Rävticka Inonotus rheades 161418 6394456 S

Rävticka Inonotus rheades 161627 6394361 S
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Svenskt namn Vetenskapligt namn X-koordinat Y-koordinat Kategori

Rävticka Inonotus rheades 161617 6394521 S

Rävticka Inonotus rheades 161237 6394562 S

Skogsödla Zootoca vivipara 161274 6394392 §

Spillkråka Dryocopus martius 162954 6394469 §, NT

Spillkråka inhack Dryocopus martius 163278 6394389 §, NT

Spillkråka inhack Dryocopus martius 162945 6394311 §, NT

Spillkråka inhack Dryocopus martius 163001 6394210 §, NT

Strandblocklav Porpidia hydrophila 163928 6394439 NT

Strandlummer Lycopodiella inundata 172587 6395215 §, NT

Sävsparv Emberiza schoeniclus 163494 6394241 NT

Sävsparv Emberiza schoeniclus 163186 6394191 NT

Talltita Poecile montanus 161247 6394388 NT

Tjäder Tetrao urogallus §

Tjäder Tetrao urogallus §

Tjäder Tetrao urogallus §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172625 6395328 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172665 6395347 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172744 6395380 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172838 6395426 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172854 6395451 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172929 6395471 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172955 6395458 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 172945 6395472 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173400 6395628 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173477 6395747 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173472 6395755 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173639 6396030 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173668 6396040 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173780 6396074 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173829 6396161 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173624 6396034 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173025 6395471 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 163733 6393746 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 163727 6393720 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 163242 6393673 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 163317 6393768 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 161467 6394029 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 161414 6393987 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 162984 6394292 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 161622 6394417 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 161643 6394326 §

Tjäder spillning Tetrao urogallus 173781 6395458 §
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Svenskt namn Vetenskapligt namn X-koordinat Y-koordinat Kategori

Trana bo Grus grus 172763 6395028 §
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KULTURARVSANALYS

1 Inledning
1.1 Beskrivning av projektet
Sträckan Göteborg–Borås är en del av ny stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen 
knyter Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar 
kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för 
snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm.

1.2 Syfte
Till lokaliseringsutredningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
tas fram. Detta PM utgör underlag för de bedömningar som görs i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

I kulturarvsanalysen beskrivs befintliga förhållanden inom 
utredningsområdet. Föreliggande PM syftar till att analysera 
den förhistoriska och historiska landskapsutvecklingen inom 
utredningsområdet och att identifiera strukturer, samband, funktioner och 
enskilda objekt som är av betydelse för den kulturhistoriska läsbarheten. 
I kulturarvsanalysen identifieras särskilt värdefulla kulturmiljöer och 
deras känslighet. Tillsammans med lokaliseringsutredningen bidrar 
kulturarvsanalysen till att den långsiktigt mest hållbara lokaliseringen 
väljs. Kulturarvsanalysen genomförs parallellt med den integrerade 
landskapskaraktärsanalysen, och resultaten av de båda analyserna har 
inarbetats i respektive PM.

Kulturarvsanalysen omfattar följande frågeställningar/analyser:: 

• Analys av den förhistoriska landskapsutvecklingen fram till medeltid – 
Fornlämningar och områden med potential för fornlämningar redovisade 
i relation till det förhistoriska landskapets utveckling, t ex landhöjning. 
Underlag är t ex FMIS och arkeologiska utredningar som gjorts i området. 
Identifiera fornlämning av sådan dignitet att länsstyrelsen ej kommer 
ge tillstånd till ingrepp enligt 2 kap KML. Även särskilt känsliga och/
eller kostnadsdrivande fornlämningsmiljöer ska identifieras. Bedömning 
av arkeologiska insatser samt uppskattning av kostnad inom respektive 
korridoralternativ.

• Analys av den historiska landskapsutvecklingen från medeltid till nutid – 
Redovisning och analys av områdets utveckling under historisk tid med 
fokus på att identifiera kvarvarande strukturer, samband, funktioner och 
enskilda objekt som är av betydelse för den kulturhistoriska förståelsen/
läsbarheten. Markanvändning, bebyggelse, kommunikation, och industriella 
näringar ska ingå i analysen.

• Fördjupad karaktärisering av området innebär att särdragen förtydligas 
och informationen detaljeras. Karaktäriseringen ska lyfta fram områdets 
väsentliga särdrag och spegla tidsdjupet från förhistoria till nutid.

• Känslighetsanalys – Identifiera komplexa/värdefulla kulturhistoriska 
områden och samband utifrån deras sårbarhet och tålighet för förändringar.

• Identifiera den ur kulturmiljös synvinkel mest lämpliga och genomförbara 

alternativet.

• Identifiering och redovisning av alternativskiljande effekter och 
konsekvensbedömningar.

Kulturarvsanalysen tas fram i ett skede då inga korridoralternativ eller 
stationslägen valts ut, vilket gör att vissa delar i analysen inte ingår i detta 
PM. Det gäller framförallt identifiering av det ur kulturmiljöns synvinkel 
mest lämpliga alternativet, samt identifiering av alternativskiljande 
effekter och konsekvensbedömningar. I kommande skeden i takt med 
att alternativa korridorer och stationslägen inom utredningsområdet 
preciseras kommer analysen även att behöva fördjupa och detaljera 
karaktärisering och redovisning av berörda kulturmiljövärden. Detta 
arbetas in i lokaliseringsutredning samt MKB och redovisas ej som ett 
separat PM.

I övrigt ingår också följande projektspecifika innehåll:

• Kulturarvsanalysen inarbetas i utredning av järnvägsförslag/MKB och den 
integrerade landskapskaraktärsanalysen (ILKA). 

• Redovisning av kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt PBL.

Figur 1.1  Stationsbyggnaden vid Mölndals övre, cirka 1940. Foto: Järnvägsmuseet (Public domain/Utgången upphovsrätt)
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2 Metodik och definitioner

Analysen baseras på befintligt underlagsmaterial i form av tidigare 
framtagna kulturmiljöanalyser och utredningar, material från arkeologiska 
utredningar, relevant litteratur, inventeringar och kartunderlag såsom 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS/Fornsök) och regionala 
underlag. Grundkartor och historiska kartor i kulturarvsanalysen publiceras 
med tillstånd från Lantmäteriet. GIS-analyser utförs utifrån tillgängliga 
geodata från bland annat Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Analysen grundar sig också på iakttagelser och dokumentation 
gjord under platsbesök i utvalda delar av utredningsområdet.

2.1 Kulturmiljö

Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet från 
historiska skeenden och processer som lett fram till dagens landskap. 
Människors förutsättningar, verksamheter och livsmönster under olika tider 
kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband och rörelsemönster. 
Det kan gälla allt från enskilda objekt till större sammanhängande 
landskapsavsnitt, och tidsmässigt spänna från förhistoriska lämningar till 
dagens bebyggelsemönster. 

Med landskapets kulturhistoriska karaktär menas sådana 
särdrag i fornlämningsbild, bebyggelsestruktur, bebyggelseskick, 
kommunikationsstruktur, markanvändning, näringar, administrativ indelning 
eller funktion som är kopplat till och är av vikt för läsbarheten av landskapets 
historiska framväxt. 

2.2 Kriterier för bedömning av värdet

Kulturarvsanalysen ska redovisa sådana funktioner och miljöer som är 
särskilt väsentliga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas 
eller stärkas. Detta inbegriper ett värderande moment, där vissa miljöer 
identifieras som särskilt viktiga att ta hänsyn till. De sammanhängande 
miljöer, samband eller enskilda objekt som är väsentliga för att områdets 
kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas bedöms som 
kulturhistoriskt värdefulla. Dessa är särskilt viktiga att ta hänsyn till i 
beskrivningen av effekter och konsekvenser. Även sådana miljöer eller 
lämningar som genom sin historiska betydelse eller tidstypiska utformning är 
viktiga ur ett regionalt eller nationellt perspektiv kan vara särskilt värdefulla. Figur 2.1  Länskarta över Elfsborgs Lähn från 1600-talet, en av flera storskaliga historiska kartor som använts som källmaterial. Karta: Lantmäteriet/Lantmäteristyrelsens arkiv
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3 Avgränsningar

3.1 Geografisk avgränsning

Utredningsområdet sträcker sig från Västkustbanan i väster 
(anslutningspunkt Almedal) till Borås tätort i öster och berör kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås, se figur 3.1. 
Utredningsområdet är avgränsat med utgångspunkt från att restidsmålet 
mellan Göteborg och Borås ska kunna uppfyllas samt att både centrala och 
externa stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ska vara 
möjliga.

3.2 Tidsmässig  avgränsning

Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025-2027. Tidshorisont 
(prognosår) för effektbedömningar är 2040.

3.3 Innehållsmässig  avgränsning

Kulturarvsanalysens geografiska avgränsning följer utredningsområdet. 
Inom detta område redovisas kulturmiljöaspekterna i  en detaljeringsgrad 
anpassad efter utredningsområdets skala. 

Kultarvsanalysens syfte och inriktning utgör ramen för studiens tematiska 
avgränsning. Dagens landskap är utgångspunkten, och analysens syfte är 
att lyfta fram och ge den historiska förklaringen till sådana särdrag och 
fysiska uttryck som präglar dagens landskap. Analysen ska även innehålla 
en redovisning av miljöer och objekt som har lagskydd och är utpekade 
på nationell, regional eller lokal nivå. Det omfattar fornlämningar 
enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML) och byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturmiljöer enligt 3 och 4 kap KML. Det omfattar även riksintressen och 
kulturreservat som regleras genom miljöbalkens 3 respektive 7 kapitel 
samt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Plan- och bygglagen 
(PBL).

Figur 3.1  Karta med utredningsområdet. Karta: Ramboll
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4 Förutsättningar

4.1 Underlag

Tidigare har tre deletapper på sträckan Göteborg-Borås utretts 
(Almedal-Mölnlycke, Mölnlycke-Bollebygd och Bollebygd-Borås). 
Utredningsmaterial som berör kulturmiljön, fornlämningar och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kopplat till de tre deletapperna utgör 
kunskapsunderlag för arbetet med föreliggande PM. 

För samtliga tre delsträckor togs kulturarvsanalyser fram, men då de 
geografiska avgränsningarna för delsträckorna var avsevärt mindre 
än aktuellt utredningsområde saknas relevanta kunskapsunderlag 
för stora delar av sträckan. Innehållsmässigt och metodmässigt 
skiljer sig de olika kulturarvsanalyserna för de olika etapperna, i 
vissa fall har kulturarvsanalysen utförts samtidigt som en integrerad 
landskapskaraktärsanalys, där indelningen av karaktärsområden är 
det som strukturerat kulturarvsanalysen, i annat fall har arkeologin 
utgjort huvudfokus för kulturarvsanalysen. För en av etapperna har 
en kompletterande byggnadsinventering tagits fram, medan den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på regional/kommunal nivå inte 
hanterats i någon större utsträckning i övriga etapper. 

Då utredningsområdet utökats och nu berör hela sträckan Göteborg 
– Borås har detta PM ett mer övergripande fokus än tidigare utförda 
kulturavsanalyser, och analyserar områdets kulturmiljöer och 
kulturhistoriska värden i det större sammanhanget. 
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Figur 4.1  Tidigare framtagna kulturarvsanalyser inom delar av utredningsområdet
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5 Översiktlig kulturhistorisk 
karaktärisering

Utredningsområdet löper från det storskaliga sprickdalslandskapet i öster 
kring Borås med sina höga vidsträckta höjder invid markanta dalgångar. 
Därefter uppehåller det sig länge i det småbrutna sprickdalslandskapet med 
branta höjder, här och var med höglänta odlingsbara marker mellanliggande 
små och stora vattendrag varav ett par större dalgångar, ända tills det i väster 
möter de inre delarna av kust- och skärgårdslandskapet i Göteborgs närhet, 
se Figur 5.2 . 

Området är ett gammalt gränsområde mellan Sverige och Danmark, som 
genom tiderna varit relativt glesbefolkat. De första rörelsestråken genom 

området, när landet höjt sig och inte längre utgjorde skärgård, följde 
vattendragen från kusten i väst och sydväst mot slätterna i nordost. 
Vattendragen utgör idag Nolåns och Storåns dalgångar samt Mölndalsåns 
dalgång som med sina rika odlingsmarker, storgårdar och tidiga lämningar 
berättar om dess centrala funktioner under lång tid för dessa trakter. 
Dalgångarna är väl synliga som odlingspräglade karaktärsområden på 
kartan ovan (figur 5.2) . Behoven att röra sig i öst-västlig riktning stärktes 
inte minst från 1600-talet när Göteborg anlades, Halland blev svenskt och 
handelsplatsen Borås fick stadsrättigheter. Det öst-västliga stråket Göteborg-
Borås utgör än idag utredningsområdets pulsåder för kommunikationer. 

Bland de tydliga kulturmiljödragen märks också det höglänta och småskaliga 
kulturlandskapet i den östra delen av utredningsområdet som sedermera 
kom att utgöra grunden för textilindustrins långa utvecklingslinje i 
sjuhäradsbygden och Boråstrakten. Här ligger således många kulturhistoriskt 
intressanta industrimiljöerna, inte minst i utredningsområdets orter.

 Anmärkningsvärt är de stora ytorna inom utredningsområdet där kunskapen 
om både förhistoriska och historiska lämningar idag är låg. Källmaterialet 
indikerar att här kan finnas stora mörkertal.

I den integrerade landskapskaraktärsanalys som tas fram parallellt 
med PM kulturarvsanalys har utredningsområdet delats in i 23 stycken 
karaktärsområden, som där beskrivs mer ingående. 
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Figur 5.2  Karaktärsområden inom utredningsområdet, integrerad landskapskaraktärsanalys Karta: Ramboll

AGRARHISTORISK REGIONINDELNING 

Det historiska odlingslandskapet i Västergötland och Dalsland ingår i den 
landskapshistoriska regionindelning som Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Västergötlands museum och Regionmuseet i Västra Götaland tog fram 
2002. Ungefär två tredjedelar av aktuellt utredningsområde ingår i den 
regionindelningen. Hela området tillhör då regionen Skogs- och höglands-
området i södra Västergötland. Området beskrivs som en skogsbygd, 
kuperat med inslag av sjöar och mossar. Området har historiskt utgjort ett 
småskaligt kulturlandskap med en kombination av spannmålsodling och 
boskapsskötsel samt viktiga binäringar som textil- och träslöjd. Området 
har ett delvis bevarat ålderdomligt odlingslandskap med fossil åkermark 
och stenmurslandskap och äldre bebyggelse.
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5.1 Förhistorisk landskapsutveckling

Det förhistoriska kulturlandskapet karaktäriseras till stor del av de tidigt 
använda och uppodlade dalgångarna samt områden vid sjöar och vattendrag. 
De magra skogsområden som ligger däremellan har under förhistorisk tid 
brukats av människan i betydligt mindre omfattning. Den förhistoriska 
utvecklingen är tätt kopplad till topografin som har skapat förutsättningar 
för människans etablering, livnäring och möjligheter till bosättning och har 
därmed satt en stark prägel på det förhistoriska kulturella landskapet. 

Eftersom kunskapen om det förhistoriska landskapets karaktär till stor 
del styrs av kända och registrerade fornlämningar präglas bilden också av 
källkritiska aspekter. Flera arkeologiska rapporter uppger samma källkritiska 
problem, att stora delar av området är dåligt undersökt och att det finns en 
stor potential att påträffa nya tidigare okända fornlämningar (se vidare nedan 
under kap 6.2 Potential för okända fornlämningar). Detta faktum återkommer 
ständigt i olika rapporter och har utöver de topografiska förutsättningarna 
också satt en stark prägel på nuvarande tolkning av det kulturhistoriska 
landskapets utseende och förändring. Nya arkeologiska undersökningar kan 
komma att förändra bilden, främst spåren av mänskliga aktiviteter inom de 
stora skogsområdena men kan även gälla förekomsten av t.ex. förhistoriska 
grav- och boplatser. 

Ett flertal fynd, boplatser och gravar från stenålder finns inom analysområdet. 
Boplatserna och stenåldersfynden ligger i huvudsak vid sjöar och vattendrag 
och som stråk längs dalgångarna, som då var strandkanter längs havsvikar. De 
främsta exemplen på detta är Nolåns dalgång (som då sträckte sig hela vägen 
ner till Kungsbackafjorden), stenålderns skärgårdslandskap vid Mölnlycke 
samt Mölndalsåns dalgång upp mot Härryda. Men det finns också ett område 
i och runt Borås samt ett nord-sydligt stråk mellan Bosjön och Sandhult med 
ett flertal mer spridda fyndplatser av flintredskap. 

Stenålderslämningarna representerar en mycket lång tidsperiod. De allra 
äldsta lämningarna finns strax ovanför högsta kustlinjen omkring 90 
meter över havet och kan dateras till 10 000–8 000 f.kr. Kombinationen av 
smältande inlandsisar och höjningen av havsytan på grund av allt smältvatten 
gjorde att de landområden i Sverige som först frilades ligger i söder och längs 
västkusten. Dessa områden kom också att befolkas mycket tidigt med mobila 
grupper av jägare och samlare som livnärde sig på jakt av fisk, fågel och vilt. 
Eftersom stora delar av utredningsområdet ligger ovanför högsta kustlinjen 
finns en stor potential att påträffa riktigt tidiga stenålderslämningar här. Ett 
av de allra äldsta fynden av ett mänskligt skelett i Norden har påträffats i 

Västra Götaland. Den s.k. Österödskvinnan som påträffades redan 1903 strax 
norr om Lysekil och som nyligen daterats till ca 7000 fkr.

Några årtusenden senare omkring 4 000 f.k.r. påbörjades den långsamma 
process som så småningom kom att omvandla hela landskapet, man började 
odla säd och hålla tamboskap. Under denna period som kallas neolitikum 
eller bondestenåldern blev människan bofast. Karaktäristiskt är också ett 
förändrat gravskick. Megalit- eller stenkammargravar uppträder nu och 
har sina främsta och mest kända platser i Falbygden strax nordöst om 
utredningsområdet men även längs bohuskusten och kusten i sydöstra Norge. 
Dessa områden utgör tydliga neolitiska centralbygder och representerar en 
ökad diversifiering av samhället. Det finns endast några få stenkammargravar 
inom utredningsområdet och dessa utgörs enbart av hällkistor som kan 
dateras till senneolitikum och äldre bronsålder. De ligger i de dalgångar och 
områden som nämns ovan (med undantag från Nolåns dalgång som saknar 
stenkammargravar). Utredningsområdet ligger inom centralbygdernas 
influensområde, men bör betraktas som en neolitisk randbygd.

Om stenåldern är väl representerad av lämningar i utredningsområdet så 
är bronsåldern raka motsatsen. Bronsålderns centralområden återfinns 
framförallt utanför utredningsområdet, landskapet inom utredningsområdet 
framstår som en randbygd med relativt få lämningar. De neolitiska 
centralbygderna behåller sina ställningar även under bronsåldern, men 
centralområdena utvidgas framförallt inom ett område öster om Borås 
och upp till Skaratrakten. Men det kanske mest kända området är det 
hällristningstäta området i norra Bohuslän. Förutom hällkistorna som delvis 
kan dateras till äldre bronsålder utgörs begravningar i huvudsak av gravrösen, 
som är en för bronsåldern karaktäristisk gravform. Det finns bara enstaka 
bronsåldersgravar i området, längs Nolåns dalgång och i Mölndal, vilket tyder 
på att stora delar av utredningsområdet fortsätter att vara en randbygd. Men 
strax nordöst om Borås och norr om Mölndal ökar antalet rösen markant, 
vilket ändå ger intryck av att delar av utredningsområdet kan ha haft större 
betydelse än vad fornlämningsbeståndet antyder. 

Ett annat exempel som belyser detta är att en viss typ av gravar från 
bronsåldern kan vara svåra att identifiera. Strax norr om och utanför 

FÖRHISTORISKA OCH HISTORISKA TIDSPERIODER 

Mesolitikum eller jägarstenålder   ca 13 000 f.Kr. –4000 f.Kr.
Neolitikum eller bondestenålder   4000 f.Kr. – 1700 f.Kr.
Bronsålder     1700 f.Kr. – 500 f.Kr.
Äldre järnålder     500 f.Kr. – 400 e.Kr.
Yngre Järnålder     400 e.Kr. – 1050 e.Kr

Medeltid     1100 – 1537
Efterreformatorisk tid    1537 – 1800-tal
Nyare tid eller modern tid   1800-tal – nutid

Figur 5.3  Högsta kustlinjen för cirka 14 000 år sedan (12 000 f.Kr.) samt några specifika kategorier registrerade fornlämningar som kan dateras till sten- och bronsålder. Karta: 
KMV forum (Geodata: RAÄ/FMIS)
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utredningsområdet vid Slamby, Landvetter har ett område med ett 
stort antal röjningsrösen/fossila åkrar undersökts. Vid den arkeologiska 
förundersökningen konstaterades att ett flertal rösen var gravar av 
bronsålderskaraktär, och som utgjordes av mycket flacka och helt under mark 
belägna gravar/rösen (Åberg & Rolöf 2012, sid 58). I rapporten konstateras 
att mörkertalet gravar inom området är stort och totalt kunde ett hundratal 
gravar eller gravrelaterade anläggningar noteras. Ytterligare ett område i 
närheten, vid Gökskulla (Landvetter 54:1), med röjningsrösen omtolkades 
samtidigt som ett gravfält (ibid, sid 84), sannolikt också från bronsåldern. 
Även vid Gallhålans naturreservat (Landvetter 50:1) har ett flertal 
röjningsrösen omtolkats som bronsåldersgravar (Nordell 2010, sid 17). 

Även skärvstenshögar och hällristningar är karaktäristiska lämningar som 
kan dateras till bronsåldern. Inom utredningsområdet finns inga registrerade 
skärvstenshögar, men däremot finns några hällristningslokaler. Dessa utgörs 
enbart av skålgropar som är svårdaterade. 

Även om antalet registrerade bronsålderslämningar således är få visar de 
som finns på fortsatt mänsklig aktivitet även under bronsåldern inom delar 
av analysområdet. Exemplen med gravarna vid Landvetter strax utanför 
utredningsområdet ger också en tydlig indikation på att bronsåldern kan 
finnas i större omfattning än vad som är känt idag. Sannolikt bör de återfinnas 
längs dalgångarna där vattenstråken utgör viktiga kommunikationsleder 
mellan bronsåldersbygderna.

Den förhistoriska period som har satt mest prägel på landskapet i ett 
nationellt perspektiv är järnåldern. De kulturhistoriska miljöer och 
strukturer i landskapet som fortfarande råder idag har till del sitt ursprung 
redan under järnåldern. Framförallt i centralbygderna skedde då en 
mer omfattande etablering av bosättningar. Men befolkningen spreds 
relativt snabbt även till nya områden, vilket har inneburit att fördelningen 
av fornlämningarna från järnåldern är relativt jämnt fördelad i hela 
Västra Götaland. De tydligaste markörerna är förekomsten av gravar och 
gravfält, som framförallt under yngre järnålder låg nära gården eller byn. 
Bosättningarna flyttade med tiden till nya lägen där marken gav bättre 
avkastning, gårdarna blev större och låg tätare vilket ledde till bybildningar. 
Maktfördelningen spreds mellan fler bygder och på vissa håll växte små 
kungariken fram, vilket sammantaget kom att bli grunden för de senare 
medeltida administrativa indelningarna i t.ex. socknar och härader. 

Till skillnad från likartade landskapstyper i andra delar av Västra Götaland 
(t.ex. i Dalsland) finns det förvånansvärt få lämningar från järnåldern 
inom ett ganska stort område som sträcker sig mellan Alingsås-Borås-
Kinna-Göteborg, och således inom aktuellt utredningsområde. Vad denna 
skillnad mellan de i övrigt likartade landskapstyperna beror på är oklart. 
Antingen har det faktiska kulturhistoriska orsaker, att marker i detta område 
till stor del utgjorde fattiga randbygder med liten befolkning och sen 
kolonisering. Eller så beror det på källkritiska aspekter, liksom för sten- och 
bronsålderslämningarna som beskrivs ovan. 

Anmärkningsvärt är t.ex att det inom utredningsområdet finns påfallande 
få järnåldersgravfält och högar, endast tre stycken gravfält (två NV om 
Borås och ett i Mölndal) och ett par högar (nära Borås). Det finns också 
några domarringar, som dock är mer problematiska att datera och tolka. 
Den huvudsakliga järnåldersgravformen inom området verkar istället 
vara ensamliggande stensättningar som i huvudsak ligger uppe på kullar/

impediment och höjderna längs dalgångarnas sidor. 

Samma avsaknad gäller även för andra järnålderslämningar, t.ex. 
boplatser. Under den omläggning av den odlade marken som skedde 
under yngre järnålder-tidig medeltid anlades gårdarna i anslutning till 
åkermarken på inägorna. Vid senare års arkeologiska undersökningar 
inom utredningsområdet har boplatslämningar från järnålder påträffats i 
sådana områden, till exempel runt kyrkan i Bollebygd. Detta är sannolikt 
en indikation på att fler järnåldersboplatser kan påträffas i dagens 
åkermarker, framförallt i dalgångarna, och att orsaken till avsaknaden 
snarare ska härledas till ett oklart källmaterial och frånvaro av arkeologiska 
undersökningar. 

5.2 Historisk landskapsutveckling

5.2.1 Medeltida spår
Under medeltiden var Västergötland ett av de områden som först kristnades 
i Sverige. Vid arkeologiska undersökningar i t.ex. Varnhem har tidigkristna 
gravar och en stenkyrka daterad redan till 900-tal påträffats och Skara blev 
under 1000-talet ett viktigt kristet centrum. Under 1100-talet bildades Skara 
stift som omfattade hela Västergötland, Dalsland och även Värmland. De 

mest befolkade områdena i Västergötland var de stora slättområden kring 
Skara och Falbygden, men även i dalgångarna vid de större vattendragen 
såsom Viskan och Ätran. Landskapet bestod av 32 härader som var uppdelade 
i socknar. De härader som låg inom utredningsområdet var Ås, Veden 
(Vidhunda), Mark, Bollebygd (Ballabyghdh), Askim (Askhem) och Sävedal. 
Socknarna var flest kring slätter och i dalgångar där befolkningen var 
som tätast, och där uppfördes sockenkyrkorna. Inom utredningsområdet 
gäller dock omvända förhållanden. Bollebygds och Björketorps socknar 
i de centrala dagångsbygderna är stora, med långa avstånd mellan 
sockenkyrkorna. I öster och väster, kring Borås och Mölndal är socknarna 
mindre och fler kyrkor är belägna. De tidigaste kyrkorna uppfördes i trä 
och ersattes senare med stenkyrkor. De flesta av dessa ersattes i sin tur med 
moderna stenkyrkor under sent 1800-tal. Kunskapen om de äldsta kyrkorna i 
Västergötland är begränsad. Förändringarna i det medeltida kyrkolandskapet 
har skett under olika perioder i olika delar av Västergötland, vilket troligtvis 
kan kopplas till olika regionala näringar och konjunkturer. Det finns inga 
indikationer på tidiga kristna gravar eller kyrkor inom utredningsområdet, 
men kunskapsunderlaget är också mycket magert.

En av mycket få bevarade träkyrkor i landet är Brämhults kyrka från 1495. 
Utgrävningar har visat att det kan ha funnits en äldre träkyrka på samma 

Figur 5.4  Brämhults kyrka med bevarade byggnadsdelar från medeltiden. Foto: KMV forum
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Figur 5.5  Kyrkor och sätesgårdar med medeltida ursprung samt medeltida häradsgränser. Flera av de fornlämningar/övriga kulturhistroiska lämningar som finns registrerade kan vara medeltida lämningar, men är svåra att tidsbestämma och redovisas 
samlat på nästa karta. Karta: KMV Forum, digitaliserad från Atlas över Sverige. 
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plats som brunnit ner, den tros ha varit en stavkyrka med namnet S:ta Maria 
Magdalena kapell i Bremholt, troligtvis från 1200-talet. Av den medeltida 
träkyrkan i Brämhult finns endast delar av långhuset kvar, resterande delar 
är från 1700-talets slut. Även Landvetter kyrka har bevarade delar från 
1300-talet och en dopfunt från 1200-talet, troligtvis är kyrkan äldre. Flera 
medeltida sockenkyrkor inom utredningsområdet ersattes med nya större 
kyrkor under 17- och 1800-talen då befolkningen ökade. Av tidigare nio 
medeltida kyrkor inom utredningsområdet kvarstår idag endast två.

Utöver de medeltida kyrkorna finns det också några gårdar som har 
medeltida anor. De båda sätesgårdarna Forsa (Bollebygds sn) och Råda (Råda 
sn) omnämns första gången på 1400-talet och gården Fjällastorp strax väster 
om Bollebygds kyrka omnämns så tidigt som 1314. Det är oklart hur många 
gårdar som etablerades redan under medeltiden, men det finns åtminstone 
ett tiotal gårdar med tidiga omnämnanden i ortnamnsregistret. De allra 
flesta gårdarna inom utredningsområdet som finns med i ortnamnsregistret 
omnämns första gången under andra hälften av 1500-talet eller senare. 

En annan källa till den historiska bebyggelsen är fornlämningsregistret. I 
den finns uppemot trehundra poster med lämningar efter husgrunder, 
ladugårdsgrunder, jordkällare och stengärdesgårdar som kan dateras till 
historiska tid (lämningskategorierna lägenhetsbebyggelse (ofta torp), bytomt/
gårdstomt samt husgrund, historisk tid). De flesta av dessa lämningar är från 
1600–1800-talen (se vidare nedan), men det är sannolikt att några av dessa 
gårdar etablerades redan under medeltid. 

Den huvudsakliga näringen i området under medeltiden var jordbruk och 
boskapsskötsel. Landskapet som i övrigt var mycket moss- och skogsrikt 
fordrade att odlingen främst förlades till dalgångarna med bördigare 
jordar och i viss utsträckning till högre belägna områden där tillräckliga 
förutsättningar för att bruka jorden fanns.

Redan under medeltiden ledde viktiga kommunikationsstråk genom 
Västergötland från västkusten och Halland, som då var danskt. Vägarna 
följde Ätrans och Viskans dalgångar och var viktiga för både handel och som 
härvägar. Redvägen, eller Ätrastigen, var en betydande transportled som 
följde Ätran från Falkenberg, förbi Ulricehamn och vidare norrut, strax söder 
och öster om utredningsområdet.   

Kvarnbyn i Mölndal har medeltida ursprung då man tidigt började dra 
nytta av vattenkraften i Mölndalsåns fors. Kvarnen vid forsen malde mjöl 
från åtminstone 1300-talet. Kvarnbyn utvecklades under 1800-talet till ett 
industrisamhälle som kom att lägga grunden för Mölndals stad och den 
storskaliga utbyggnaden under industriepoken har gjort de äldre historiska 
spåren mer eller mindre osynliga i dagens landskap.

5.2.2 Det historiska jordbrukslandskapet
Landskapet inom utredningsområdet är ett kuperat skogs- och 
bergsområde med inslag av sjöar och mossar, med drumlinbildningar i 
dalgångarna. Landskapet har historiskt sett brukats småskaligt med en 
kombination av spannmålsodling och boskapsskötsel. Området är rikt på 
lämningar efter skogsbruksverksamhet och jordbruk, så som odlingsrösen, 
fägator och stenmurar som visar gränser mellan inägo- och utmarker. 
Utredningsområdets östra delar, belägna över högsta kustlinjen, har i högre 
grad präglats av boskapsskötselns villkor med slåtter-och betesarealer som 
karaktärsskapande markslag. Odlingslandskapet i dessa delar har generellt 

påverkats starkt av efterkrigstidens nedläggning av jordbruk, och steniga 
och mindre bördiga odlingsmarker har lagts igen samtidigt som ängs-och 
hagmarkerna hävdats i minskande grad. I området kring Borås finns många 
agrarhistoriska lämningar (t.ex. fossila åkrar) som vittnar om detta. Gården 
Pålsbo ligger inom kulturreservatet Älmås, sydost om Borås, och visar ett 
ålderdomligt kulturlandskap och agrar miljö med bebyggelse, fossil åkermark 
och hamlade träd. Undersökningar där har visat att merparten av marken 
röjdes under 1100- och 1200-talen.  

Områdets äldre agrara bebyggelsestruktur kännetecknades av gårdsbebyggelse 
som före 1800-talets stora jordbruksreformer (framför allt laga skifte) låg 
samlade som byar i dalgångarna eller i småskaliga bebyggelsestrukturer eller 
ensamgårdar i den högt belägna skogsbygden. Likt övriga Sverige förändrades 
bystrukturen i samband med laga skiftet, som skedde under mitten av 
1800-talet i utredningsområdet. Den bevarade äldre agrara bebyggelsen är 
mestadels från sekelskiftet 1900. Ett tydligt exempel på detta är längs Nolåns 
dalgångs västra sida i utredningsområdets centrala delar. Gårdsbebyggelsen 
ligger i skärningen mellan jordbruksmarken och de skogsrika utmarkerna. De 
många lämningarna efter övergivna hus och ladugårdar som finns utspridda i 

området kan sannolik härledas till tiden före skiftesreformen. 

Merparten av odlingsmarken och de största jordbruksegendomarna i 
utredningsområdet är koncentrerade kring de centralt belägna dalgångarna. 
Storåns och Nolåns dalgång med stora sammanhängande arealer bördig 
odlings- och betesmark tillsammans och det faktum att dalgången gett 
bra möjligheter att färdas i landskapets i övrigt branta och svårtillgängliga 
topografi, gör att platsen under lång tid varit gynnsamma för människor att 
bosätta sig på, och att röra sig i. 

I den södra delen av dalgången, längs den meandrande Storån är 
gårdsbebyggelsen, med regionala mått, ovanligt storskalig. Många 
mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader är uppförda kring sekelskiftet 
1900 och de stora byggnaderna vittnar om ett rikt jordbruk under det sena 
1800-talet och tidiga 1900-talet som möjliggjort bebyggelsen utformning. 

I de skogsrika utmarkerna växte många torp och backstugor fram under 
1800-talet. I Bollebygds socken finns det största antalet lämningar av 

Figur 5.6  Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar med lämningstyper som kan dateras till historisk tid. Karta: KMV Forum. (Geodata: RAÄ/FMIS) 
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denna kategori (88 st; lämningstyp Lägenhetsbebyggelse i FMIS). Nästan 
dubbelt så många som i Björketorp och Sandhult socknar (43 st resp 28 
st). I övriga socknar finns endast ett tiotal torplämningar. En viktig orsak 
till denna stora skillnad är att torplämningara i de tre första socknarna har 
inventerats. I Härryda socken som helt saknar den registrerade kategorin 
lägenhetsbebyggelse har sannolikt ingen inventering gjorts. Detta innebär 
dock inte att torplämningar saknas, det tyder istället på att underlaget saknas.

5.2.3 Herrgårdslandskapet
I området mellan Mölndal och Landvetter breder ett herrgårdslandskap 
ut sig invid sjöarna Rådasjön, Stensjön och Landvettersjön. Här finns flera 
herrgårdar och säterier som visar på den ökade utrikeshandeln i Göteborg 
under 1700-talet, då framgångsrika handels- och köpmän uppförde stora 
herrgårdsanläggningar med omgivande högreståndsmiljöer utanför Göteborg. 
På en udde mellan Rådasjön och Stensjön låg redan under medeltiden gården 
Gunnebo som, innan den såldes till kronan, ägdes av Skara stift. Efter flera 
ägobyten såldes gården 1778 till köpmannen Johan Hall d.ä., som uppförde 
det nuvarande slottet i nyklassicistisk stil med tillhörande bebyggelse och 
omgivande trädgårdar. Gunnebos kulturreservat präglas av ett kuperat 

landskap med både åkermark och lövskog med främst ekar som planterades 
under 1800- och 1900-talen. Troligtvis har landskapet sedan lång tid tillbaka 
dominerats av ekskog. Parken som anlades under 1700-talet har utgått från 
ursprunglig vegetation men den har även formats att efterlikna en engelsk 
park, med planteringar, buskar och gångvägar. 

På andra sidan av Rådasjön ligger Råda säteri, som också har medeltida anor. 
Den föregående säteribyggnaden byggdes i slutet av 1600-talet, efter att den 
tidigare förstörts i kriget mot danskarna under 1640-talet. Den nuvarande 
huvudbyggnaden med flygelbyggnader uppfördes 1772 av Ostindiska 
kompaniets direktör Martin Törngren, och ritades av hovarkitekt William 
Chambers. Därtill tillkom även ekonomibyggnader, tjänstebostäder, trädalléer, 
stenmurar och trädgård med terrasser ner mot sjön. Råda kyrka som ligger 
en bit öster om säteriet är uppförd 1712, men föregicks av en medeltida 
stavkyrka. En gångväg som tidigare var en körväg binder samman de båda 
miljöerna.  

Söder om Rådasjön vid den södra sluttningen av Björnåsen ligger Pixbo 
herrgård, vars ägor gränsade till Gunnebos. Platsen och namnet sägs 

Figur 5.7  Gårdsläge i skärningen mellan odlingsmark och utmark/skog i centrala delen 
av Nolåns dalgång. Foto: KMV forum.

Figur 5.8  Fägata vid Ryssby, väster om Borås. Foto: KMV forum.

Figur 5.9  Gårdsbebeyggelse i mosaiklandskapet mellan Huvdaby och Sandsbacka i 
Härryda kommun. Foto: KMV forum.

Figur 5.10  Karta över slott och herrgårdar (enligt Lantmäteriets terrängkarta) samt områden med skyddsvärda ekar Karta: KMV forum. (Geodata:Länsstyrelsen och Lantmäteriet)
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härstamma från släkten Pik och har medeltida anor. 1720 uppfördes den 
byggnad som sedermera kom att bli Pixbo herrgård. Grosshandlaren 
Joseph Heyman tog över 1866 och rustade upp egendomen, samt byggde 
till ytterligare en våning till den utformning herrgårdsbyggnaden har idag. 
Heyman anlade även en park och en stor frukt- och grönsaksodling med 
tillhörande dammar och bevattningssystem. Flera av dammarna och de 
stenskodda kanalerna som hörde till finns kvar.

Landvettersjön ligger öster om Rådasjön mellan väg 40 och järnvägssträckan 
Göteborg och Borås. På en udde vid sjöns sydvästra del ligger herrgården 
Långenäs, som ursprungligen var en skattegård från åtminstone 1500-talets 
mitt. Här finns trädallé, stenterrasser och lusthus, som är typiska 
högreståndselement. Herrgårdsbyggnaden är ombyggd och fick sin 
nuvarande utformning omkring sekelskiftet 1900, då även ekonomibyggnader 
uppfördes. Landskapet består till stora delar av lövskog och öppen 
jordbruksmark. Vid järnvägen står en hållplatsbyggnad som uppfördes 1905 i 
gult tegel och puts, inspirerad av jugend, med utskjutande och pagodliknande 
tak.

Figur 5.11  Eklandskapet kring Gunnebo slott. Foto: KMV forum.

Figur 5.12  Huvudbyggnaden på Råda säteri ligger på en höjd med utsikt över Rådasjön och kringliggande landskap. Foto: KMV forum.Figur 5.13  Vägen till Råda säteri kantas av allé och stengärdsgårdar Foto: KMV forum.
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5.2.4 1600-talets städer och historiska vägsträckningar
Utredningsområdet är beläget mellan Göteborg, som grundades 1621 av Gustav 
II Adolf, och Borås som fick stadsprivilegier samma år. De bägge städerna 
har sedan 1600-talet utgjort grunden för de kommunikationsstråk som via 
Bollebygd leder i öst-västlig riktning och förbinder de bägge städerna. Mölndal, 
den andra staden inom utredningsområdet, blev stad först 1922. 

Göteborg anlades som en befäst handelsstad vid Göta älv och blev basen för 
järn- och träexport. Staden byggdes upp på relativt sank mark mellan två 
bergspartier, Kvarnberget och Lilla och Stora Otterhällan. Runt staden byggdes 
en försvarsanläggning med vallgrav och jordvallar med bastioner. 1683 ersattes 
jordvallarna med höga murar och nya bastioner. 

Borås stad kom att grundas som ett led i att handeln i området ökade markant. 
Kungen gav 1620 order om att alla handelsmän i Vedens härad skulle etablera 
sig i en stad för att få fortsätta med handel. Genom tullavgifter skulle Gustav 
II Adolf få in pengar till stadskassan. Då platsen sedan länge varit ett centrum 
för gårdfarihandel blev det bestämt att staden skulle ligga vid Viskans dalgång 
och Torpa sockenkyrka, där Caroli kyrka står idag. Staden fick först namnet 
Boeråsen, efter alla de bodar för djur som stod uppe på åsen, det som idag heter 
Rya åsar. Bodarna, som liknar de klassiska ”fäbodarna” omnämns på äldre 
kartor över Sjurhäradsbygden. Det är oklart om de använts säsongsmässigt, 
men förekomsten av många bodar och landskapets förutsättningar, med 
dalgångar och höjder, tyder på att det kan ha nyttjats på samma sätt.  

Gårdfarihandeln begränsades dock aldrig då binäringarna i området var 
nödvändiga för befolkningens försörjning, istället kom gårdfarihandeln att 
utvecklas. 1680 fick bönderna i Ås och Vedens härader tillåtelse att handla 
med egenproducerade smides- och trävaror. Gårdfarihandlarna kallades även 
för västgötar, skålvästgötar och Boråsare. Gårdfarihandlare var handelsmän, 
medan de som senare kom att benämnas som knallar var kringresande 
hantverkare. Borås fick stadsprivilegier 1621 och bebyggdes med ett fåtal 
sammanbyggda trähus. Staden planlades troligen utifrån en rutnätsplan från 
början, men stadsplanen ändrades efter de förödande stadsbränderna 1681 
och 1727. Efter den sista branden rätades gator ut och breddades, något som 
fortfarande präglar stadsstrukturen i dagens Borås.

Dagens infrastruktur utgör en viktig komponent för landskapets karaktär, 
och en stor del av kommunikationsstråken är delar i en struktur med lång 
kontinuitet. Det medeltida vägnätet utgjorde stommen i vägnätet ända fram 
till bilismens genombrott i början av 1900-talet. Många äldre vägsträckningar 
används fortfarande, medan andra sträckningar mer har karaktären av stigar 
eller mindre skogsvägar.

De äldre vägsträckorna är de som knyter samman äldre byar, gårdar och 
kyrkor med varandra, men även de större stråken som förenar regioner 
och olika sidor av landet. Redan under 1600- och 1700-talen påbörjades 
stora vägbyggen och upprustningar av befintliga vägar genomfördes för 
att förbättra vägarnas standard. Kartan (figur 5.14) visar hur de äldre 
vägsträckorna gick och var milstolpar står, eller har stått, längs dessa vägar. 
Gästgivarordningen infördes i Sverige 1649 och med den bestämmelser 
om väghållning, införande av milstolpar, gästgiverier och skjutshållning. 
Milstolpar blev då obligatoriskt längs med alla landsvägssträckor. De 
uppfördes i trä, gjutjärn eller sten och bestod utav själva milstolpen (tavlan) 
och oftast ett kallmurat stenfundament. Definitionen på en svensk mil 
var då 6000 famnar eller 18 000 alnar, tidigare hade varje landskap haft 
en egen definition. Gästgivarna ansvarade för samordning av skjutsning 
och vägunderhåll, mat och husrum erbjöds hemma hos gästgivarna själva. 
Ansvarsgränserna markerades med s.k. väghållningsstenar. Först 1734 kom 
en ny gästgiveriförordning som fastslog att gästgiverier skulle ha gästrum, 
serveringsrum, stall och vagnslider.

I Hällingsjö, sydväst om Bollebygd, vid ett vägskäl ligger en f.d. 

Figur 5.14  Det äldre historiska vägnätet mellan Göteborg och Borås. Karta: KMV Forum, digitaliserat utifrån historiska kartor från 1600- och 1700-tlaet och milstolpar enligt FMIS. Figur 5.15  Borås stadsplan efter stadsbranden 1727. Karta: Lanmäteriet.
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gästgivaregård uppförd 1829, men redan på 1700-talet fanns här ett 
gästgiveri. Västgötavägen gick mellan Göteborg och Borås och genom 
Hällingsjö. Avståndet från Göteborg gjorde att platsen var passande för en 
paus. Gästgiveriverksamheten utvecklades senare med både lanthandel och 
posthantering. 

5.2.5 Infrastrukturen präglar landskapet
Järnvägen mellan Göteborg och Borås (idag Kust till kustbanan) öppnades för 
trafik 1894 och förändrade kommunikationsstrukturen på ett övergripande 
plan. För några samhällen, till exempel Bollebygd, innebar dessutom 
tillkomsten av en järnvägsstation att samhällets centrum förflyttades från 
kyrkan som utgjort centrum i det agrara landskapet – till järnvägsstationen 
och det framväxande stationssamhället i det som idag utgör bygdens 
centrum. Hindås utvecklades under det tidiga 1900-talet till en välbesökt 
turistort, med ett flertal hotell och påkostade sommarhus, som ett resultat 
av de goda förbindelser till Göteborg och Borås som järnvägen gav. Hindås 
stationshus uppfördes i samband med järnvägen men fick 1908 sin nuvarande 
nationalromantiska utformning, ritad av arkitekt Yngve Rasmussen. 
Han ritade även Hultafors stationshus som stod klart 1909, tågen hade 
dock stannat i Hultafors sedan kustbanan öppnades. Sanatoriumet som 
byggdes i Hultafors var en av anledningarna till att trafiken ökade och ett 
stationshus blev nödvändigt. I samhället låg sedan 1883 även Mått- och 
tumstocksfabriken som finns kvar än idag.

1880 togs järnvägen mellan Borås och Varberg (idag Viskadalsbanan) i trafik, 
järnvägen utgjorde en viktig transportväg för de många textilindustrier 
som var belägna längs Viskadalen. Tåget stannade bland annat i Rydboholm, 
Viskafors, Fritsla och Kinna, där textilindustrier hade etablerats sedan 
1830-talet och framåt. 

Vägen mellan Göteborg och Borås blev från 1945 del av rikshuvudväg 
5, riksfemman, som under 1950-talet byggdes ut till Jönköping. Vägen 
passerade flera samhälle, såsom Landvetter, Hindås, Bollebygd, Hultafors 
och Sandared och följde i stort äldre vägsträckningar. Vägen fick från 
1960-talet namnet Riksväg 40. I samband med att Landvetters flygplats 

byggdes i mitten av 1970-talet kom vägen att byggas ut till motorväg mellan 
Göteborg och Landvetter, sedan fortsatte bygget med motortrafikled och 
sedermera motorväg mellan flygplatsen och Borås i början av 1980-talet. 
Riksväg 40 löper tvärs genom det kuperade skogslandskapet och skär genom 
Landvetters tätort, samt Borås stad.  

5.2.6 Från förindustriell produktion till textilindustri
Den förindustriella tillverkningen 
Stora delar inom utredningsområdet består av skog där odlingsmöjligheterna 
har varit begränsade, därmed har betesdriften och binäringar kopplade 
till skogen varit betydande. I skogsbygderna finns lämningar av olika typer 
av tidigindustriell verksamhet, såsom blästbruk, hyttor, skogsbruk och 
kolningsanläggningar. Gemensamt för skogsbrukslämningar av olika typer är 
att de ofta är svåruppfattade i landskapet och täcker stora arealer. 

I Härryda kommun finns lämningar efter Katrinefors kopparhammare från 
slutet av 1700-talet, beläget vid ett vattenfall utmed bäcken mellan Hällsjön 
och Asksjön. Där tillverkades kopparvaror av råmaterial som fraktats från 
kopparbruken i Småland. Bruket var verksamt fram till mitten av 1800-talet, 
men kvarn- och sågverksamheten på platsen fortsatte in på 1900-talet. 
Vattenkraften tillvaratas än idag genom en mindre kraftstation. 

Inom utredningsområdet finns flera vattenkraftverk, där ibland i Djupedala 
sydost om Mölnlycke, Gisslefors norr om Bollebygd, och Rydboholms vid 
Viskan sydväst om Borås. 

Industrialiseringen och textilindustrin
Under 1700-talet utvecklades tre av landets största färgerier i Boråsområdet 
längs Viskan. Färgerierna specialiserades på färgning av ylle- och 
linnevävnader, en industriverksamhet som kom att dominera under lång 
tid. Under 1800-talet introducerades det nya råmaterialet bomull vilket 
medförde en utveckling för både färgerierna, tryckerierna och sedermera 
väverierna. I Rydboholm uppfördes landets första mekaniska bomullsväveri 
1834, och 1849 grundades Mölnlycke Väfveri AB. Textilindustrin växte till en 
av Göteborgsområdets och framförallt Sjuhäradsbygdens viktigaste näringar 

med grunden i förläggarverksamheten och hantverksmässig produktion i 
hemmet. Ca 80% av hela landets bomullsindustri var i början av 1950-talet 
centrerat till Borås och småorterna kring Viskan. 

Fabriksbyggnaderna i Borås uppfördes först vid Viskan och senare i nära 
anslutning till de betydande järnvägsförbindelserna till Varberg och 
Herrljunga och sedan till Göteborg. Borås kom med tiden att utvecklas till 
landets centrum för textilproduktion.

Från 1950-talet blev importkonkurrensen allt större och flera företag 
drabbades av nedskärningar, avvecklades eller såldes till utländska ägare. 
Strukturomvandlingen, som brukar kallas för textilkrisen eller tekokrisen, 
var som mest påtaglig från mitten av 1960-talet och fram till slutet av 
1970-talet. Det som ersatte den grundtextila tillverkningen och småföretagen 
var postorderverksamheten, Ellos, Halléns och Borås Textil var några av de 
företag som kom att dominera på den marknaden. Än idag har Borås kvar en 
stark koppling till textiltillverkningen genom bland annat Textilhögskolan, 
och på flera orter i närområdet pågår fortsatt tillverkning och försäljning av 
textilier och konfektionsvaror. 

Figur 5.16  Hultafors station. Foto: Järnvägsmuseet. (Public domain) Figur 5.17  Lämningar efter Katrinefors kopparhammare. Foto: KMV forum.
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6 Lagskyddade kulturmiljöer
6.1 Kända fornlämningar
Det finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Av totalt 1500 
registrerade uppgifter i FMIS är 317 fornlämningar, 818 är övriga 
kulturhistoriska lämningar och resterande 365 utgörs av möjliga 
fornlämningar (ofta ej undersökta objekt med oklar status och som bevakas 
inför framtida exploatering), beteckningen ”ingen antikvarisk bedömning” 
samt beteckningen ”ej kulturhistorisk lämning” (ofta fornlämningsliknande 
lämningar som är svåra att bedöma, men som troligen inte är fornlämning). 

Lämningarna är spridda relativt jämnt över ytan. Men det finns några 
koncentrationer i och kring uppodlade marker, främst längs de nordöst-
sydvästliga samt öst-västliga dalgångarna. De tydligaste är längs Nolåns 
dalgång vid Bollebygd och Mölndalsåns dalgång upp mot Landvetter och 
Härryda. Flera koncentrationer av lämningar ligger också i närheten av 
Borås samt mindre samhällen. Sannolikt är detta en följd av ett högre 
exploateringstryck runt städer och samhällen vilket resulterat i bättre 
kunskapsläge, som därmed gör att koncentrationen framstår som större. Men 
det kan också vara ett resultat av att marken inom dessa områden har nyttjats 
mer intensivt under längre tider på grund av bättre förutsättningar för olika 
typer av näringar, och således avsatt fler mänskliga spår. 

6.2 Potential för okända lämningar
Det finns stora områden inom utredningsområdet där 
fornlämningsförekomsten är relativt okänd, främst vid skogs- och 
våtmarksområden. Några stora ytor är idag nästan helt tomma på 
registrerade lämningar, till exempel runt Landvetters flygplats, de stora 
skogsmarkerna söder och sydöst om Bollebygd mot Rydboholm samt ett stort 
område nordväst om Borås längs vägen mot Bredared. Inom dessa ytor finns 
områden med stor potential att hitta okända och oregistrerade fornlämningar, 
vilket arkeologiska utredningar i och i närheten av dessa områden antyder. 

Ett exempel är de kolningslämningar och fångstgropar som påträffades vid 
ett par arkeologiska undersökningar väster om Landvetters flygplats fram 
till Yxsjön (Bramstång & Rosén 2007; Rosén & Streiffert 2007; Rosén 2008; 
Morner 2011). Kolningslämningarna längs med kraftledningsgatan ligger 
tätt och som ett pärlband längs utredningsområdet (vilket är ett resultat av 
den arkeologiska utredningens avgränsning). Även inom det område som 
kallas Landvetter park finns ett flertal kolningslämningar. Sammantaget 
indikerar detta ett större område mellan sjöarna Yxsjön, Skärsjön och 
Skällsjön där kolning har bedrivits i närmast industriell skala. Några av dessa 
kolningslämningar har daterats till 1700–1800-tal och utgör sannolikt ett 
storskaligt utmarksbruk av kolning och möjligen lågteknisk järnframställning 
för att förse den framväxande Göteborg med kol och råmaterial för 
framställning av t.ex. smidesjärn. 

Även andra typer av lämningar associerade med järnframställning, t.ex. slagg, 
blästplatser och bläsbrukslämningar, samt lämningar från andra typer av 
historiska bruksmiljöer t.ex. trä- och stenindustri finns sannolikt i större 
omfattning än vad som är känt. 

Fångstgroparna som också påträffats i området väster om Landvetters 
flygplats är mycket svårdaterade och kan vara alltifrån stenålder till historisk 
tid. Men förekomsten tyder på att även jakt har varit en omfattande näring 
i skogsmarkerna, inte bara vid Landvetters flygplats utan även i de andra 
skogsmarkerna inom analysområdet.

Anmärkningsvärt är också att det finns så få registrerade gravar och gravfält 
inom utredningsområdet. Ett exempel som belyser denna problematik 
är gravar från bronsåldern och äldre järnålder som beskrivits ovan. Strax 
norr om och utanför ett utredningsområde vid Slamby, Landvetter har ett 
område med ett stort antal röjningsrösen/fossila åkrar undersökts. Vid 
den arkeologiska förundersökningen konstaterades att ett flertal rösen var 
gravar av bronsålderskaraktär, och som utgjordes av mycket flacka och helt 
under mark belägna gravar/rösen (Åberg & Rolöf 2012, sid 58). I rapporten 
konstateras att mörkertalet gravar inom området är stort och totalt kunde 
ett hundratal gravar eller gravrelaterade anläggningar noteras. Antalet 
gravar är således mycket stort, vilket också indikerar att det borde finnas 
boplatser i närheten. Liknande förhållanden kan finnas i andra områden med 

Figur 6.1  Kända ”fornlämningar”, ”övriga kulturhistoriska lämningar” och ”möjliga fornlämningar”. Under kategorin möjliga fornlämningar finns även lämningar bedömda som 
varken fornlämning eller kulturhistorisk lämning men som av olika orsaker finns registrerade i Fornsök. Karta: KMV forum Figur 6.2  Lämningar påträffade inom projektet Skog och Historia. Karta: KMV Forum. 
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registrerade röjningsrösen/fossila åkrar, vilket gör att mörkertalet för antalet 
bronsåldersgravar och boplatser inom utredningsområdet kan vara stort. 

Samma förhållande gäller sannolikt för järnåldersboplatser och -gravar. 
På senare år har t.ex. järnålderboplatser påträffats och undersökts vid 
Bollebygds kyrka, vilket kan vara en indikation på var järnåldersboplatserna 
finns. 

Slutligen har även ett antal lämningar registrerats inom projektet Skog 
och Historia. Till del kompletterar och förstärker den bilden av redan 
registrerade fornlämningar enligt FMIS. 

6.3 Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen

6.3.1 Byggnadsminnen
Särskilt värdefulla byggnader, byggnadsmiljöer, parker eller trädgårdar kan 
skyddas som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens tredje kapitel. För att 
en byggnad ska kunna förklaras som byggnadsminne ska vissa kriterier vara 
uppfyllda. Vid en byggnadsminnesförklaring fastställs skyddsbestämmelser 
som syftar till att byggnaden eller miljöns kulturhistoriska värden 
och karaktärsdrag bevaras. För ändringar eller ombyggnader av ett 
byggnadsminne krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Inom utredningsområdet finns sju stycken byggnader/anläggningar som 
omfattas av skydd och bestämmelser i enlighet med kulturmiljölagens tredje 
kapitel. 

BYGGNADSMINNEN INOM UTREDNINGSOMRÅDET 

Mölndals stad
Kvarn vid fall 24, Mölndal.
Gunnebo slott, Mölndal.
Krokslätts fabriker, Mölndal.
  
Härryda kommun
Råda säteri, Mölnlycke

Bollebygds kommun
Hultafors järnvägsstation, Hultafors.

Borås kommun
Biografen Röda Kvarn, Borås.
Borås centralstation, Borås.

6.3.2 Kyrkliga kulturminnen
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser uppförda före 1940 är 
skyddade som kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagens fjärde kapitel 
och får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Detsamma gäller även 
för vissa särskilt utpekade kyrkor och begravningsplatser uppförda efter 1940.

Inom utredningsområdet finns cirka 30 kyrkor som omfattas 4 kap KML . 
Ett flertal av kyrkorna inom utredningsområdet är uppförda i nyklassicistisk 

stil under mitten av 1800-talet då landsbygdens befolkning ökade, och de 
nya kyrkorna ersatte ofta äldre medeltida kyrkor i flera socknar. Kyrkorna 
i Brämhult och Landvetter är de äldsta inom utredningsområdet, med 
medeltida ursprung. Brämhults kyrka är en av endast elva medeltida 
träkyrkor som är bevarade i hela landet.

6.3.3 Statliga byggnadsminnen
Byggnader, parker eller andra anläggningar som ägs av staten och som 
bedömts ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde har förklarats som statliga 
byggnadsminnen och skyddas av Förordningen (2013:558) om statliga 
byggnadsminnen m.m. Inga statliga byggnadsminnen är belägna inom 
utredningsområdet.

6.4 Riksintressen och kulturreservat

6.4.1 Områden av riksintresse
Riksintressen för kulturmiljövården ska avspegla landets historia, de regleras 
i 3 kap. 6 § miljöbalken (MB), och ingår i MB:s hushållningsbestämmelser. 

Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. Bedömningen om vad som utgör påtaglig skada är alltid 
platsspecifik och hör samman med vilken typ av åtgärd som planeras 
och dess omfattning. Generellt gäller att ett ingrepp som innebär att ett 
område förlorar de värden som motiverat dess utpekande ska bedömas som 
påtaglig skada. Det riksintressanta kulturhistoriska skede som återspeglas 
i miljön ska vara läsbart även efter en förändring. Det är Länsstyrelsen 
som gör bedömningen av om en åtgärd riskerar att medföra påtaglig skada. 
Utredningsområdet omfattar helt eller delvis fem områden som bedömts vara 
av riksintresse för kulturmiljövården. 

Mölndals stad

Gunnebo [O 28]
Motivering: Herrgårdsmiljö med medeltida ursprung som med sin 
nuvarande mycket påkostade och omsorgsfullt utformade manbyggnad och 
parkanläggning är ett välbevarat exempel på de gårdsanläggningar som 
Göteborgs välbärgade borgare hade som sommarresidens.

Figur 6.3  Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen skyddade enligt kulturmiljölagen. Karta: KMV forum. (Geodata: RAÄ/Bebyggelseregistret)
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Uttryck för riksintresset: Manbyggnad från 1780–90-talet, terrasserad 
trädgård och park, allt efter bevarade ritningar av C.W. Carlberg. 

Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn [O 29]
Motivering: Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars 
kraftiga fall nyttjats för kvarndrift i större skala sedan medeltiden, med stor 
betydelse för den tidigindustriella utvecklingen i Göteborgsregionen.

Uttryck för riksintresset: Mölndalsåns fall, industribebyggelse främst 
från 1800-talets senare hälft, bl a kvarn från 1858 vid kvarnfall 24, Lilla 
Götafors f.d. pappersbruk, Götafors f.d. sulfitfabrik och kvarnlämningar. 
Bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet i form av kvarngårdar och egna 
hem. Oregelbundet gatunät med trappor och slingrande lider.

Härryda kommun

Håltet [O 71]
Motivering: Ensamgård i gränsbygd, med kringliggande odlingslandskap 

präglat av boskapsskötsel, som speglar markutnyttjande hos ett småjordbruk 
i skogsbygd under 1700- och 1800-talet.  

Uttryck för riksintresset: Odlingslandskap präglat av lieslåtter och mulbete 
med små spridda åkertegar, omfattande system av stengärdesgårdar, vägar, 
odlingsrösen och tomtplats med husgrunder.

Storåns dalgång [O 12]
Motivering: Dalgångsbygd med ett odlingslandskap utmed Storåns 
meanderfåra där stora gårdar, belägna i övergången mellan inägor och 
utmark, speglar ett burget byggnadsskick i en rik jord- och skogsbruksbygd 
under 1700- och 1800-talet (Gårdsmiljö).

Uttryck för riksintresset: Odlinglandskap präglat av laga skifte med vägnät, 
hägnadssystem och flera kompletta gårdar. Jordbruksbebyggelse från 
främst 1800-talet; bl a salsbyggnad i Apelnäs (1871), gården Smedstorp, 
långloftsstuga i Backa (troligen från 1760-talet) med äldre uthus, tvåvånings 
parstuga i Backa (1858), två salsbyggnader i Furuberg (1883 och 1878), 
ladugård från 1800-talets förra hälft i Habäck, framkammarstuga i Habäck 

(1858), två framkammarstugor i Stockabäck (1830-tal). Dessutom finns små- 
och folkskola, pensionat, kvarn, torp mm. 

Borås stad

Rydboholm [P 75]
Motivering: Industrimiljö med Sveriges första mekaniska bomullsväveri från 
1834 som inledde en ny epok inom svensk textilproduktion, vilket avspeglar 
sig i en rad välbevarade byggnader från olika tider.

Uttryck för riksintresset: Fabriksbyggnader från 1850-1970-talet, 
tjänstemannabostäder från 1880-talet och 1910-talet, huvudkontor från 1852, 
1895 och 1920-tal, butik med bostad från 1852, 1893 och 1927, kvarn från 
1700-1800-talet.

6.4.2 Kulturreservat
Gunnebo kulturreservat
Gunnebo slott med tillhörande omgivningar om ca 100 hektar utgör sedan 
2003 ett kulturreservat och skyddas och förvaltas genom bildande i enlighet 
med 7 kap 9 § miljöbalken (1998:808).

6.5 Övriga utpekade värden

6.5.1 Kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt PBL
Inom utredningsområdet är ett flertal områden med kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och kulturhistoriskt värdefulla områden utpekade 
i berörda kommuners kulturmiljöprogram. De olika kommunernas 
kulturmiljöprogram är av varierande ålder och omfattning, men i detta skede 
bedöms de utpekade områdena utgöra sådana bebyggelseområden av särskilt 
kulturhistoriskt värde som beskrivs i Plan och bygglagens (PBL) 8 kap 13§. 

En stor andel kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelseområden 
inom utredningsområdet omfattas av skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Detta berör främst 
stadsmiljöer och tätorter. 

Samtliga områden/miljöer som ingår i berörda kommuners 
kulturmiljöprogram och är belägna helt eller delvis inom utredningsområdet 
redovisas här i tabellform, sorterade efter respektive kommun, med en kort 
beskrivning av det kulturhistoriska sammanhang som miljöerna innehåller. 
För närvarande arbetar Härryda kommun och Borås stad med att ta fram nya 
kulturmiljöprogram, men i detta PM redovisas endast befintliga underlag.

Figur 6.4  Riksintresseområden och kulturreservat inom utredningsområdet. Karta: KMV forum.  (Geodata: RAÄ)
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OMRÅDEN I MÖLNDALS STAD

Krokslätts fabriker
Bomullsväveri från 1870-tal, industribyggnad från 
sekelskiftet 1900. 

Mölndals stadshus, Folkets hus och tidig 
centrumbebyggelse
1950-talets och folkhemmets centrumbebyggelse.

Forsåker – bruksområdet
Pappersbruk med anor från 1600-talet. 
Kombination av industri- och bostadsbebyggelse 
från 1800-talet och framåt. 

Mölndals Kvarnby
Kvarn som legat på platsen sedan 1300-talet. 
Dagens Kvarnby med fabriksbyggnader, 
institutioner och bostadsbebyggelse från 
1800-talets mitt och framåt. 

Svejserdalen, Lackarebäcks gård, Ekekullen
Natur- och kulturmiljöområde med sommarnöjen 
från 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal.  

Hagåkersgatan, Häradsgatan mfl
Folkhemsbebyggelse från 1950-tal.

Västra Enerbacken
Modernistiskt bostadsområde från 1960-tal.

Åby bostadsområde
Miljonprogrammets bostadsbebyggelse från 1968 
uppförda i tre-fyra våningar med gult tegel.   

Kristinedals småhusområde
Modernistiska enfamiljshus från 1964. 

Gunnebo
Slott från 1700-talet med omgivande kulturland-
skap.

Djupedala kraftverk
Småskaligt vattenkraftverk från 1924.

Stridsvagnshinder och vägspärr
Försvarslämningar från 1940-talet. 

OMRÅDEN I HÄRRYDA KOMMUN

Kåhult och Katrinefors kopparhammare
Gårdsmiljö med välbevarad bebyggelse och 
innehållsrikt odlings- och beteslandskap. 
Industrilämning med anor från 1700-talet.

Vadet
Ensligt belägen torpmiljö med ålderdomligt 
präglat och småskaligt jordbrukslandskap.

Kulturmiljöer utmed drumlinen
Agrar by- och gårdsbebyggelse i ett rikt 
kulturlandskap med lång nyttjandekontinuitet.

Lillhult – Bugärde
Två byar utmed Mölndalsåns dalgång. Välbeva-
rad tät bebyggelse från 1700- och 1800-tal, såg 
med fördämning och fall, fägator och stenmurar.

Härryda sockencentrum
Byggnader och kommunikationsleder från flera 
olika tidsperioder. Kyrka med medeltida kyrkplats, 
välbevarad ålderdomlig vägsträckning, stenvalvs-
bro, milstenar och väghållningsstenar. 

Snåkered
Bebyggelse utmed gamla landsvägen, Boråsvä-
gen. 

Vrestaby
Typiska gårdar och torp från 1700-, 1800- och 
1900-talen belägna inom ett avgränsat 
landskapsavsnitt.

Sundet
Äldre gårdar med välbevarad 1800-talsbebyg-
gelse i ett vackert odlingslandskap och 
långsträckta gärdesgårdssystem. 

Klippan eller Assartorp
Lämning efter skogshemman, grunder efter 
boningshus, ladugård, smedja och såg. 

Storåns dalgång
Brukad vidsträckt dalgång med välbevarade 
gårdar och byggnader från 1700-talet och framåt. 

Björketorps sockencentrum
Kyrka från 1861, ersatte medeltida kyrka. 
Kyrkskola från 1926. Hembygdsgård. Exercished 
med kolerakyrkogård från 1830-tal. 

Björboås och Röberg
Välbevarade gårdar från tiden efter laga skifte, i 
ett bördigt och kuperat odlingslandskap. 
Stenåldersboplatser i närområdet. 

Hindås
Samhällsbildning från sekelskiftet 1900, med 
välbevarade sommarhus, samt anläggningar 
knutna till vintersport och friluftsliv. Nationalro-
mantiskt präglat stationshus.

Björnhult, Högelid och Gingsered
Unik koncentration av mäktiga odlingsrösen, 
välbevarat utmarkstorp med bebyggelse från mel-
lankrigstiden. Småskaligt odlingslandskap. 
Fornlämningar och välbevarad gårdsbebyggelse 
vid Gingsered. 

Hällingsjö
Säterimiljö, gästgiverimiljö samt bevarade 
byggnader som kan knytas till äldre garveri-
industri. 

Villor utmed Banvägen i Pixbo
Sommarvillor från sekelskiftet 1900 uppförda i 
samband med järnvägen Göteborg-Borås.

Råda säteri
Sätermiljö från 1700-talet.

Pixbo herrgård
Herrgårdsanläggning från 1700-talet (påbyggd 
1860-tal). Dammar från 1800-talet. 

Landvetter kyrkomiljö
Kyrka med medeltida anor och prästgård från 
1923, vid Mölndalsåns utlopp i Landvettersjön. 

Långenäs
Herrgårdsanläggning och sommarvillor från 
1900-talets början.

Benarby
Bymiljö vid Yxsjön. Gårdar, f.d. skola, f.d. 
handelsbod, boplats med stenåldersfynd. 

Västra Hyltan
Ensamgård i småskaligt jordbrukslandskap. 
Bebyggelse från 1800-talets mitt och tidigt 
1900-tal. 

Mölnlycke Folkets hus
Folkets Hus från 1938 i funktionalistisk stil. 

Wendelsberg och Mölnlycke fabriker
Trävilla från 1880-tal, två mindre äldre trävillor, 
skogspark med dammanläggningar. Fabriksbygg-
nader från 1850–1890-tal. 

Råda kyrkomiljö
Träkyrka från 1712, skolhus från 1871 och 
komministerbostad från 1931.

OMRÅDEN I I BOLLEBYGDS KOMMUN

Bollebygds sockencentrum och del av Nolåns 
dalgång
Kyrkomiljö med bevarad bebyggelsestruktur 
längs dalgångens västsluttning. Kyrkan är 
uppförd 1844, troligtvis den tredje kyrkan på 
platsen sedan 1100-talet.

Hultafors
Tätort som uppkom i samband med järnvägen, 
sanatoriet och tumstocksfabriken. Bevarat 
stationshus.

Gårdarna i Fjälla med snickarstugorna
Fyra sammanhållna gårdar vid en grusväg med 
välbevarade snickarstugor representativa för 
områdets näringsliv. 

Villavägen i Bollebygds samhälle
Sju fristående villor uppförda i samma stil 
1959–60 av en lokal byggmästare.  

OMRÅDEN I BORÅS STAD

Kv. Cedern och Vävaren
Friliggande industri- och fabriksbyggnader från 
1920–1938-tal, välbevarade i funktionalistisk stil, 
samt skolbyggnad, Särlaskolan, från 1955. 

Nedre Norrmalm
Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört 
under 1920–1930-talen. Enstaka yngre 
byggnader. Terränganpassad gatu- och 
kvartersstruktur. 

Erikslund
Egnahemsområde uppfört i två perioder, 
1917–1928 och 1934–1940. Byggnaderna i den 
norra delen är i huvudsak uppförda i ljus puts, 
medan i den södra delen är de flesta uppförda 
med liggande träpanel.  

Nedre Byttorp
Egnahemsområde med tidstypisk stadsplan med 
svängda gator och platsbildningar. Egnahemmen 
uppförda under 1920- och 1930-talen. 

Skogstomtsparken
Egnahemsområde med tidstypisk stadsplan med 
svängda gator och platsbildningar. Egnahemmen 
uppförda från sent 1920-tal och tidigt 1930-tal. 

Salängen
Borås första egnahemsområde med oregelbun-
den gatu- och kvartersstruktur, terränganpassade 
gator, och mycket grönska. Bebyggt mellan 1914 
och 1922.  

Kvarter runt Hasselbacksgatan
Äldre gatu- och kvartersstruktur med oreglerad 
stadsplan. Bebyggelsen utgörs av byggnader 
från 1860-talet fram till 1970, merparten uppförda 
under 1910- och 1920-talen. 

Västra Parkstaden
En- till tvåfamiljshus av villakaraktär samt mindre 
flerbostadshus uppförda i huvudsak mellan 1905 
och 1935. Planlagt enligt trädgårdsstadsideal.

Kvarteret Brigantinen, Hedvigsborg
Funktionalistisk stadsplan med flerbostadshus 
från 1940-talet. Kom att bebos huvudsakligen av 
textilarbetare vid Algots och Erlabolagen.

Brämhult
Villor uppförds i funktionalistisk stil mellan 1935 
och 1948 med stora uppvuxna trädgårdar. 

Centrala Norrmalm
Område med villor uppförda i funktionalistisk stil 
mellan 1935 och 1945 med stora uppvuxna 
trädgårdar. 

Kvarteret Fjällvråken, Östermalm
Villor uppförda mellan 1938 och 1948 i 
funktionalistisk stil med stora uppvuxna 
trädgårdar. 

Sydvästra Sjöbo
Egnahemsområde med småstugor uppförda 
1935 till 1940, flera typhus uppförda i funktionalis-
tisk stil.

Vendelshöjdsgatan
Borås stads mest sammanhållna villaområde i 
funktionalistisk stil från 1930-talets mitt, med högt 
arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt och 
socialhistoriskt värde.  

Bergdalen
Flerfamiljshus och enstaka villor uppförda i 
funktionalistisk stadsplan från mitten av 
1930-talet till mitten av 1940-talet.

Stadsdelen Göta
Flerfamiljshus uppförda från mitten av 1930-talet 
till mitten av 1940-talet. Friliggande lamellhus 
efter funktionalistiska stadsplaneideal. 

Kvarteret Astern, Blåklinten, Makrillen och 
Kamelian
Industriområde vid Viskan (och väg 40) med högt 
teknik- och arkitekturhistoriskt värde, bebyggelse 
från 1880-tal till 1960-tal. 

Kvarteret Idun, Nornan, Freja mfl
Institutions- och bostadsbebyggelse från i 
huvudsak tiden före sekelskiftet 1900, ingår i den 
utvidgade rutnätsplanen 

Kvarteret Tekniska Elementärskolan
Tre olika skolbyggnader från olika tidsperioder 
mellan 1861 och 1934. Tekniska gymnasium, 
Tekniska Institutet och Vävskolan. 

Kvarteret Ålgården och Armbåga
Innehåller Borås stads äldsta industrimiljö med 
en f.d. kvarnbyggnad från 1853 samt två 
välbevarade industrianläggningar från tiden runt 
sekelskiftet 1900. 

Äldre rutnätsstaden
Borås äldsta delar. Gatu- och kvartersstruktur 
med mestadels samma form som när den 
planerades efter branden 1827. Kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader från 1690-tal fram till 1950 
finns bevarade, samt broar över Viskan.  

Kvarteret Sardellen, Rödingen, Piggvaren och 
Petersberg
Villaförort med välbevarade villor från 
1910–1920-talet, huvudsakligen uppförda för 
högre befäl vid stadens nyuppförda regemente. 

Kvarteret Berguven och Örnen
Egnahems- och villaområde med svängda gator 
och platsbildningar. Välbevarad bebyggelse från 
1907 till 1920-tal.

Kvarteret Serapis, Vesta mfl
Område som speglar textil- och konfektionsindu-
strins utveckling och postorderverksamhetens 
framväxt. Industribebyggelse från 1895–1961 
och bostadshus från 1895 till 1946. 

Skogsryd och Frufällan
F.d. sommarvillor från 1900-talets första 
decennier som uppfördes som en följd av 
järnvägens dragning. Utformade efter influenser 
av jugend, nationalromantik och engelsk villastil. 

Västra villastaden
Bebyggelse uppförd efter utvidgad rutnätsplan 
1906. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 
sekelskiftet 1900 fram till 1980, med betoning på 
de tre första decennierna. Karaktäristiska 
förträdgårdar.  

Centrala och nordöstra villastaden
Bebyggelse uppförd efter sekelskiftet 1900 efter 
utvidgad rutnätsplan, med villaliknande 
flerfamiljsvillor med karaktäristiska förträdgårdar. 

Östra Parkstaden
Villor och flerfamiljshus från tiden kring 
sekelskiftet och fram till 1930, planlagt efter 
tidstypiska trädgårdsstadsideal. 

Gamla Kristineberg
Bebyggelse från främst 1890–1920-talet med 
kopplingar till de närliggande industrierna 
Druvefors Väveri och Kamgarnsspinneriet. 
Bevarad gårdsanläggning från 1897 och 
Egnahem från 1927 och 1928.

Industrilandskapet Norra centrum

Sjöbo sommarstad
Koloni- och stugområde från 1940-talet. Stugor, 
kvartersindelning, samlingslokaler och 

”allmänningar” som bildar en enhet. 

Centrala Sjöbo
Område med tvåvåningslamellhus från 1950-tal 
och punkthus från 1960-tal grupperade runt 
centrumbildning efter tidstypiskt stadsplaneideal. 
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Sydöstra Sjöbo
Område med lamellhus från 1950-tal och 
punkthus från 1960-tal. Grupperade runt 
centrumbildning efter tidstypiskt stadsplaneideal.  

Tullen
Område med tvåvåningslamellhus i tegel från 
1950-talet och högre punkthus samt centrumbild-
ning enligt tidstypiskt stadsplaneideal. 

Dammsvedjan
Område med tidstypisk stadsplan och välbevarad 
villabebyggelse från 1950-talet.

Kv. Ketchen, Kanoten mfl Hedvigsborg
Stadsplan med villabebyggelse och lamellhus 
från 1940- och 1950-talen. Beboddes i huvudsak 
av textilarbetare vid Algots och Erlabolagen.

Kv. Kaggen, Kostern mfl Hedvigsborg
Bostadsområde med flerbostadshus i funktiona-
listisk stil uppförda under 1940-talet och 
beboddes huvudsakligen av textilarbetare vid 
Algots och Erlabolagen.

Figur 6.5  Omvandlad industrimiljö invid Viskan, Simonsland i Borås. Foto: KMV forum.
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Figur 6.6  Områden utpekade i samtliga kommuners kulturmiljöprogram eller motsvarande kunskapsunderlag.(ytor i Mölndals stad motsvarar ej exakt utbredning av gällande kulturmiljöprogram) Karta: KMV forum. (Geodata: LST Västra Götaland)
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7 Särskilt väsentliga kulturmiljöer
7.1 Värdefulla kulturhistoriska miljöer och samband
Inom utredningsområdet finns ett flertal värdefulla kulturhistoriska 
miljöer av varierande storlek och innehåll. Många kulturmiljöer är 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla på kommunal/regional nivå 
och innehåller objekt eller områden som omfattas av lagskydd genom 
kulturmiljölagen eller miljöbalken. Då utredningsområdets historia före 
medeltiden är relativt okänd representerar de värdefulla kulturmiljöerna 
främst den historiska utvecklingen från medeltid och framåt.

Några typer av kulturhistoriska samband och funktioner är väl 
representerade bland de värdefulla kulturmiljöer som är belägna inom 
utredningsområdet. Det historiska odlingslandskapet representeras av 
det öppna jordbrukslandskapet i Nolåns och Storåns dalgångar samt 
det mer småbrutna mosaiklandskapet mellan Huvdaby och Håltet. Två 
områden av riksintresse för kulturmiljövården är också utpekade inom 
dessa områden, s0m samtliga ingår i Bollebygds och Härrydas kommunala 
kulturmiljöprogram. Det småskaliga jordbruket och skogsbygdens 
odlingslandksap utgör ett flertal av de små spridda kulturmiljöerna av 
kommunalt/regionalt värde inom utredningsområdet. De är ofta små 
till sin geografiska utbredning, och tydligt avgränsade i landskapet. Det 
framträdande herrgårdslandskapet kring Stensjön och Rådasjön är ett 
annat område där såväl sammanhängda miljöer och enskilda objekt 
omfattas av såväl kulturmiljölagens som miljöbalkens lagskydd. Även 
1800- och 1900-talets framväxande industrimiljöer är rikt representerade 
bland utredningsområdets värdefulla kulturmiljöer. Mölndals kvarnby 
och Rydboholms fabriker är av riksintresse för kulturmiljövården så väl 
som utpekade i Mölndals och Borås stads kulturmiljöprogram. Särskilt 
värdefulla industribyggnader finns också i form av Krokslätts fabriker 
(byggnadsminne) samt ett flertal industrimiljöer i centrala Borås. Kyrkor 
som omfattas av kulturmiljölagens skydd men där helhetsmiljön pekats ut 
som värdefull finns på ett flertal platser i området, bland annat vid Råda 
kyrka, Brämhults kyrka, och Härryda kyrka. 

Städernas historia, och den urbana utvecklingen är tydlig i Borås och 
Mölndal, där flera olika årsringar och karaktärsområden är utpekade 
som kulturhistoriskt värdefulla. I flera av stationsorterna längs kust till 
kustbanan finns också mindre kulturmiljöer med värden kopplade till 
mer urbana företeelser och sammanhang. Några enskilda byggnader med 
koppling till järnvägen, som exempelvis Hultafors stationshus omfattas av 
kulturmiljölagens skydd.

7.2 Känslighet
I följande avsnitt redovisas kulturmiljöns känslighet inför en ny 
järnvägsanläggning. Känsligheten beskrivs på en övergripande nivå, 
och utan en närmare beskrivning av anläggnings gestaltning, storlek 
och placering. I den integrerade landskapskaraktärsanalysen beskrivs 
känsligheten och tåligheten för respektive karaktärsområde, där 
kulturmiljön och tidsdjupet utgör viktiga aspekter.

De uppodlade dalgångarna i utbredningsområdet är känsliga för åtgärder 
som påverkar kulturhistoriska sammanhang och samband så som 

relationer mellan gårds-/bybebyggelse och jordbruksmark, åtgärder som 
påverkar äldre kommunikationsstråk/vägar. Kulturmiljöerna är också 
känsliga för åtgärder som påverkar den visuella upplevelsen av landskapet 
och de långa siktlinjerna och utblickarna längs med dalgångarna.

Områdets småskaliga äldre agrara miljöer är känsliga för åtgärder som 
bryter kulturhistoriska sammanhang och strukturer. Kulturmiljöerna 
är känsliga för direkt påverkan då den mindre skalan kan innebära att 
anläggandet av järnväg genom en sådan miljö kan utradera värdet.

Stads- och bebyggelsemiljöerna i tätorterna är känsliga för åtgärder som 
bryter historiska kopplingar och stadsplanemönster eller innebär rivning 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Industrimiljöerna längs vattendragen och i anslutning till städerna är 
känsliga för åtgärder som bryter historiska kopplingar och strukturer eller 
innebär rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Herrgårdslandskapet kring Stensjön och Rådasjön är känsliga för 
åtgärder som påverkar kulturhistoriska sammanhang och samband så 
som relationer mellan huvudbyggnad och parkmiljöer, jordbruksmark 

och ekonomibyggnader mm. Kulturmiljöerna är också känsliga för 
åtgärder som påverkar den visuella upplevelsen av de öppna odlings- 
och betesmarkerna samt siktlinjer och utblickar från miljöerna ut över 
kringliggande landskap och sjöar.

Potentialen för okända fornlämningar, främst i skogsområdena men även 
i utredningsområdet i stort, utgör en känslighet då ovanliga eller tidigare 
okända fornlämningar och fornlämningstyper kan upptäckas. 

Figur 7.1  Norra delen av Storåns dalgång, utblick från Smedstorp mot öster. Foto: KMV forum.
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8 Effekter
8.1 Bedömningsgrunder
Inom utredningsområdet finns ett flertal värdefulla kulturhistoriska 
områden. Följande kriterier används för bedömning av effekt avseende 
kulturmiljö:

Stor (negativ) effekt: uppstår när en föreslagen åtgärd medför att 
kulturmiljövärden går förlorade och den historiska läsbarheten försvåras 
kraftigt eller upphör helt. 

Måttlig (negativ) effekt: Uppstår när en föreslagen åtgärd medför att 
kulturmiljövärden fragmentiseras eller skadas. Värden går delvis förlorade 
så att helheten inte kan uppfattas och den historiska läsbarheten reduceras. 

Liten (negativ) effekt: Uppstår när en föreslagen åtgärd medför att 
kulturmiljövärden som inte är betydelsebärande för kulturmiljöns helhet 
och historiska samband/strukturer skadas eller tas bort. Den historiska 
läsbarheten kan även fortsättningsvis uppfattas. 

(Liten, måttlig, stor) positiv effekt: Uppstår när föreslagen åtgärd medför 
att värdebärande karaktärsdrag förstärks och läsbarheten av landskapets 
utveckling förbättras.  

8.2 Effektbegrepp
Olika typer av effektbegrepp kan användas för att beskriva en åtgärds 
påverkan på en kulturmiljö. Med effekt menas den förändring i miljön som 
påverkan medför, exempelvis utradering av en kulturhistoriskt värdefull 
lämning eller ett brutet samband i en kulturmiljö.

Effekter kan delas in i direkta, indirekta och kumulativa. Direkta effekter 
uppkommer som en omedelbar följd av tex fysiskt intrång eller påverkan 
på kulturmiljöer. Indirekta effekter uppkommer sekundärt till följd 
av en åtgärd. Kumulativa effekter är de samlade effekterna från flera 
aktiviteter, de kan uppstå när genomförda, pågående och framtida åtgärder 
tillsammans kan leda till en större effekt för den berörda miljöaspekten

Följande effektbegrepp används även i Trafikverkets samlade 
effektbedömning (SEB): 

Utradering (kan man tänka sig en teoretisk motsats, någon form av 
addering?): Utradering är en direkt effekt och innebär att en lämning, en 
bebyggelsemiljö eller annat uttryck tas bort som en direkt följd av åtgärden. 

Förändrade samband (försvagade/återupprättade samband): Samband 
kan omfatta både visuella och funktionella samband i en kulturmiljö. Ett 
samband kan försvagas av en åtgärd, men tidigare brutna samband såsom 
t.ex. siktlinjer, vägar eller stigar, kan också återupprättas och därmed 
stärkas. 

Förändrad karaktär (försvagad/vidareutvecklad karaktär?): 
Kulturhistoriska karaktärsdrag kan försvagas om en åtgärd avviker från 

befintliga kommunikationsmönster, bebyggelsemönster, skala el liknande. 
En ny åtgärd kan utgöra ett tydligt nytt inslag men samtidigt bygga vidare 
på den befintliga karaktären genom att hänsyn tas till strukturer, mönster, 
samband och skala el likn. Förändrad karaktär kan vara både en direkt och 
indirekt effekt. 

Strukturomvandling: Med strukturomvandling menas i dagligt tal en 
omfattande förflyttning av resurser mellan olika sektorer av ekonomin. I 
ett landskapligt sammanhang menas att en bärande näringsverksamhet 
i området byts ut mot en annan, t.ex. att ett landskap övergår från ruralt 
till urbant, att ett industriområde omvandlas till bostäder, kontor el likn. 
Strukturomvandling är ofta en indirekt eller kumulativ effekt.

Förfall/god skötsel: Möjligheten att upprätthålla hävd eller skötsel (av ett 
landskap, byggnad, lämning) kan öka eller minska till följd av en åtgärd. 
Om skötselaspekterna förändras tillräckligt mycket kan det leda till 
påverkan på karaktär och samband. Förfall/god skötsel är ofta en indirekt 
effekt. 

8.3 Effektbedömning
Den effektbedömning som redovisas i detta kapitel bör läsas som 
typeffekter som en ny järnvägsanläggning skulle kunna leda till i de 
olika typer av kulturmiljöer och landskap som identifierats inom 
utredningsområdet. Analysen och effektbedömningen blir i takt med 
att korridorer väljs och förutsättningar utvecklas mer plats- och 
anläggningsspecifika än vad som följer i aktuellt PM.

Vid utvärdering av lokaliseringsalternativ behöver särskild hänsyn tas till 
kulturmiljöer som är känsliga för brutna samband, eller fragmentering, 
och som kan innebära negativa effekter på större sammanhängande 
områden av betydelse ur kulturmiljösynpunkt.

De större sammanhängande områdena med agrar karaktär i områdets 
centrala delar längs Nolåns och Storåns dalgångar (Bollebygds och 
Härryda kommun) är särskilt känsliga för brutna samband där både 
visuella och funktionella samband kan förändras vid anläggandet av en 
järnväg genom området.  

Kulturmiljöer med agrar karaktär men med mindre geografisk utbredning 
är känsliga för samma typ av påverkan som de större områdena av samma 
karaktär. Effekten av påverkan kan också bli större för den enskilda 
miljön och risken för utradering av en hel bebyggelsemiljö eller lämning 
är då också mer påtaglig. Likaså förfall eller utebliven hävd då småskaliga 
jordbrukslandskap påverkas. Beroende på ägostrukturer i skogarna kan 
en järnväg genom skogsmark, indirekt ge upphov till förfall eller utebliven 
hävd även i tillhörande agrara områden. Detta om det blir för kostsamt 
för den enskilde markägaren att upprätthålla hävd och en omarrondering 
leder till nedläggning av agrart bruk. 

Risken för stora negativa effekter är stor vid påverkan i de områden där 
flera olika typer av skydd och utpekande av de kulturhistoriska värdena 
föreligger. Samtliga riksintresseområden inom utredningsområdet är 
också utpekade på kommunal/regional nivå och flera byggnader inom 
dessa områden är skyddade som byggnadsminnen. I dessa områden finns 
en mångfald av kvaliteter och värden i landskapet, och värdet byggs upp 

av en mängd samverkande ”byggstenar i form av bebyggelse, odlingsmark, 
markanvändning,  kulturhistoriska samband, fornlämningsbild etc. 
Områdenas komplexitet gör att risken för negativa effekter är stor även vid 
relativt lite påverkan.

Risken för negativa effekter i form av utradering och/eller brutna samband 
är stor i urbana miljöer i form av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader belägna i städer och tätorter inom 
utredningsområdet. Industrimiljöerna inom området innefattas också här, 
med särskilt fokus på textilindustrins miljöer och lämningar som är särskilt 
karaktärsskapande för utredningsområdet.  

Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar är känsliga 
för utradering, men områdets generellt låga kunskapsnivå kring 
fornlämningsbilden gör att effekternas skala och typ är svåra att specificera.

Under byggtiden krävs mer yta än vad som behövs för den färdiga 
järnvägen. För att undvika negativa effekter ska fornlämningar och 
kulturhistoriskt intressanta miljöer i största möjliga mån undvikas, men 
där det inte kan ske så ska fornlämningar undersökas och dokumenteras 
under förutsättning att detta beslutas av Länsstyrelsen. I de fall forn- och 
kulturlämningar ligger invid planområdet görs uppmärkning och vid behov 
skyddsstängsling för att undvika skador på dessa.
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Läsanvisning
Detta är lokaliseringsutredningen för ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 
mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. i lokaliseringsutredningen identifieras, beskrivs och utvärderas 
alternativa korridorer och stationslägen för den framtida järnvägen. Utredningen utmynnar i ett förslag 
till korridor för den fortsatta planläggningen. Utredningen kommer att ligga till grund för regeringens 
tillåtlighetsprövning.

Lokaliseringsutredningen består av elva kapitel och bilagor. För en snabb överblick rekommenderas att 
läsaren inleder med Sammanfattningen och därefter kapitel 8 Sammanvägd bedömning.

Övriga handlingar som hör till lokaliseringsutredningen är:

Miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande kulturarvsanalys och naturvärdesinventering. 
Miljökonsekvensbeskrivningen innefattar identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan samt 
behov av miljöanpassningar och skyddsåtgärder. i kulturarvsanalysen analyseras den förhistoriska och 
historiska landskapsutvecklingen inom utredningsområdet och särskilt värdefulla kulturmiljöer och deras 
känslighet identifieras. Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av 
betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.

Landskapskaraktärsanalys (iLKA). Syftet med iLKA:n är att ge en helhetsbild av landskapet. 
Bedömningen av landskapets känslighet och potential ger en förutsättning för lokalisering och en 
inriktning i gestaltningsarbetet samt bidrar till att identifiera motiv till landskapsanpassande åtgärder.

Gestaltningsprogram. Syftet med gestaltningsprogrammet är ett skapa en förståelse för hur 
anläggningen kan komma att se ut, hur mycket plats den tar i anspråk och hur den kan komma att 
påverka omgivningen.

Social konsekvensanalys. Syftet med den sociala konsekvensanalysen är att beskriva och bedöma 
de sociala konsekvenserna av lokaliseringsalternativen. i analysen ingår att särskilt beskriva och 
bedöma hur de olika lokaliseringsalternativen kan påverka barn och ungas vardagsliv, rörelsefrihet och 
tillgänglighet.

Samrådsredogörelse. i samrådsredogörelsen redovisas synpunkter som inkommit vid samråd och 
bemötanden av dessa.
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Sammanfattning 
Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och 
Stockholm, och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Trafikverket har tagit fram en 
lokaliseringsutredning för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa 
korridorer för den framtida järnvägen. Lokaliseringsutredningen utmynnar i 
ett förslag till lokaliseringsalternativ för den fortsatta planläggningen.

Bakgrund
Trafikverket har regeringens uppdrag att påbörja utbyggnaden av nya 
stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, se Figur i. 
Det svenska järnvägsnätet är idag hårt belastat, vilket leder till att trafiken är 
störningskänslig och har punktlighetsproblem. Det är också svårt att få tid för 
underhållsåtgärder. Den höga belastningen innebär att tågtrafiken inte kan 
utvecklas i takt med den ökade efterfrågan. 

Sträckan Göteborg–Borås är en del av en ny stambana mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen dimensioneras 
för 250 km/tim.

Figur i. Planerat nytt stambanenät.

Trafikverket har definierat syfte och övergripande mål för Sveriges nya 
stambanor. Dessa har utgjort utgångspunkt när ändamål och projektmål har 
sammanställts för den nya järnvägen Göteborg-Borås.

Trafikverket har beslutat följande ändamål för Göteborg-Borås:

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och  
Göteborg/Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges   
 järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva   
 tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och   
 Borås, 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda    
 förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en   
 hållbar regional utveckling, 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till   
 förbättrade möjligheter att nå internationella noder och   
 marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.

Projektmål har tagits fram inom följande områden:

• Kapacitet och robusthet

• Restider

• Stationslägen

• Energieffektiva transporter och klimat

• Landskap

• Naturresurshushållning 

• Hälsa och säkerhet 

• Arkitektur

• Samhällsekonomi

Projektmålen stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart transportsystem 
och planläggningen av den nya järnvägen görs med utgångspunkt från 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Samrådsunderlag 
inför länsstyrelsens 
beslut om betydande 
miljöpåverkan

Projektet belyser 
miljöaspekter inom 
utredningsområdet.

Planförslag till 
järnvägsplan

Projektet utreder 
detaljerat var och 
hur järnvägen ska 
byggas inom 
beslutad korridor.

Fastställelse-
prövning

Trafikverket fast-
ställer järnvägs-
planen. När planen 
vunnit laga kraft kan 
vi börja bygga.

Lokaliserings-
utredning

Projektet utreder 
lokaliserings-
alternativ inom 
utredningsområdet.

Tillåtlighets-
prövning

Regeringen beslutar 
om tillåtlighet för 
projektet och vilken 
korridor som ska 
utredas vidare.

Figur ii. Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan.  

Planläggningsprocess
Planeringen av en ny järnväg regleras av lag (1995:1649) om byggande 
av järnväg. En lokaliseringsutredning är ett tidigt skede i processen och 
genomförs när det finns flera lokaliseringsalternativ, se Figur ii. En viktig 
del i lokaliseringsutredningen är samråd med berörda myndigheter, 
kommuner, organisationer, föreningar och allmänhet. Inkomna synpunkter 
sammanställs och utgör underlag för utvärderingen och Trafikverkets 
ställningstagande om val av lokalisering. Lokaliseringsutredningen ska 
säkerställa en lokalisering som är lämplig med hänsyn till ändamålet med 
järnvägen och som ska kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt 
utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen och 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. 
I lokaliseringsutredningen ingår en miljökonsekvensbeskrivning som 
godkändes av länsstyrelsen 2022-02-25. Lokaliseringsutredningen med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning utgör underlag för regeringens 
tillåtlighetsprövning.

Avgränsning
Utredningsområdet framgår av Figur vi och berör de sex kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. Utredningsområdet 
är framtaget så att alla korridorer från tidigare utredningar ryms. Därutöver 
har området vidgats så att alla tänkbara korridorer mellan nu aktuella 
stationslägen i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås innefattas. 
Utredningsområdet möjliggör även att externa stationslägen kan prövas vid 
alla tre stationsorterna. 

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit 
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 
restidsmålet 2 timmar och 5 minuter mellan Stockholm och Göteborg ska 
kunna uppnås.

Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är  
år 2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. I lokaliseringsutredningen 
och miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande underlag används 
prognosåret 2040 för bedömningar. 
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Metod för utvärdering
Metoden för utvärdering innebär att möjliga alternativ inom 
utredningsområdet identifieras och utvärderas stegvis tills en rangordning av 
kvarvarande alternativ återstår, Figur iii. 

Identifiering av tänkbara alternativ

Bortval av alternativ i två steg
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Figur iii. Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ.

De alternativ som identifierats har stegvis utvärderats utifrån sex 
bedömningsgrunder: Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning, 
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk nytta och 
Projektmålsuppfyllelse, Figur iv. Miljöbedömningen är en lagstadgad process 
som utgör ett viktigt beslutsunderlag vid val av lokaliseringsalternativ och 
som redovisas i en separat Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard beträffande 
linjeföring och banunderbyggnad jämfört med konventionell järnväg. Höga 
hastigheter ställer krav på större kurvradier, vilket innebär rakare spårlinjer.

Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. Valet av anläggningstyp 
styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska, funktionella, tekniska 
och ekonomiska krav. Vid val av anläggningstyp tas också hänsyn till olika 
intresseområden såsom landskapsanpassning, naturmiljö, kulturmiljö, 
rekreationsvärden, markanvändning, barriäreffekter, bullerkänsliga miljöer, 
naturresurser samt kommunal och regional utveckling. 

Övergripande förutsättningar
Landskapet inom utredningsområdet domineras av skogbeväxta höjder, 
avbrutna av tydliga dalgångar. Marknivån inom området varierar från att 
ligga några meter över havet till att på höjderna norr om Borås ligga på cirka 
300 meter över havet. Markanvändningen utgörs till största del av skogsbruk 
med barrskog. Jordbruk förekommer i mindre utsträckning i dalgångarna vid 
bland annat Bollebygd.

I utredningsområdet finns flera områden av riksintresse för friluftsliv, 
naturmiljö eller kulturmiljövård, se Figur v. Det finns även områden av 
riksintresse för kommunikation och för försvar. Natura 2000-områden 
räknas också som riksintresse. Det finns tre Natura 2000-områden i 
utredningsområdet, Labbera, Risbohult och Klippan. Naturreservat och 
vattenskyddsområden är andra typer av områdesskydd enligt miljöbalken. 
Andra skyddsformer att ta hänsyn till är artskydd och skydd av fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel med syfte att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav med anledning 
av vårt medlemskap i EU. En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna 
halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljökvalitetsnorm för ytvatten 
är ett rättsligt verktyg som innebär att vissa kvalitetskrav på vattnet ska 
uppnås till en viss tidpunkt. Totalt finns 62 ytvattenförekomster och 8 
grundvattenförekomster i utredningsområdet.

Vid sidan av Göteborg, Mölndal och Borås är andra större orter inom 
utredningsområdet Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Bollebygd.
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Figur iv. De sex bedömningsgrunderna.

Den framtida järnvägen
Den nya stambanan på sträckan Göteborg-Borås dimensioneras för hastighet 
250 km/tim. Sträckan Göteborg-Borås ska kunna trafikeras med åtta tåg per 
timme och riktning, varav tre höghastighetståg och fem snabba regionaltåg.
Den tekniska utformningen av den nya stambanan bygger på Trafikverkets 

”Övergripande Programkrav för En ny generation järnväg”. Av dessa framgår 
övergripande krav för utformning, referenstrafik och hastigheter. 

De nya stambanorna kommer att avlasta befintlig järnväg från persontrafik. 
Detta innebär att kapaciteten i järnvägssystemet ökar, främst på Västra 
stambanan och Södra stambanan. Den utökade kapaciteten kan användas för 
såväl godstrafik som regional persontrafik. Dessutom ökar möjligheterna till 
förebyggande underhållsåtgärder. 

De nya stambanorna utformas som ett separerat system gentemot befintligt 
omkringliggande järnvägsnät. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Med ett separat system skapas förutsättningar för att de nya stambanorna ska 
kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet.
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Figur v. Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och Natura 2000.
 

Inledande identifiering och bortval av  
alternativ
Identifiering och bortval av alternativ har gjorts stegvis enligt metodiken 
i  Figur iii. Identifieringen av tänkbara korridoralternativ har utgått från 
att binda samman de identifierade stationsalternativen. Utifrån detta har 
korridoralternativ identifierats med beaktande av kända förutsättningar 
inom utredningsområdet. Det stegvisa bortvalet har utgått från de tre 
hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vilka 
successivt fördjupats under utredningsarbetet. 

Efter bortval i steg 1 och 2 enligt Figur iii kvarstod alternativ för korridorer 
och stationslägen enligt Figur vi, vilka gick vidare till fortsatt utvärdering.

Utvärderade alternativ
För att underlätta utvärderingen har utredningsområdet mellan Göteborg 
och Borås delats upp i tre delsträckor, se Figur vi.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
För station i Mölndal kvarstår ett alternativ, M1, med en station i anslutning 
till nuvarande Mölndal station.

För station vid Landvetter flygplats har tre alternativ utvärderats. L1 innebär 
ett stationsläge i tunnel under flygplatsen. L7 innebär också en tunnel 
under flygplatsen, men stationsläget är placerat utanför tunnelmynningen 
1,2 km öster om flygplatsterminalen. L3 innebär en korridor parallellt 
med flygplatsen i nord-sydlig riktning och ett stationsläge i skärning nära 
flygplatsterminalen.

För sträckan från Almedal till Landvetter flygplats har fem korridoralternativ 
utvärderats. Tre utredningskorridorer går via ett stationsläge i Mölndal: 
Korridorerna Mölnlycke och Tulebo möjliggör stationsläge L1 och L7, 

medan korridor Landvetter Öst endast kan kopplas till stationsläge L3. Två 
utredningskorridorer går direkt från Almedal till Landvetter flygplats och har 
ingen station i Mölndal: Korridor Raka vägen möjliggör stationsläge L1 och 
L7 och korridor Raka vägen Öst innebär stationsläge L3.

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
För sträckan Landvetter flygplats-Borås har fem korridoralternativ 
utvärderats: Hindås, Hestra, Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd. 
Valet av korridor har betydelse för sträckningen genom Borås då alla 
korridoralternativ inte kan kombineras med alla stationslägen.

Delsträcka genom Borås
För delsträckan genom Borås har sex alternativ utvärderats. Korridor med 
station under Borås C, nordöst med station B1A och sydöst med station B1C. 
Skillnaden mellan station B1A och B1C är riktningen på tunneln, som beror 
på vilka korridoralternativ på delsträckan Landvetter flygplats-Borås som 
stationsalternativen ansluter till. Alternativ Knalleland innebär station B2 på 
bro i Knalleland, med anslutande tunnlar västerut och österut. 
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Alternativ Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om Borås, samt 
att tåg som ska stanna i Borås svänger av på en bibana och stannar vid station 
B4 och sedan fortsätter på bibanan som ansluter till huvudbanan öster om 
Borås. 

Alternativ Osdal/Borås C innebär station B11A på huvudbanan vid Osdal 
samt station vid nuvarande Borås C, som nås via en bibana parallellt 
med Viskadalsbanan. Regionaltåg som ska fortsätta mot Jönköping och 
höghastighetståg gör uppehåll på stationen vid Osdal, medan regionaltåg 
mellan Göteborg och Borås gör uppehåll och vänder på Borås C.

Alternativ Osdal innebär extern station B11B på huvudbana vid Osdal, där 
samtliga tåg som gör uppehåll i Borås kommer att stanna. 

För samtliga korridorer redovisas en möjlig fortsättning av korridoren öster 
om Borås.

Figur vi. Aktuella utredningskorridorer.
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Utredningskorridorer med anläggningstyper,
samt stationslägen

Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Ungefärligt stationsläge

Delsträcka Almedal- Landvetter flygplats Delsträcka Landvetter flygplats- Borås

Delsträcka genom Borås

Utvärdering
En utvärdering har genomförts för kvarvarande alternativ på respektive 
delsträcka enligt Figur iii. Alternativen har utvärderats utifrån 
bedömningsgrunderna: Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning, 
Investeringskostnad och Acceptans för alternativ. De sammanvägt bästa 
alternativen på respektive delsträcka har därefter kombinerats ihop till 
lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås, vilka även har 
utvärderats avseende samhällsekonomisk nytta och projektmålsuppfyllelse. 
Övriga alternativ har valts bort, enligt steg 3 i Figur iii.

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats har fem alternativ studerats. Tre 
av alternativen har en station i Mölndal (M1) och vid Landvetter flygplats 
finns tre möjliga stationslägen.

Den största principiella skillnaden mellan de studerade alternativen 
på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats ligger i korridorernas 
möjliggörande av en station i Mölndal. Utifrån en samlad bedömning bedöms 
en station i Mölndal bättre uppfylla ändamålet med järnvägen, som ska 
kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad 
samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med hänsyn till stads-
och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. 

Av hållbarhetsbedömningen framgår att en sträckning med station i 
Mölndal erbjuder en mer kapacitetsstark och robust järnvägsanläggning. 
En sträckning via Mölndal bedöms också skapa bättre förutsättningar för 
regional och lokal utveckling, vilket bidrar till de samhällsekonomiska 
nyttorna av investeringen. Med en station i Mölndal nås ett stort antal, för 
regionen viktiga, arbetsplatser. Mölndal C har en strategisk placering i 
Storgöteborg med potential att bli en viktig regional fördelningspunkt. Det 
ger också en ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats. 
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I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Varberg-Göteborg föreslås bland annat 
en fördjupad utredning avseende en utbyggnad av två nya spår Kungsbacka–
Mölndal. Ett alternativ för den nya stambanan med station i Mölndal och 
fyra spår in mot Göteborg ger en framtidssäkrad robust järnväg som klarar 
såväl trafiken från den nya stambanan som framtida trafikökningar på 
Västkustbanan. Det innebär att den framtida investeringen för Västkustbanan 
kan minskas med 6-8 miljarder. Kostnaden för att i framtiden förstärka 
kapaciteten på Västkustbanan genom utbyggnad till fyrspår enligt förslaget 
i åtgärdsvalsstudien blir således mycket högre om den nya stambanan 
byggs i en korridor via Raka vägen. Utöver detta görs bedömningen att 
investeringskostnaden för att bygga den nya järnvägen via en station i 
Mölndal blir något lägre än för en sträckning via Raka vägen. 

Avseende miljöpåverkan har alternativen som till stor del går i tunnel lägst 
miljöpåverkan, det vill säga Raka vägen och Mölnlycke. Alternativ Raka 
vägen har dock en kortare sträckning i Mölndalsåns dalgång än alternativ 
Mölnlycke och då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången en fördel av miljöskäl. En 
sträckning via Raka vägen innebär dock en mycket komplicerad lösning med 
järnvägsanläggning i tre olika plan vid Almedal för att kunna sortera tågen 
vid stambanans anslutning mot Västlänken och Gårdatunneln. Denna lösning 
bedöms vara förenad med stora tekniska svårigheter avseende byggbarhet 
och kostnader och innebär också att det finns stor risk att Mölndalsån och 
dess närområde påverkas negativt. 

Alternativ via Mölndal berör tre vattenförekomster i Mölndalsåns dalgång, 
medan alternativ via Raka vägen berör en. Söder om Mölndals station 
passerar alternativen via Mölndal vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön 
till sammanflödet med Kålleredsbäcken, där anläggningen bedöms medföra 
en otillåten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd. Vid 
passagen bedöms därför undantag från icke försämringskravet behövas och 
åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna. Vid alternativ via 
Raka vägen krävs inga undantag. Dock innebär en framtida utbyggnad av 
Västkustbanan till fyrspår i Mölndalsåns dalgång att undantag då ändå måste 
ske på samma sätt som för alternativen via Mölndal. 

En annan betydande skillnad mellan de båda principiella alternativen 
via Mölndal och Raka vägen är att samtliga kommunala och regionala 
samrådsparter förordar en sträckning som möjliggör station i Mölndal, 
samtidigt som acceptansen för en sträckning via Raka vägen är mycket låg 
hos dessa intressenter. 

För Landvetter flygplats bedöms en station i tunnel under flygplatsen 
(L1) vara det bästa alternativet. Anledningen är att ett centralt 
stationsläge är bäst ur resandesynpunkt samt att en station i tunnel ger 
minst omgivningspåverkan, bidrar till störst utvecklingsmöjligheter av 
flygplatsområdet och erbjuder kortast restid. En station i ytläge (L7) 
kostar mindre, men är sämre avseende tillgängligheten till stationen och 
möjligheten till framtida utveckling av flygplatsområdet. Ett terminalnära 
stationsläge har också högst acceptans hos berörda kommunala och regionala 
samrådsparter och Swedavia. Stationsalternativet parallellt med flygplatsen 
(L3) medför, på grund av skyddsåtgärder, en relativt hög kostnad och bedöms 
ha negativ påverkan på flygplatsens framtida utveckling. Det förutsätter 
också en sträckning via korridor Landvetter Öst, vilken medför en större 
miljöpåverkan än övriga korridorer. Skillnaderna i investeringskostnader 
mellan de olika korridorerna som ansluter mot alternativen L1 respektive L3 
är relativt små, varför kostnaderna inte bedöms vara alternativskiljande eller 
avgörande för vilka alternativ som bedöms vara bäst.

De alternativ som både möjliggör en station i Mölndal och en station under 
Landvetter flygplats är korridorerna Mölnlycke och Tulebo. Av dessa är 
korridor Mölnlycke ett bättre alternativ både enligt hållbarhetsbedömningen 
och enligt miljöbedömningen. Detta på grund av att korridor Tulebo innebär 
större påverkan på landskap och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö. 
Investeringskostnaden är likvärdig för båda korridorerna. Korridor Tulebo 
är dock bättre både hållbarhetsmässigt och miljömässigt än alternativ 
Landvetter Öst. 

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är det sammanfattningsvis 
korridorerna Mölnlycke och Tulebo, i kombination med stationsalternativ M1 
och L1, som sammanvägt bedöms vara så mycket bättre än övriga korridorer 
att de är de enda rimliga alternativen. Dessa två alternativ går därmed vidare 
till den sammanvägda bedömningen medan alternativen Raka vägen, Raka 
vägen Öst och Landvetter Öst väljs bort. 

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås har fem alternativa 
korridorer studerats. 

Korridor Bollebygd Syd bedöms vara det bästa alternativet enligt både 
hållbarhetsbedömningen och miljöbedömningen. Detta på grund av mindre 
påverkan på bland annat landskap och bebyggelse och bättre möjligheter till 
uppfyllelse av social och ekologisk hållbarhet. Miljöbedömningen konstaterar 
också att korridorerna Hestra och Hindås inte är möjliga att genomföra 
på grund av påverkan på artskyddade fåglar samt risk för skada på Natura 
2000-området Klippan. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors bedöms 
medföra påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv vid Klippan. Korridor 
Hestra har den lägsta investeringskostnaden, men skillnaden mellan 
alternativen är relativt liten och bedöms inte vara avgörande för valet av 
alternativ. 

När även acceptansen för de olika alternativen hos kommunala och regionala 
samrådsparter beaktas framstår därför korridor Bollebygd Syd som det enda 
rimliga alternativet på delsträckan Landvetter flygplats-Borås. Korridoren 
Bollebygd Syd går därför vidare till den sammanvägda bedömningen, medan 
korridorerna Hindås, Hestra, Bollebygd Nord och Olsfors väljs bort.

Delsträcka genom Borås
På delsträckan genom Borås har sex alternativ studerats. Alla alternativ går 
dock att inte kombinera med alla korridorer mellan Landvetter flygplats och 
Borås. 

Alternativ Knalleland innebär en station i Knalleland (B2). Detta alternativ 
går dock inte att kombinera med korridor Bollebygd Syd och har inte heller 
acceptans från Borås stad. Alternativ Knalleland innebär också relativt 
stor omgivningspåverkan på grund av en lång bro genom Knalleland samt 
påverkan på naturreservatet Rya åsar och bebyggelse i Norrmalm. 

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär 
båda station i tunnel under Borås C. Av dessa är det Borås C sydöst som 
är kombinerbart med Bollebygd Syd. Det är ett bra alternativ enligt 
hållbarhetsbedömningen då stationsläget är centralt. 

Det ger också begränsad miljöpåverkan på grund av tunneln och är 
det alternativ som enligt miljöbedömningen medför minst negativa 
konsekvenser för miljön. Däremot har alternativet på grund av tunneln 
en så hög investeringskostnad att det anses vara orimligt att genomföra. 
Bland annat är en tunnel i anslutning till Borås grundvattenförekomst en 
kostsam byggnadsteknisk utmaning. Den totala investeringskostnaden 
för alternativen är ungefär dubbelt så hög som för det alternativ med lägst 
investeringskostnad, Osdal/Borås C (B11A). 

Av övriga alternativ bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) sammanvägt 
vara det bästa alternativet. Måluppfyllelsen för Osdal/Borås C är högre inom 
samtliga tre hållbarhetsdimensioner, men det är särskilt inom dimensionen 
social hållbarhet som Osdal/Borås C har en betydligt högre måluppfyllelse. 
Det beror främst på att tillgängligheten för regionala resor till och från 
Göteborg, som utgör huvuddelen av resorna till/från Borås. Den sämre 
tillgänglighet för resor österut, som alternativ Osdal/Borås C medför, ändrar 
inte denna bedömning. 

Även alternativ Lusharpan med station B4 på bibana är relativt bra både ur 
hållbarhetssynpunkt och miljösynpunkt. I jämförelse med Osdal/Borås C 
(B11A) är det dock något sämre då stationsläget ligger längre från centrum 
och miljöpåverkan är större i bland annat området kring Pickesjön och i Göta. 
De kommunala och regionala samrådsparterna förordar samtliga ett centralt 
stationsalternativ, främst med hänsyn till regionaltågen.

Sammanvägt bedöms stationsläget på bibana vid Lusharpan, B4, vara bättre 
än ett stationsläge på huvudbana vid Knalleland, B2. Den kommunala 
acceptansen är låg för ett stationsalternativ vid Knalleland och för de 
alternativa korridorsträckningarna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord som 
ansluter mot detta stationsläge. En station på huvudbana vid Knalleland, i 
kombination med dessa korridorer, innebär dessutom sammantaget större 
negativa miljökonsekvenser än ett stationsläge på bibana vid Lusharpan och 
dess anslutning västerut via korridor Bollebygd Syd. 

En station på huvudbana vid Knalleland medför också betydligt högre 
investeringskostnad än alternativet på bibana vid Lusharpan.

Ett externt stationsläge på huvudbana vid Osdal, B11B, skulle innebära 
en investeringskostnad i nivå med B11A och därmed en lägre kostnad än 
både alternativen Lusharpan och Knalleland. Acceptansen för alternativ 
Osdal (B11B) hos samrådsparterna är dock mycket lågt och såväl 
hållbarhetsbedömningen som miljöbedömningen visar att alternativ Osdal 
(B11B) inte tillhör något av de bättre alternativen på delsträckan. 

Baserat på den sammanvägda bedömningen av de olika alternativen på 
delsträckan genom Borås bedöms alternativ Lusharpan (B4), samt alternativ 
Osdal/Borås C (B11A), vara de bästa alternativen. Dessa går därför vidare till 
den sammanvägda bedömningen medan alternativen Borås C nordöst (B1A), 
Borås C sydöst (B1C), Knalleland (B2) och Osdal (B11B) väljs bort.
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Sammanvägd bedömning och rangordning 
av alternativ
De alternativen som kvarstår på respektive delsträcka efter bortval steg 3 har 
kombinerats ihop till fyra möjliga lokaliseringsalternativ för hela sträckan 
Göteborg- Borås:

• Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A
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Föreslagen lokalisering - rangordnat alternativ 1
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att
detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning

Lång bro

Bergtunnel

Ungefärligt stationsläge

Figur vii. Föreslagen lokalisering med rangordning 1: Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) - Koridor Bollebygd Syd - Korridor Osdal/Borås C med station B11A.

• Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A

För dessa fyra lokaliseringsalternativ har en sammanvägd bedömning 
genomförts i syfte att rangordna alternativen. Den sammanvägda 
bedömningen .är baserad på samtliga sex bedömningsgrunder i Figur iv. När 
lokaliseringsalternativen utvärderas ingår även restiden för hela sträckan 
Göteborg-Borås enligt Tabell i.

Beräknad restid för regionaltåg Göteborg-Borås med  
uppehåll på samtliga mellanliggande stationer

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A) 36 minuter 9 sekunder

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4) 35 minuter 6 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A) 36 minuter 29 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4) 35 minuter 26 sekunder

Tabell i.  Restider för lokaliseringsalternativ.
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Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A, se  Figur vii. 

För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo med 
Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) rangordnad 
som nummer 2, se Figur viii. 

För delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med station B4 
rangordnad som nummer 2, se Figur ix. 

Trafikverket har en pågående process med att peka ut de rangordnade 
korridorerna som riksintresse för kommunikation. Alternativet med 
rangordning 1 stämmer överens med gällande översiktsplaner för Göteborgs 
Stad, Mölndals stad och Bollebygds kommun. För Härryda kommun stämmer 
alternaitvet i stort med översiktsplanen, förutom öster om Ryamotet där 
översiktsplanen redovisar en korridor närmare Rävlanda. Borås stad har 
ingen korridor utpekad i översiktsplanen, men belyser vikten av järnvägen 
och ett centralt stationsläge. Trafikverket har en kontinuerlig dialog med 
samtliga kommuner.
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Rangordnat alternativ 2 - Lusharpan (B4)
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att
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Figur ix. Korridor Lusharpan med station B4 är rangordnad som nummer 2 på del-
sträckan genom Borås.

De båda alternativ som inkluderar korridor Mölnlycke bedöms inom samtliga 
tre hållbarhetsdimensioner bättre uppfylla uppsatta projektmål, än de båda 
alternativ som inkluderar korridor Tulebo. Skillnaderna beror framför allt 
på de stora intrång korridor Tulebo riskerar att medföra vid passagerna av 
Tulebo och Benareby och de konsekvenser detta för med sig. Genom Borås 
bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) vara bättre ur hållbarhetssynpunkt, 
än alternativ Lusharpan (B4). Måluppfyllelsen är högre inom samtliga 
tre hållbarhetsdimensioner, men det är särskilt inom dimensionen social 
hållbarhet som Osdal/Borås C har en betydligt högre måluppfyllelse än 
Lusharpan. 

Det beror främst på att tillgängligheten för regionala resor till och från 
Göteborg, som utgör huvuddelen av resorna till/från Borås, är bättre samt 
att förutsättningarna för lokal utveckling bedöms vara betydligt bättre i 
anslutning till Borås C än vid Lusharpan. Den sämre tillgänglighet för resor 
österut, som alternativ Osdal/Borås C medför, ändrar inte denna bedömning.

Av miljöbedömningen framgår att en sträckning via Tulebo bedöms få större 
negativ påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning 
via Mölnlycke. En sträckning via Tulebo passerar riksintresse naturvård 
vid Hårssjön med fågelarter som är känsliga för bullerstörning. Bollebygd 
Syd tangerar riksintresseområdet Klippan söder om Hindås men bedöms 
inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet. En sträckning via 
Lusharpan (B4) ger större påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation, 
än en sträckning via Osdal/Borås C (B11A). Alternativen Mölnlycke, 
Tulebo, Lusharpan (B4) samt Osdal/Borås C (B11A) ger alla stora negativa 
konsekvenser för naturmiljö då sträckningarna berör områden med höga 
värden som livsmiljö för många arter. 

De olika lokaliseringsalternativen bedöms inte påverka några Natura 
2000-områden och bedöms vara förenligt med områdets riksintressen. 
Både alternativ Mölnlycke och Tulebo bedöms kräva artskyddsdispens för 
påverkan på livsmiljöer för skyddade fågelarter. Båda alternativen bedöms 
också medföra en otillåten försämring avseende miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomsten i Mölndalsån vid Forsåker. Den föreslagna 
järnvägsanläggningen bedöms dock uppfylla de villkor som krävs för att 
undantag från bestämmelserna ska kunna beviljas.

Investeringskostnaden skiljer något mellan lokaliseringsalternativen. Det 
beror huvudsakligen på en högre kostnad för station B4 i Borås jämfört 
med station B11A. Investeringskostnaden för de alternativa sträckningarna 
via Mölnlycke respektive Tulebo ligger däremot relativt nära varandra. De 
lokaliseringsalternativ som erbjuder lägst investeringskostnad är således 
Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A) respektive Tulebo 
(L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A).

Den samlade bilden är att nästan alla samrådsparter är positiva till en ny 
järnväg. Av studerade alternativ är det tydligt att det finns störst acceptans 
för lokaliseringsalternativ Mölnlycke-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A). 
På den västra delsträckan lyfts ett antal tveksamheter kring alternativ Tulebo 
utifrån stor påverkan i anslutning till Tulebo och Benareby. Genom Borås 
påtalar flertalet instanser behovet av ett centralt stationsläge för region trafik. 
Härryda kommun säger nej till en höghastighetsjärnväg genom kommunen. 

Skillnaden i samhällsekonomiska nyttor mellan de olika alternativen kan 
sammantaget anses vara liten, men med en något större nytta för korridorer 
i kombination med station B11A. Det beror på att station B11A beräknas få en 
högre restidsnytta i transportsystemet som helhet och något fler resenärer.

Bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen visar att inget av 
ändamålen eller projektmålen motverkas. Däremot skiljer sig de olika 
alternativen åt med avseende på hur många av projektmålen som delvis 
motverkas. I lokaliseringsalternativet Mölnlycke – Bollebygd Syd – Osdal/
Borås C bedöms samtliga projektmål utom ett helt eller delvis uppfyllas, 
vilket sammantaget innebär att detta lokaliseringsalternativ bidrar till 
uppfyllelse av ändamål och projektmål i högre utsträckning än de andra 
alternativen. 

Rangordning
Den sammanvägda bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen har 
tydligt identifierat det lokaliseringsalternativ som bäst uppfyller ändamålet 
med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med 
beaktande av övriga samhällsintressen. Det lokaliseringsalternativ som 
rangordnas som nummer 1 är:
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Rangordnat alternativ 2 - Tulebo
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel
Ungefärligt stationsläge

Figur viii. Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) är rangordnad som nummer 2 på delsträckan Almedal - Landvetter 
flygplats.
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Fortsatt process
När lokaliseringsutredningen är klar, med tillhörande godkänd 
miljökonsekvensbeskrivning, ställs den ut för granskning. Granskningen är 
en sista formell fas då synpunkter kan lämnas. Efter granskningen kommer 
granskningssynpunkterna sammanställas i ett granskningsutlåtande. En 
del i det fortsatta arbetet är att lokaliseringen även ska tillåtlighetsprövas 
av regeringen. Det innebär att regeringen kommer att bedöma om det 
med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga järnvägen enligt 
lokaliseringsutredningens förslag. Av den föreslagna lokaliseringen är det 
sträckan fram till en station vid Borås C som tillåtlighetsprövas av regeringen 
för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Stationsläget i Osdal 
samt sträckningen öster om Borås studeras vidare i samband med fortsatt 
planläggning öster om Borås.

I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande 
av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade 
korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i flera olika 
etapper där separata planförslag till järnvägsplan tas fram för varje etapp. I 
denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på enskildas 
intressen. I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder med mera för 
att klarlägga markbehoven.

Sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När 
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.

Skyddsåtgärder och kompensation
Hanteringen av negativa effekter av en exploatering bör följa en 
skadelindringshierarki som innebär att skador i första hand undviks. I andra 
hand bör de minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista hand bör 
de kompenseras. I lokaliseringsutredningen har skadelindringshierarkin 
tillämpats genom att i första hand välja en lokalisering som innebär så lite 
negativa effekter som möjligt och att skador så långt det är möjligt undviks. I 
val av lokalisering har även möjligheten att begränsa de negativa effekterna 
genom anpassningar och skyddsåtgärder vägts in.

För skador som kan kvarstå efter att alla rimliga åtgärder för att undvika 
och begränsa skada har vidtagits kan kompensationsåtgärder genomföras. 
Miljökompensation är ett paraplybegrepp som omfattar fullständig eller 
partiell gottgörelse för en skada eller olägenhet som en verksamhet eller 
exploatering medför. I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för behov av 
kompensationsåtgärder och om dessa är lagstyrda eller frivilliga.

Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede redovisas i 
Tabell ii. Det är åtgärder som vi ser behöver utföras för att säkerställa en 
lokalisering där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärden. Fler skyddsåtgärder kommer att tillkomma i 
kommande järnvägsplaneskede. 

Den lagstyrda kompensation som bedöms bli aktuell i de förslagna 
lokaliseringsalternativen är prövning om undantag från miljökvalitetsnormer 
för vatten samt prövning av artskyddsdispens.

Plats Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Mölndalsån - sträckan 
Almedal till Kålleredsbäck-
ens utflöde

Förbättra närområde genom plantering/ekologiskt funktionella 
kantzoner på samma plats alternativt annan närliggande plats 
där återplantering på ursprungsplatsen inte är möjlig. 
Anpassning till markavvattningsföretaget måste också göras. 
Exakt plats för åtgärder studeras vidare i järnvägsplaneskedet. 
Åtgärden vidtas för att inte äventyra uppnående av MKN 
Vatten. 

Forsåker, Mölndalsån Skapa ekologiskt funktionella kantzoner vid återställning efter 
rivning av befintliga järnvägsbroar i området mellan E6/E20 
och den sydligaste av de nya järnvägsbroarna. Alla genomför-
bara åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna ska 
genomföras när undantag från MKN Vatten krävs.

Rävekärr, Kålleredsbäck-
en

Vid anläggande av ny bäckfåra bör slänter och kanter förses 
med skuggande vegetation. Ianspråktagna lek- och uppväxt-
områden behöver återskapas. Den nya fårans utformning 
behöver anpassas till kapacitetskraven i markavvattningsföre-
taget. Åtgärderna måste utföras för att undvika undantag från 
MKN.

Hårssjön Möjlig järnvägslinje i markplan inom korridor Tulebo vid 
Hårssjön med en bullerskyddsåtgärd i form av vall och 
bullerplank med sammanlagda höjden 5 meter. Åtgärden 
utförs för att undvika påtaglig skada på riksintresse naturvård.

Mölndalsåns dalgång Åtgärder krävs för att att längsgående högvattenskydd för 
anläggningen inte ska förvärra översvämningsproblematiken i 
omgivningen för befintlig bebyggelse och infrastruktur. 
Exempelvis finna ersättningsutrymme för skyfallsvolymer vars 
nuvarande ansamlingspunkter byggs bort

Tabell ii.  Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede. 
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1 Inledning
Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg, se Figur 1.1. 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till projektet och syftet med den nya 
järnvägen. Därefter beskrivs planläggningsprocessen för en ny järnväg och 
tidigare utredningar och beslut samt angränsande utredningar. Av tidigare 
utredningar och beslut framgår även de övergripande ställningstaganden 
som gjorts för utredningen avseende bland annat stationsorter och hastighet. 
Slutligen redovisas övergripande och projektspecifika mål och ändamål.

1.1 Bakgrund
Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat, vilket leder till att trafiken är 
störningskänslig och har punktlighetsproblem. Det är också svårt att få tid för 
underhållsåtgärder. Den höga belastningen innebär att tågtrafiken inte kan 
utvecklas i takt med den ökade efterfrågan.
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MÖLNDAL
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Figur 1.1 Planerat nytt stambanenät.

Figur 1.2 Fyrstegsprincipen.

1.1.1 Kapacitetsutredningen
På uppdrag av regeringen, genomförde Trafikverket under 2011–2012 
kapacitetsutredningen ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 
åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050” 
(Trafikverket, 2012). Uppdraget omfattade en analys av vilka effektiviserings- 
och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras på det statliga 
järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade 
också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt 
en analys av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen lyfte i sitt 
uppdrag till Trafikverket särskilt fram att fyrstegsprincipen skulle tillämpas i 
utredningen, se Figur 1.2.

I kapacitetsutredningen konstateras att det förutom åtgärder inom steg 
1–3 på befintliga Södra och Västra stambanan krävs nybyggnadsåtgärder 
(steg 4 i fyrstegsprincipen) för att öka kapaciteten i järnvägssystemet som 
helhet, se Figur 1.2. För att möta den kraftiga trafikökning som väntas 
till år 2050, rekommenderar Trafikverket i kapacitetsutredningen, att 
påbörja en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare 
kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske 
genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna i anslutning till 
storstäderna, med möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande 
nät. 

1.1.2 Nationell plan
För att lösa de brister och behov som finns beslutade regeringen, i den 
nationella planen för transportsystemet för 2014–2025, att påbörja planering 
av nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 
och att börja med sträckorna närmast storstäderna. I nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029 ingår projekt Göteborg–Borås, som ett 
namngivet projekt, med en byggstart inom planperiodens senare del, 
2025–2029. Regeringen har i sitt fastställelsebeslut om den nationella 
planen för 2018–2029 även skrivit att man ska arbeta för en bred politisk 
överenskommelse för att få till utbyggnaden av hela systemet av nya 
stambanor med en annan finansiering och utbyggnadstakt.

1.2 Planläggningsprocessen
När en ny järnväg ska planeras inleds en planläggningsprocess som regleras 
av lag (1995:1649) om byggande av järnväg. I processen ska en järnvägsplan 
tas fram som visar var och hur järnvägen ska byggas. Göteborg-Borås 
planläggningsprocess för järnvägsplan visas i Figur 1.3.

I processen med att ta fram en ny järnväg berörs både enskilda och allmänna 
intressen. Allmänna intressen (exempelvis mark- och vattenområden enligt 
3-4 kap. miljöbalken (1998:808), riksintressen för natur- och kulturmiljö) 
beaktas mer tidigt i processen i lokaliseringsutredning och enskilda intressen 
(exempelvis enskilda fastigheter) beaktas mer i senare skeden som vid 
framtagande av planförslag. Trafikverket ska alltså beakta både enskilda och 
allmänna intressen men under lokaliseringsutredningen väger de allmänna 
intressena tyngst. I nästa fas, framtagande av planförslag, är det större fokus 
på enskildas intressen och hur fastighetsägare påverkas av den nya järnvägen.
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Samrådsunderlag 
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Figur 1.3 Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan. Mörkt block visar vilken fas som pågår nu. Grått block visar avslutad fas.

 
Under arbetet genomförs ett antal samråd. Ett samråd innebär att 
Trafikverket kontaktar och har dialog med andra myndigheter, kommuner, 
organisationer, föreningar och allmänheten för att få synpunkter på 
utredningen och kunskap om det område som utreds inför sitt 
ställningstagande om rangordning av lokaliseringsalternativ. 

Samråden har olika inriktningar beroende på när i processen de 
sker. Hur samrådet har bedrivits beskrivs i en samrådsredogörelse. 
Synpunkter som kommer in under samrådet behandlas och 
sammanställs i samrådsredogörelsen. Samråd sker kontinuerligt 
under hela planläggningsprocessen med Västra Götalandsregionen, 
kommunalförbunden i Göteborg och Borås, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, Swedavia samt berörda kommuner.

1.2.1 Samrådsunderlag
Planläggningsprocessen för Göteborg-Borås inleddes med framtagandet 
av ett samrådsunderlag, daterat 2020-06-25. Samrådsunderlaget är ett 
dokument som syftar till att redogöra för projektets utmärkande egenskaper, 
område för möjlig lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och 
utmärkande egenskaper. Dokumentet är ett underlag för länsstyrelsens 
beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
eller inte. Länsstyrelsens beslut har betydelse för utformningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen samt vilka parter som Trafikverket ska 
samråda med. Samrådsunderlaget har samråtts under våren 2020, innan 
det skickades till länsstyrelsen för beslut. Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län beslutade den 27 juli 2020 att projekt Göteborg-Borås antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

1.2.2  Lokaliseringsutredning
I den fas av planläggningen som projektet är i nu görs en 
lokaliseringsutredning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med 
hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång och 
olägenhet samt utan oskälig kostnad.

I lokaliseringsutredningen identifieras, beskrivs och utvärderas alternativa 
korridorer för den framtida järnvägen. Utredningen utmynnar i ett förslag 
till korridor för den fortsatta planläggningen. Miljökonsekvensbeskrivningen 
innefattar identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan samt 
behov av försiktighets- och skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska godkännas av länsstyrelsen.

Miljökonsekvensbeskrivningen godkändes av länsstyrelsen 2022-
02-25, se Bilaga 2. Lokaliseringsutredningen med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning ställs därefter ut för granskning. Granskningen 
är en sista formell fas då synpunkter kan lämnas. Lokaliseringsutredningen 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning utgör underlag för regeringens 
tillåtlighetsprövning.

Under framtagandet av lokaliseringsutredningen har samråd skett i flera steg 
under 2020 och 2021. Fokus har då varit på allmänna intressen.

1.2.3 Tillåtlighetsprövning
För vissa större väg- och järnvägsprojekt får regeringen förbehålla sig att 
pröva tillåtligheten av en verksamhet enligt 17 kap. 3 § punkt 1 miljöbalken 
(1998:808). Tillåtlighetsprövningen sker i så fall när lokaliseringsutredningen 
färdigställts. Inför regeringens prövning genomförs en beredningsremiss till 
särskilt berörda myndigheter. I oktober 2020 beslutade regeringen att ny 
järnväg mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Regeringen kommer 
att bedöma om det med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga 
järnvägen inklusive de tekniska åtgärder, skydds- och säkerhetsåtgärder samt 
skadeförebyggande åtgärder som är nödvändiga.

Underlaget till tillåtlighetsprövningen ska möjliggöra en bedömning av 
projektets förenlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt 
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och hushållning med 
mark och vattenområden. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse ska den 
frågan utredas djupare. Underlaget ska även redovisa om alternativen är 
förenliga med kommunala planer och de nationella miljökvalitetsmålen. Om 
regeringen ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den 
angivna korridoren

1.2.4 Planförslag till järnvägsplan
I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande 
av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade 
korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i flera olika 
etapper där separata planförslag till järnvägsplan tas fram för varje etapp.  
I denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på 
enskildas intressen.

I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder 
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i denna fas görs 

miljökonsekvensbeskrivningar. Inom arbetet med järnvägsplan kommer 
fördjupningar att göras både avseende den tekniska utformningen och 
vilka miljökonsekvenser som uppstår. Det sistnämna fördjupas inom 
järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning.

Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen ska 
byggas samt vilken mark som behöver tas i anspråk, både permanent och 
tillfälligt under byggtiden. För att kunna göra detta krävs ett omfattande 
arbete och ytterligare undersökningar. Under projekteringens gång, 
allteftersom kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan- och 
höjdläge. Det är en process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av 
lösningarna. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas 
successivt, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen innan 
järnvägsplanen ställs ut för granskning. Efter granskningen ska länsstyrelsen 
lämna yttrande om att tillstyrka järnvägsplanen.

1.2.5 Fastställelseprövning
Den sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När 
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.

1.3 Tidigare utredningar och beslut
1.3.1 Tidigare planläggningsprocesser
För sträckan Göteborg-Borås har det tidigare pågått planläggningar som 
avbrutits. Orsaken till att de tidigare planläggningsprocesserna inte 
färdigställdes var att Trafikverket beslutade om förutsättningar för den 
fortsatta planeringen av hela höghastighetssystemet (Stockholm–Göteborg/
Malmö), se avsnitt 1.3.2. Inriktning om stationsorter och hastigheten på 
järnvägen förändrades då för Göteborg–Borås. De tidigare utredningarna 
utgör ett viktigt kunskapsunderlag för den nuvarande utredningen och alla 
tidigare studerade alternativ omfattas även av denna utredning.

För sträckan Almedal-Mölnlycke har det tidigare gjorts en förstudie med 
slutrapport år 2007 samt en lokaliseringsutredning som färdigställdes år 
2016 (Banverket, 2007a), (Trafikverket, 2016a). I lokaliseringsutredningen 
redovisades tre huvudalternativ, varav två med stationer i Mölndal och 
Mölnlycke och ett med enbart station i Mölnlycke. Det har dock inte fattats 
något beslut om lokalisering efter att utredningen slutfördes. 

För sträckan Mölnlycke-Bollebygd finns en förstudie och en 
järnvägsutredning med en beslutad korridor från år 2007 med en station vid 
Landvetter flygplats (Banverket, 2001), (Banverket, 2007b). Anslutning till 
den befintliga Kust till kustbanan planerades i Mölnlycke och vid Bollebygd. 
En järnvägsplan påbörjades år 2015, men avbröts.

För sträckan Bollebygd-Borås har det, på samma sätt som för sträckan 
Almedal-Mölnlycke, gjorts en förstudie med slutrapport år 2007 samt 
en lokaliseringsutredning som färdigställdes år 2016 (Banverket, 2007c), 
(Trafikverket, 2016b). I lokaliseringsutredningen studerades sträckningar 
söder om väg 27/40 samt flera alternativa stationslägen i Borås. Inte heller 
för denna sträcka har det fattats något beslut om val av lokalisering efter att 
utredningen slutförts. En  komplettering gjordes 2016 (Trafikverket, 2016c).  
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1.3.2 Samverkan och ställningstagande Göteborg-Borås
Nya stambanor - ny generation järnväg (positionspappret)  
I oktober 2018 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut som beskriver hur 
Trafikverket ska driva arbetet med nya stambanor för höghastighetståg vidare, 
det så kallade positionspapperet (Trafikverket, 2018a). Inriktningsbeslutet 
innebar nya förutsättningar för projekt Göteborg-Borås och Trafikverket 
valde därför att göra ett omtag för hela sträckan Göteborg-Borås i en samlad 
lokaliseringsutredning. 

För delen Göteborg-Borås pekas Mölndal, Landvetter flygplats och Borås 
ut som de stationsorter som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Vidare 
anges att ytterligare stationsorter endast kan accepteras om det kan lösas 
utan att medföra oacceptabelt stora störningar för den genomgående trafiken, 
samt om erforderlig medfinansiering finns. I positionspapperet anges att 
Göteborg-Borås ska byggas för hastigheten 250 km/tim med ballasterat spår. 

Samverkan mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen  
I februari 2019 tog Trafikverket och Västra Götalandsregionen tillsammans 
fram ett samverkansdokument med syftet att klargöra vilka förutsättningar 
som ska gälla för det fortsatta arbetet med Göteborg-Borås när det gäller 
stationsorter. Av dokumentet framgår att Trafikverket studerar stationer i 
enlighet med positionspapperet, det vill säga i Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås. Andra stationsorter ska prövas utifrån nya stambanors ändamål 
och trafikering. Parterna var också överens om att en åtgärdsvalsstudie 
för stråket Göteborg-Borås ska genomföras, se avsnitt 1.4.3 (Trafikverket/
Västra Götalandsregionen, 2019). Dessutom ska ett underlag för sträckan 
Jönköping-Borås tas fram för att kunna bedöma hur denna sträcka påverkar 
lokaliseringsutredningens val av korridor i Borås.

Nya stambanor - ställningstagande delen Göteborg-Borås  
Utifrån nya stambanors ändamål och trafikering har Trafikverket 
tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram ett antal underlag för 
att utreda ytterligare stationsorter. Västra Götalandsregionen tog fram ett PM 
med effekter av tillkommande stationer avseende resande  
(Västra Götalandsregionen, 2020). Trafikverket tog fram ett PM avseende 
tillkommande stationsorters påverkan på tidtabellstider  Göteborg-Borås 
(Trafikverket, 2019a) och en kapacitetsutredning för en kopplingspunkt 
mellan den nya stambanan och Kust till kustbanan öster om Mölndal  
(Trafikverket, 2019b). 

De framtagna underlagen visar att ytterligare en stationsort medför att:

• Gångtiden för regionaltåg på sträckan Göteborg-Borås ökar med 3-4 
minuter.

• Höghastighetståg kommer att köra ikapp regionaltåg, som då 
tvingas vänta på att bli omkörda. Detta ökar gångtiden för hälften av 
regionaltågen med ytterligare 5 minuter.

• Ojämna gångtider och ”förbigångar” innebär ökad risk för förseningar 
och minskad punktlighet.

• Restiden mellan Göteborg och Borås ökar för samtliga regionaltåg, vilket 
enligt Västra Götalandsregionen kommer att minska det totala antalet 
resor på sträckan.

Mot bakgrund av dessa underlag gjorde Trafikverket ett ställningstagande 
där man bedömde att de nyttor som uppkommer vid ytterligare stationer 
på sträckan Göteborg-Borås inte uppväger de nackdelar som det medför 
(Trafikverket, 2020a). Trafikverket kommer i lokaliseringsutredningen 
därför enbart att studera stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås. Av ställningstagandet framgår också att då andra stationsorter 
är möjliga att trafikera utifrån en kopplingspunkt mellan stambanan och 
Kust till kustbanan strax öster om Mölndal ska en sådan kopplingspunkt 
fortsätta att utredas och utvärderas inom åtgärdsvalsstudien för 
stråket Göteborg-Borås, se avsnitt 1.4.3. Kopplingspunkten har inte 
studerats i lokaliseringsutredningen, men det klarläggs för vilka av 
lokaliseringsutredningens alternativ som kopplingspunkten bedöms vara 
möjlig.

1.4 Angränsande utredningar och projekt
1.4.1 Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen var ett regeringsuppdrag som pågick under åren 
2014–2017 med syftet att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad 
av infrastruktur. En huvuddel av uppdraget var att möjliggöra ett snabbt 
genomförande av Sveriges första järnväg för höghastighetståg mellan 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Sverigeförhandlingen pågick 
parallellt med Trafikverkets planering för nya stambanor och slutrapporten 
redovisades i december 2017.

Sverigeförhandlingen tecknade, för statens räkning, avtal med kommuner 
avseende stationer längs den nya järnvägen. Avtalen omfattar även åtagande 
om medfinansiering och bostadsbyggande. Avtalen är inte giltiga förrän 
regeringen har undertecknat dem och anslagit medel för genomförande 
av respektive sträcka. Med hänvisning till processerna för detaljplaner, 
järnvägsplaner och eventuell tillåtlighetsprövning är avtalen inte bindande 
vid prövning av förslag (Sverigeförhandlingen, 2019). Detta innebär att 
Sverigeförhandlingens överenskommelse med respektive stationskommun 
avseende stationslägen och stationsutformning kommer att beaktas, men inte 
vara styrande i planläggningsprocessen.

1.4.2 Regeringsuppdrag
I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa alternativa 
system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor. 
Uppdraget var ett utredningsuppdrag och redovisningen syftar till att ge 
regeringen underlag för ställningstaganden kring fortsatt planering och 
finansiering av nya stambanor. Uppdraget redovisades i februari 2021. I 
Trafikverkets rapport presenteras fyra utredningsalternativ för stambanorna 
framtagna för att illustrera skillnader i kostnader, konsekvenser och effekter 
(Trafikverket, 2021a). 

Planeringen av Göteborg-Borås fortsätter enligt gällande nationell plan, se 
avsnitt 1.1.2, och påverkas inte så länge Trafikverkets uppdrag inte förändras 
med nya politiska beslut.

1.4.3 Åtgärdsvalsstudie Stråket Göteborg-Borås
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för stråket Kust till kust 
Göteborg-Borås i syfte att klarlägga vilka åtgärder som kan genomföras 
längs befintlig Kust till kustbana för att stärka stråket. Åtgärdsvalsstudien 
färdigställdes under 2021 (Trafikverket, 2021b). Den nya stambanan är en 
förutsättning för vissa av åtgärderna som föreslås i åtgärdsvalsstudien.

I åtgärdsvalsstudien utreds bland annat kapacitetsförstärkande åtgärder 
som skulle krävas för att möjliggöra en utökad trafikeringen på Kust till 
kustbanan, dels till Mölnlycke och Landvetter Backa, dels vidare österut mot 
Borås. En möjlig åtgärd som ingår i åtgärdsvalsstudien är den kopplingspunkt 
mellan stambanan och Kust till kustbanan strax öster om Mölndal som lyfts 
i Trafikverkets ställningstagande från våren 2020 (Trafikverket, 2020a), se 
avsnitt 1.3.2. I utpekad bristanalys summeras åtgärdsvalsstudiens resultat på 
den berörda sträckan.

Trafikverkets sammantagna bedömning är att prövning av mer omfattande 
åtgärder på Kust till kustbanan Göteborg-Borås kan komma att ske i framtida 
revideringar av nationell plan (ej pågående). Det behövs då en samsyn 
mellan berörda aktörer kring hur den regionala kollektivtrafiken i stråket ska 
utvecklas tillsammans med godstrafik och bedrivas i förhållande till den nya 
stambanan.

Trafikverket har även genomfört en åtgärdsvalsstudie för delen Borås–
Kalmar/Karlskrona.

Västra Götalandsregionen har i oktober 2021 beslutat att ge Trafikverket 
i uppdrag att påbörja planläggningsprocessen för att kunna etablera en 
kopplingspunkt med anslutning mellan den befintliga Kust till kustbanan och 
den nya stambanan Göteborg–Borås.

1.4.4 Nya stambanor
Den nya järnvägen Göteborg-Borås ska utgöra en del i ett framtida nät av nya 
stambanor som ska förbinda Sveriges storstadsregioner, se Figur 1.1. Utöver 
Göteborg-Borås planerar Trafikverket i nuläget för ytterligare två delar av de 
framtida nya stambanorna. 

Ostlänken: I projekt Ostlänken planerar Trafikverket för en ny dubbelspårig 
järnväg mellan Järna och Linköping. Ostlänken blir cirka 160 km lång och 
planeras för 250 km/tim. Stationer för av- och påstigning planeras på fem 
platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. 

Hässleholm-Lund: I projekt Hässleholm-Lund planerar Trafikverket för 
en ny dubbelspårig järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya banan 
blir cirka 70 km lång och planeras för 320 km/tim. Stationer för av- och 
påstigning planeras i Hässleholm och Lund. 

1757



17

iN
LE

D
N

iN
G

LOKALISERINGSUTREDNING  GRANSKNINGSHANDLING

1.4.5 Övriga lokala och regionala projekt
Åtgärdsvalsstudie Väg 40, delen Kallebäcksmotet – Grandalsmotet: 
Under 2020 färdigställde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie som omfattar 
väg 40, sträckan mellan Kallebäcksmotet i Göteborg och Grandalsmotet i 
Härryda kommun (Trafikverket, 2020b). Utredningen genomfördes mot 
bakgrunden av att Härryda kommun och Swedavia planerar omfattande 
utbyggnader i form av den nya tätorten Landvetter södra samt nya 
verksamheter i anslutning till Landvetter flygplats. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien var att utreda dagens och framtidens 
trafiksituation på väg 40 med fokus på framkomlighet för kollektivtrafik 
och godstrafik. Även trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid trafikplatserna 
studerades.

Åtgärdsvalsstudie Noden Borås: 2018 färdigställde Trafikverket 
åtgärdsvalsstudien Noden Borås (Trafikverket, 2018b). Målet med studien 
var att nå samsyn kring och ta fram en plan för en långsiktigt hållbar 
trafikstruktur för de övergripande statliga väg- och järnvägsnäten och det 
kommunala vägnätet, med en växande befolkning.

Inom ramen för studien genomfördes bland annat en kapacitetsutredning för 
hur Borås centralstation kan fungera som nod i konventionellt järnvägsnät 
när en ny stambana för höghastighetståg finns på plats.

Studien inkluderade även en konsekvensbeskrivning av olika lägen för ny 
station i Borås längs en framtida ny stambana för höghastighetståg. I studien 
konsekvensbeskrivs de tre olika lägena Centrum, Göta och Gässlösa, vilka var 
de stationslägen som utreddes i tidigare lokaliseringsutredning Bollebygd-
Borås, se avsnitt 1.3.1. 

Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås: Mellan 2015 och 2018 genomförde 
Trafikverket en åtgärdsvalsstudie med syftet att studera förutsättningarna för 
byggandet av del av ny stambana för höghastighetståg mellan Linköping och 
Borås (Trafikverket, 2018c). Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde kopplar 
i Borås direkt mot lokaliseringsutredning Göteborg-Borås och i Linköping 
direkt mot Ostlänken.

Åtgärdsvalsstudie Varberg-Göteborg: En trafikslagsövergripande 
åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg-Göteborg har färdigställts 2021 
(Trafikverket, 2021c). Studien omfattar Västkustbanan och väg E6/E20. Det 
övergripande målet var att hitta en gemensam målbild för stråkets utveckling 
mot år 2040. För Västkustbanan har en avgränsning gjorts vid Pilekrogen 
för att undvika överlapp mellan åtgärdsvalsstudien och Göteborg-Borås. 
Åtgärdsvalsstudien föreslår ett flertal åtgärder på olika lång sikt, bland annat 
en fördjupad utredning avseende en utbyggnad av två nya spår Kungsbacka–
Mölndal genom Kållered för att se över möjligheter och konsekvenser av en 
sådan dragning.

Åtgärdsvalsstudie E6 Kållered-Avvattning: Trafikverket genomför 
en åtgärdsvalsstudie för att åtgärda återkommande problem med 
översvämningar i Kållered. Ängs- och åkermark som tidigare magasinerade 
dagvatten har exploaterats, varför kraftiga regn numera skapar risk för 
översvämning, både på E6 och det lokala gatunätet. Åtgärdsvalsstudien ska 
identifiera olika typer av åtgärder, som tillsammans minimerar dessa risker 
och säkerställer vägens funktion. Kapaciteten i Kålleredsbäcken är central 
för att kunna avvattna området. Studien drivs i tät dialog med Mölndals stad 
och pågår fram till våren 2022. Studien hanterar Kålleredsbäcken uppströms 
Sandbäck.

Västlänken: Västlänken är en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg 
som ger staden genomgående pendel- och regionaltågtrafi, se Figur 1.4. Tre 
nya stationer kommer att byggas under mark vid Korsvägen, Haga och 
Göteborgs central. För tåg på en framtida ny järnväg Göteborg-Borås blir 
Västlänken en av två möjliga kopplingar till och från Göteborgs central. 
Bygget av Västlänken pågår och beräknas vara klart 2026.

Uppställningsspår Pilekrogen: Trafikverket planlägger en anläggning för 
uppställning av regionaltåg i anslutning till Västkustbanan vid Pilekrogen i 
Sandbäck, strax söder om Mölndal station, se Figur 1.4. Uppställningsspåren 
krävs för att planerad trafik från Västlänken ska möjliggöras. En 
samrådshandling för järnvägsplan finns framtagen för uppställningsspåren 
(Trafikverket, 2021d). 

Åtgärdsvalsstudie för framtida utformning av Göteborg C: En 
åtgärdsvalsstudie påbörjas 2021 för hantera situationen efter att Västlänken 
öppnat för trafik samt situationen före och efter att ny stambana Göteborg-
Stockholm öppnat för trafik. Ytterligare en utgångspunkt är att belysa 
förutsättningarna för att bygga Bangårdsviadukten. Åtgärdsvalsstudien 
planeras att drivas parallellt med de utredningar som Göteborgs Stad gör för 
centralenområdet och framförallt Bangårdsviadukten. Tidplanen är osäker 
men rekommenderade åtgärder förväntas vara framme under 2024.

Figur 1.4 Översikt Pilekrogen (Trafikverket 2021d).
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Övergripande mål

• Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och 
kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 
region

Delmål

• Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

• Attraktiv kollektivtrafik

• Alla resenärsgrupper beaktas

• Minskad miljöpåverkan

För såväl det övergripande målet som för de olika delmålen finns antagna 
måltal för 2020 och en långsiktig utblick mot 2035 samt ett antal indikatorer, 
vilka tillsammans används för att visa på en utveckling jämfört mot basåret 
2014. 

Figur 1.5 VGR:s målbild för tåg 2035 (Västra Götalandsregionen, 2013b).

Målbild Tåg 2035 är en strategi för att nå Trafikförsörjnings-programmets 
delmål om ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland. 
Målbilden ska säkerställa utvecklingen av en stärkt region med hög 
tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med 

”Vision Västra Götaland”, se Figur 1.5. Målbilden ska ge vägledning 
åt Västtrafik att planera för tågtrafikens framtida utbud, underlag 
för fordonsinvesteringar och underlag för att beskriva behovet av 
framtida infrastruktur. Målet är att tågresandet i Västsverige minst ska 
trefaldigas jämfört med år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035 (Västra 
Götalandsregionen, 2013b).

1.5.4 Klimatmål
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor 
utmaning att minska sin energianvändning och sina klimatpåverkande 
utsläpp. Riksdagen fattade år 2017 beslut om att införa ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en 
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

Enligt det transportpolitiska målet ska även transportsektorn bidra till 
det nationella klimatmålet. Utifrån det nationella målet om nettoutsläpp 
av klimatgaser senast år 2045, har Trafikverket det långsiktiga målet att 
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 2045, samt delmålen att 
utsläppen ska minska med minst 50 procent till 2030, minst 30 procent till 
2025 och minst 15 procent till 2020, jämfört med 2015 (Trafikverket, 2019c). 
För nya stambanor har ytterligare ett delmål satts upp som avser 80 procent 
reduktion till 2035.

1.5.5 Regionala mål
Nedan redogörs för aktuella regionala mål för Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det 
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland och hanterar frågor såsom 
trafikförsörjning, landsbygdsutveckling och hållbar tillväxt. 

Mål för Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. 

Västra Götalands regionala utvecklingsprogram Västra Götaland 2020 utgör 
strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 och är 
huvudverktyget för att genomföra den gemensamma visionen om Det goda 
livet. Sammanlagt finns 32 mål inom fyra strategiområden. Det övergripande 
målet är att ”Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar 
att utvecklas”. Inom målområdet ”En region för alla” formuleras mål för 
satsningar på kommunikation och infrastruktur i regionen. Inriktningsmålet 
är formulerat som att ”Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska bli allt 
mer nöjda med sin tillgång till kommunikation” (Västra Götalandsregionen, 
2013a). 

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling (Västra Götalandsregionen, 
2016). Syftet är att peka ut den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens 
utveckling. Målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram är 
en del i arbetet med att uppfylla de nationella transportpolitiska målen och 
Vision Västra Götaland – Det goda livet. 

Programmet är utgångspunkten för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag 
till Västtrafik. Programmet revideras vart fjärde år och nu gällande program 
avser perioden 2017–2020, med långsiktig utblick till 2035. Detta program 
antogs av regionfullmäktige i november 2016.

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål samt fyra delmål 
med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås. Därtill finns 
utpekade prioriterade utvecklingsområden, som ska vara i fokus de närmsta 
åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet.

1.5 Samhällsmål
Samhällsmål är mål som styr inriktning på arbetet med miljöfrågor, 
trafikförsörjning, samhällsutveckling med mera i Sverige och regionen. Dessa 
ligger till grund för syfte och övergripande mål för de nya stambanorna.

1.5.1 Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål antogs av riksdagen år 2009, med 
utgångspunkt från propositionen ”Mål för framtidens resor och 
transporter” (prop. 2008/09:93). Det övergripande transportpolitiska målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Förutom 
det övergripande målet finns också ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Det finns ett antal preciseringar till funktionsmålet och hänsynsmålet som 
beskriver dessa närmare.

Funktionsmålet tar upp hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare 
och näringsliv. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Hänsynsmålet handlar om hur transportsystemet ska utvecklas med 
avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Hänsynsmålet lyfter också att transportsystemet ska bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och att transportsystemet ska bidra till 
förbättrad hälsa.

1.5.2 Miljömål
Riksdagen beslutade år 1999 om ett antal nationella miljökvalitetsmål. 
Miljömålssystemet består idag av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt 22 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, 
hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Syftet är att 
inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer. Som framgår 
ovan finns en koppling mellan det transportpolitiska hänsynsmålet och 
miljökvalitetsmålen. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med Skogsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen tagit fram regionala tilläggsmål, för att lyfta 
fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Det finns 
totalt 34 regionala tilläggsmål (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020a).

1.5.3 Hållbarhetsmål 
Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling definieras genom 17 globala mål som beslutades av FN 2015. 
Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. 

Målen täcker in alla tre dimensioner av hållbar utveckling, ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet (Globala målen, 2019). Hållbarhetsarbetet inom 
Projekt Göteborg-Borås beskrivs i kapitel 2.
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1.6 Syfte och mål för projektet
Trafikverkets mål för nya stambanor utgår från övergripande nationella mål 
och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Målstrukturen för nya stambanor är 
uppdelad i system- och projektnivå, se Figur 1.9. 

Figur 1.9 Målstruktur för arbetet med nya stambanor och projekt Göteborg-Borås.

Nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg  och Stockholm–Malmö ska:

 Ȯ Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga 
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ȯ Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra 
länder i Europa.

 Ȯ Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för 
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Ȯ Främja hållbara resor och transporter. 

De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt 
hållbart transportsystem, där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt 
sätt med stöd av mål inom följande områden:

SYFTE

ÄNDAMÅL PROJEKT X

PROJEKTMÅL

ÄNDAMÅL PROJEKT Y

PROJEKTMÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kapacitet och 
robusthet

Restider Stationslägen Energieffektivitet  
och Klimatneutralitet

Arkitektur Landskap Naturresurs
hushållning

Hälsa och  
säkerhet

SYSTEMNIVÅ

PROJEKTNIVÅ

1.6.1 Syfte och övergripande mål för nya stambanor
Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya 
stambanorna (Trafikverket, 2019d). Det finns även en motivbilaga till beslutet 
(Trafikverket, 2019e).

Syftet för de nya stambanorna svarar på frågan varför systemet som helhet 
ska byggas. Syftet utgör ett ramverk för de olika projekten inom systemet 
över tid och geografi och ger vägledning i strategiska val.

Boråsregionens mål
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan mellan 
åtta kommuner i Västra Götalands län och med Varberg (i Hallands län) 
knutet till sig genom särskilt avtal.

Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategin 2014–2020 beskriver 
vilka tillväxtområden som särskilt ska prioriteras, med utgångspunkt från 
målformuleringarna i Västra Götaland 2020. Regionen har valt att prioritera 
nio mål i VG 2020, utifrån ett Sjuhäradsperspektiv (Boråsregionen, 2014).

Figur 1.7 GRs långsiktiga mpl (Göteborgsregionen, 2013).
 

Målbild Stråket Göteborg-Borås
Stråket Göteborg-Borås 2035 är en gemensam målbild för en framtida 
hållbar regional struktur, som har tagits fram av GR, Boråsregionen och 
kommunerna längs stråket, se Figur 1.8 (Göteborgsregionen, 2019).

Figur 1.8 Stråket Göteborg-Borås 2035 (Göteborgsregionen, 2019).

Landsbygdsutredningen anger riktlinjer för vilken grundläggande 
servicenivå som ska utvecklas för kollektivtrafik på landsbygden. 
Utredningen är tillsammans med Målbild Tåg 2035 styrande för den 
kontinuerliga utvecklingen mot uppfyllelsen av delmålet om ökad 
tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland  
(Västra Götalandsregionen, 2014).

Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050 
beskriver hur Västra Götalandsregionen och kommunerna vill trafikera 
stråket Jönköping-Borås-Göteborg med regionaltåg  
(Västra Götalandsregionen, 2016).

Göteborgsregionens mål
Göteborgsregionen (GR) är ett samarbetsorgan mellan 12 kommuner 
i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun i Hallands län. GR 
ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för 
medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och 
internationellt. 

GR har tagit fram en strukturbild som är en överenskommelse kring den 
regionala strukturen. Strukturbilden består av en kärna som utgörs av det 
sammanhängande stadsområdet Göteborg, där även Mölndal och delar av 
Partille ingår, samt huvudstråk formade efter kollektivtrafikstråk och viktiga 
leder, se Figur 1.6 (Göteborgsregionen, 2013). 

Figur 1.6 Strukturbild för Göteborgsregionen (Göteborgsregionen, 2008).

Hållbar tillväxt är GR:s långsiktiga mål och strategidokument. Strategin 
konkretiserar visionen Det goda livet genom ett antal mål som definieras i 
strategidokumentet, se Figur 1.7 (Göteborgsregionen, 2013).
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RESTIDER

De nya stambanorna ska bidra till ett ökat resande med tåg genom att 
möjliggöra: 

• Väsentligt kortare restider mellan Stockholm-Göteborg och   
 Stockholm-Malmö,

• Väsentligt kortare restider mellan nationella noder längs banorna, 

• Väsentligt kortare restider till internationella noder.

STATIONSLÄGEN

• Stationslägen ska möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd för ett  
stort resande med tåg. 

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT

• De nya stambanorna ska bidra till fossilfria och mer energieffektiva  
 resor mellan Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö/ 
 Köpenhamn samt mellan orter längs banan.

• Utsläppen av växthusgaser från anläggandet av nya stambanor ska  
 tydligt minska över tid så att deletapper som färdigställs år 2045 eller  
 senare är klimatneutrala.

LANDSKAP

• De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsättningar  
 samt landskapets utveckling över tid. Förutsättningarna för en   
 mångfald av landskap, natur- och kulturmiljöer ska bibehållas eller  
 utvecklas såväl invid järnvägen som i ett större omland.

NATURRESURSHÅLLNING

• De nya stambanorna ska främja en långsiktigt god hushållning med  
 mark, vatten, materiella tillgångar samt ändliga resurser. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

• De nya stambanorna ska främja en god hälsa både hos de som vistas i  
 stambanornas omland och hos resenärerna.

ARKITEKTUR

• De nya stambanorna ska präglas av en förebildlig arkitektur som  
 tydligt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar   
 förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer.

Syfte

NYA STAMBANOR MELLAN STOCKHOLM-GÖTEBORG OCH 
STOCKHOLM-MALMÖ SKA:

• Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt   
 möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för   
 människor och näringsliv,

• Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan  
 Sverige och andra länder i Europa,

• Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda   
 förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional  
 utveckling,

• Främja hållbara resor och transporter.

Övergripande mål
De övergripande målen konkretiserar tillsammans vad som krävs av systemet 
för att syftet ska uppnås. En analys av relevanta globala hållbarhetsmål, 
Agenda 2030-mål, låg till grund för framtagandet av de övergripande 
målen. Målen ligger i linje med Transportpolitiska mål, Nationella miljömål, 
Hållbarhetsmål, Nationella kulturmiljömål, Gestaltad livsmiljö och flera 
regionala mål som berör utredningsområdet.

Målen är grupperade i åtta målområden och är inordnade under en 
gemensam samlande skrivning som definierar riktning och ramverk för de 
övergripande målen. Denna skrivning lyder:

De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med stöd av 
följande mål:

KAPACITET OCH ROBUSTHET

De nya stambanorna ska möjliggöra ett ökat resande med tåg genom ett 
ökat antal avgångar mellan:

• Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö,

• Nationella noder längs banorna, 

• Nationella och internationella noder.

De nya stambanorna ska möjliggöra en robust och punktlig trafikering som 
möter behovet av trafik i höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö.

1.6.2 Ändamål för Göteborg-Borås
Syftet med lokaliseringsutredningen är att säkerställa en lokalisering 
där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga intrång 
och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärden. Ändamålet beskriver vad som ska uppnås i 
järnvägsprojektet – vilka behov och problem i järnvägsnätet som ska lösas. 
Eftersom ändamålet har en mer övergripande formulering så konkretiseras 
ändamålet genom projektmål, som också omfattar mål för att begränsa 
påverkan, för att kunna bedöma vilken lokalisering som uppfyller ändamålet 
bäst. Trafikverket har beslutat följande ändamål för Göteborg-Borås 
(Trafikverket, 2019f ).

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/  
 Malmö, 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges   
 järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva   
 tågresor för människor och näringsliv, 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och   
 Borås, 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda    
 förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion och en   
 hållbar regional utveckling, 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till   
 förbättrade möjligheter att nå internationella noder och   
 marknader, 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås.
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1.6.3 Projektmål för Göteborg-Borås
Projektmålen utgår från Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor 
och ändamålet för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. Projektmålen är 
konkretiserade och projektanpassade för Göteborg-Borås. Målen avser såväl 
planläggning, byggande som drift och kan över tid behöva anpassas givet att 
ny kunskap tillkommer eller om förutsättningarna för projektet förändras. 
Beslut om projektmålen fattades 15 juni 2020. 

Under framtagandet av projektmålten har samråd skett på 
kommungruppsmöten med berörda kommuner och Swedavia, samt på 
gemensamma tjänstemannagruppsmöten med kommunerna, Länsstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund samt 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Under våren 2020 var 
samrådsunderlaget inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 
ute på samråd och samrådskretsen gavs möjlighet att lämna synpunkter på 
förslag till projektmål. Efter det har projektmålen justerats och detta har 
förankrats på kommungruppsmöten med de berörda kommunerna. 

Projektmålen utgör en bedömningsgrund vid utvärdering av alternativ och 
för att kunna bedöma vilken lokalisering som uppfyller ändamålet bäst 
(Trafikverket, 2020c). Läs mer i metodbeskrivningen i kap 2.3.

KAPACITET OCH ROBUSTHET

• Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna trafikeras av 
minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. Av dessa ska minst 
3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska kunna stanna på Station 
Borås. Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.

• Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på  
Station Borås. 

• Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla 
stationer. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95% punktlighet  
(rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

RESTIDER

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och 
Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg.

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och 
Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går via 
Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer. 

STATIONSLÄGEN

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort 
geografiskt samlat resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva 
byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag. 

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett 
hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med 
tåg.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar för en stark 
arbetsmarknadsregion. 

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT

• Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från 
fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan 
Göteborg-Borås.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 % 
reduktion jämfört med år 2015.

• För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska 
utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 80 % 
reduktion jämfört med år 2015.

LANDSKAP

• Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av 
ekosystemtjänster.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets 
variation och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för att bevara, 
använda och utveckla etablerade funktioner i landskapet.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av 
kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livs- 
och boendemiljöer samt att möjligheten att läsa och uppleva dem i sitt 
landskap upprätthålls eller stärks.

• Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsätt-
ningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla 
naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller stärks såväl invid 
järnvägen som i ett större omland. 

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer och 
samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet 
kan behållas och utvecklas både på landsbygden och i tätorterna.

NATURRESURSHÅLLNING

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt 
hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt 
hållbart resursanvändande av mark och areella näringar (jordbruk, 
skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt nyttjande av 
värdefulla ämnen och material.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor 
omfattning som möjligt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

• Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas 
allvarligt inom statlig väg och järnväg.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt 
buller från järnvägen. 

• Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till 
omgivande luft samt mark- och vattenområden.

ARKITEKTUR

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsätt-
ningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till 
attraktiva livsmiljöer. 

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens  
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra 
till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergripande 
ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition 
och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande 
arkitektur där det är motiverat.

• Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors 
säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen. 

SAMHÄLLSEKONOMI

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de  
samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett 
långsiktigt perspektiv.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de  
samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett 
långsiktigt perspektiv.
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2 Avgränsningar och metoder
I detta kapitel redovisas projektets geografiska och tidsmässiga avgränsningar. 
Vidare beskrivs de metoder som har använts för identifiering, bedömning och 
urval av möjliga lokaliseringsalternativ. 

2.1 Geografisk avgränsning
Här beskrivs lokaliseringsutredningens geografiska och tidsmässiga 
avgränsning.

2.1.1 Utredningsområde
Utredningsområdet berör sammantaget de sex kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. I väster sträcker sig 
utredningsområdet från Almedal i norr längs med E6/E20 och Västkustbanan 
till strax norr om Kållered i söder. I öster slutar utredningsområdet strax 
öster om Borås tätort, se Figur 2.1.
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Figur 2.1 Utredningsområde.

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar ska rymmas, se vidare i avsnitt 1.3.1. Därutöver har området 
vidgats så att alla tänkbara korridorer mellan nu aktuella stationer, Mölndal, 
Landvetter flygplats och Borås, ska innefattas. Utredningsområdet ska även 
möjliggöra att externa stationslägen kan prövas vid samtliga stationsorter.

En avgränsande faktor för utredningsområdets utbredning har även varit 
den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 
restidsmålet på 2 timmar och 5 minuter mellan Stockholm och Göteborg ska 
kunna uppnås.

2.1.2 Stationer
Inom lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås utreds lokalisering 
av stationer vid Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Beslutet att låta 
stationer vid dessa tre orter ingå i utredningen framgår av avsnitt 1.3.2.

2.1.3 Angränsande järnvägar
De nya stambanorna utformas som ett separerat system i förhållande till 
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas 
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust 
trafik med hög punktlighet. 

Västkustbanan: Den nya stambanan Göteborg-Borås ska ansluta till 
Västkustbanan så att tåg från den nya stambanan kan angöra Göteborg C via 
Västkustbanan och via Västlänken. 

Från Almedal och vidare mot Borås ska den nya stambanan anläggas 
oberoende av Västkustbanan. En trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie 
för stråket Varberg-Göteborg har färdigställts 2021, se avsnitt 1.4.4, 
(Trafikverket, 2021c). På lång sikt (2050) rekommenderar åtgärdsvalsstudien 
bland annat en fördjupad utredning avseende en utbyggnad från två till 
fyra spår mellan Kungsbacka och Mölndal/Almedal. Ytterligare spår i 
Mölndalsåns dalgång är inget som tagits med i studien av höghastighetsbanan, 
men om det blir aktuellt kan spåren vid en lokalisering via Mölndal 
samutnyttjas av Västkustbanan och den nya stambanan. 
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Trafikverket planlägger en anläggning för uppställning av regionaltåg i 
anslutning till Västkustbanan vid Pilekrogen i Sandbäck, strax söder om 
Mölndal station, se avsnitt 1.4.5 samt Figur 6.3. Uppställningsspåren krävs 
för att planerad trafik när Västlänken är utbyggd ska möjliggöras. En 
järnvägsplan finns framtagen för uppställningsspåren (Trafikverket, 2021d). 
I lokaliseringsutredningen för Göteborg-Borås har behov av anslutande 
spår till uppställningsspåren vid Pilekrogen beaktats. Det pågår även 
utredningar av en eventuell depå vid Sandbäck, men denna har inte beaktats i 
lokaliseringsutredningen. 

Kust till kustbanan: Den nya stambanan studeras oberoende av befintlig 
Kust till kustbana. Den nya stambanan ska trafikeras av höghastighetståg 
och snabba regionaltåg. Övrig regional trafik och godstrafik kommer även 
fortsättningsvis att trafikeras via Kust till kustbanan. För förbättringar 
av den regionala trafiken har en åtgärdsvalsstudie för stråket Kust till 
kust genomförts, se avsnitt 1.4.3. Den nya stambanan är en förutsättning 
för åtgärdsvalsstudien. Inom åtgärdsvalsstudien studeras möjliga andra 
stationslägen än de som hanteras för den nya stambanan. I åtgärdsvalsstudien 
studeras också möjliga kopplingspunkter mellan Kust till kustbanan och 
den nya stambanan. En sådan möjlig kopplingspunkt är mellan Mölndal och 
Mölnlycke. Denna kopplingspunkt har inte utretts i lokaliseringsutredningen, 
men det klarläggs för vilka av lokaliseringsutredningens alternativ som en 
kopplingspunkt bedöms vara möjlig eller inte.

Den nya stambanan ska även vara ett separat system förbi Borås. Trafikverket 
har identifierat behovet av underhållsbaser för att kunna bedriva ett effektivt 
underhåll på en nybyggd bana med högt kapacitetsutnyttjande.En sådan 
underhållsbas behövs troligtvis till sträckan Göteborg-Borås. Underhållbasen 
kommer inte att behövas förrän hela, eller åtminstone större delar av, nya 
stambanor byggts ut. Därför har lokaliseringsutredningen genomförts utan 
betraktande av en möjlig underhållsbas.

2.2 Tidsmässig avgränsning
Planerad byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås är år 
2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år. I lokaliseringsutredningen 
och miljökonsekvensbeskrivningen med tillhörande underlag 
används prognosåret 2040 för bedömningar. När nuläget beskrivs 
avses den tid under vilken arbetet med lokaliseringsutredning och 
miljökonsekvensbeskrivningen pågår.

2.3 Metod för utvärdering
När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att 
ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan 
oskälig kostnad.

Metoden som har använts i denna lokaliseringsutredning innebär att 
tänkbara lokaliseringsalternativ inom utredningsområdet identifieras, 
utvärderas och avgränsas stegvis, tills en rangordning av kvarvarande 
alternativ kvarstår. Metoden illustreras i Figur 2.3.

2.3.1 Identifiering av tänkbara alternativ
Processen för att identifiera tänkbara lokaliseringsalternativ har utgått 
från ändamål, projektmål samt de styrande förutsättningar för den nya 
järnvägen som framgår av Trafikverkets ”Övergripande Programkrav för En 
ny generation järnväg” (Trafikverket, 2019g), se vidare i avsnitt 1.6.2 och 
1.6.3. Till de styrande förutsättningarna hör valet av stationsorter som ska 
utredas inom ramen för lokaliseringsutredningen, men även krav i form 
dimensionerade hastighet och referenstrafikering. 

Vidare har identifiering av tänkbara alternativ skett med hänsyn till 
landskapet och geografiska förutsättningar inom utredningsområdet, 
vilket innebär att områden där en ny järnväg bedöms medföra orimliga 
konsekvenser ur social, ekologisk eller ekonomisk synpunkt valts bort. 
Processen och motiv till de bortval som gjorts beskrivs i avsnitt 5.1.

2.3.2 Avgränsning och bortval
Utvärdering, avgränsning och bortval av de identifierade korridor- och 
stationsalternativen har skett stegvis. Metoden med stegvis avgränsning 
av alternativ fram till en rangordning innebär att kunskapen om tänkbara 
stations- och korridoralternativ successivt fördjupats i takt med att 
alternativ har avgränsats bort. Urvalen har löpande diskuterats med Västra 
Götalandsregionen, berörda kommuner och Swedavia.

Steg 1: Det inledande avgränsningsarbetet har baserats på en översiktlig 
analys av de identifierade stations- och korridoralternativen, med fokus 
på stora alternativskiljande aspekter. Effekt- och miljöbedömning 
samt konsekvensanalyser har gjorts på en översiktlig nivå. En 
landskapskaraktärsanalys och restidsberäkning har gjorts i detta skede. 
Utvärderingen av de identifierade alternativen har genomförts i enlighet med 
metoden för hållbarhetsbedömningar som beskrivs i avsnitt 2.4.1. Då det varit 
ett stort antal alternativ i detta steg har fokus legat på alternativskiljande 
parametrar för att göra en första sållning bland alternativen. Se vidare avsnitt 
5.2.

Steg 2: Efter den första avgränsningen i steg 1 har en fördjupad analys av de 
kvarvarande alternativen genomförts inför ett andra avgränsningsarbete, se 
vidare avsnitt 5.3.

Resultaten av dessa båda avgränsningssteg har utgjort underlag för det 
samråd som genomfördes under hösten 2020.

2.3.3 Kvarvarande alternativ utvärderas
Efter samrådet hösten 2020 har ytterligare fördjupade utredningar utgjort 
grund för en jämförande utvärdering av de kvarvarande alternativen.
Sträckan Göteborg-Borås har sedan delats in i tre delsträckor för att få ett 
hanterbart antal alternativ att jämföra. De kvarvarande alternativen beskrivs 
per delsträcka i kapitel 6.

En jämförande utvärdering av de kvarvarande alternativen har genomförts 
i syfte att identifiera de sammanvägt bästa alternativen för respektive 
delsträcka och välja bort övriga i ett bortval steg 3. 

Utvärderingen av respektive delsträcka har genomförts utifrån 
bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, 
investeringskostnad samt acceptans för alternativ, se Figur 2.2. 
Utvärderingen beskrivs i kapitel 7 och slutsatserna redovisas i avsnitt 7.5.
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Figur 2.2 De sex bedömningsgrunderna.

2.3.4 Sammanvägd bedömning
De kvarvarande alternativen på respektive delsträcka efter bortval 
3 har kombinerats ihop till lokaliseringsalternativ för hela sträckan 
Göteborg- Borås. Vid den sammanvägda bedömningen av dessa 
kombinationer har även bedömningsgrunderna samhällsekonomiska 
nyttor och projektmålsuppfyllelse tillämpats, utöver de ovanstående 
fyra bedömningsgrunderna, se Figur 2.2. Samtliga bedömningsgrunder 
presenteras i avsnitt 2.4. De sex bedömningsgrunderna är ett stöd för att 
bedöma vilket lokaliseringsalternativ som bäst uppfyller ändamålet med 
minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med 
beaktande av övriga samhällsintressen och ligger till grund för Trafikverkets 
förslag till lokalisering av den nya järnvägen.

Resultatet av den sammanvägda bedömningen finns i kapitel 8 och processen 
fram hit har utgjort underlag för det samråd som genomfördes under våren 
2021. 
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2.4 Bedömningsgrunder
Av metodbeskrivningen i avsnitt 2.3 framgår att sex bedömningsgrunder 
ingått i utvärderingen: Hållbarhetsbedömning, Miljöbedömning, 
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk nytta och 
Projektmålsuppfyllelse. Bedömningsgrunderna framgår av Figur 2.2 och 
beskrivs nedan.

2.4.1 Hållbarhetsbedömning
Lokaliseringsalternativen tas fram, bedöms och redovisas utifrån 
de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekologiskt och ekonomiskt, 
se Figur 2.4. Genom hållbarhetsbedömningar säkerställs att de tre 
hållbarhetsdimensionerna synliggörs och beaktas vid utvärderingar av 
de identifierade alternativen. Syftet med arbetet är att kunna jämföra 
de olika lokaliseringsalternativen ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv samt att göra en sammanvägd bedömning av 
alternativen. Hållbarhetsbedömningen utgår ifrån ett brett kunskapsunderlag 
där delar från de andra bedömningsgrunderna ingår. Läs mer i avsnitt 2.4.2 
till 2.4.6. Hållbarhetsbedömningen är gjord med beaktande av möjliga 
anpassningar och försiktighetsmått. 

Figur 2.4 De tre hållbarhetsperspektiven.

Hållbarhetsbedömning som metod
Metoden för hållbarhetsbedömning bygger på den klassiska definitionen 
av hållbar utveckling som gavs i Bruntland-kommissionens rapport 
Vår gemensamma framtid (1987): hållbar utveckling ska bygga på 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet (UNWCED, 1987). Utifrån 
detta har en projektanpassad metod skapats som utgår från de tre 
hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och 
som kopplats till framtagna projektmål och indikatorer. Metoden beskrivs 
ytterligare i PM Metod för hållbarhetsbedömning.

Identifiering av tänkbara alternativ

Kap 5.1

Bortval av alternativ i två steg

Kap 5.2 & 5.3
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Figur 2.3 Metod för identifiering, utvärdering, bortval och rangordning av alternativ.
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Projektmålen utgår från Trafikverkets övergripande mål för nya stambanor 
och ändamålet för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. Projektmålen är 
konkretiserade och projektanpassade för Göteborg-Borås. En analys av 
relevanta globala hållbarhetsmål, Agenda 2030-mål, låg till grund för 
framtagandet av de övergripande målen. Läs mer om ändamål och projektmål 
i avsnitt 1.6. 

Projektmålen har analyserats utifrån vilka delar av hållbarhet de fångar och 
om de antas vara alternativskiljande. Projektmålen har utifrån detta sorterats 
in under den hållbarhetsdimension där de bäst hör hemma. Projektmål 
med störst fokus på exempelvis sociala aspekter har samlats under 
social hållbarhet. Målen har grupperats i hållbarhetsparametarar utifrån 
hållbarhetsdelar som bedömts betydande vid lokalisering av ny järnväg. Se 
mer under Social, Ekologisk respektive Ekonomisk hållbarhet nedan.

Inom varje hållbarhetsdimension har fem hållbarhetsparametrar identifierats, 
se Tabell 2.1.

Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet

Landskapskaraktär

Vardagsliv

Social balans

Hälsa och säkerhet

Kulturmiljö

Klimat och energi

Naturmiljö

Vatten

Naturresurser

Anläggningsresurser

Samhällsekonomiska nyttor

Samhällsekonomiska 
kostnader

Kapacitet och robusthet

Regional och lokal 
utveckling

Ekosystemtjänster

Tabell 2.1  Hållbarhetsparametrar i respektive hållbarhetsdimension.

Hållbarhetsbedömningen innebär att de alternativ som utreds bedöms och 
värderas utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av projektmål och 
indikatorer. Bedömningen av indikatorerna sker slutligen på en skala från  
0 till 3 beroende på i hur hög grad projektmålen motverkas eller uppfylls där  
0 = motverkar mål, 1 = motverkar mål delvis, 2 = uppfyller mål delvis,  
3 = uppfyller mål. 

Social hållbarhet 
I den sociala hållbarhetsdimensionen är människor som bor i och runt 
omkring utredningsområdet i fokus, både på individnivå och gruppnivå, se 
Tabell 2.2. Här bedöms hur lokaliseringen påverkar sådant som skapar en bra 
vardag för människor oavsett boplats, kön, ålder och socioekonomiska 
förutsättningar. Det kan till exempel handla om sådant som får oss att må bra 
och skapar förutsättningar för att utvecklas, bland annat utbildning, 
försörjning och boende. Det kan även handla om hur människor upplever 
landskapet i utredningsområdet och vad som behövs för att skapa platser som 
främjar hälsa och trivsel genom exempelvis tillgång till rekreation, aktiviteter 
samt trygga och attraktiva boendemiljöer. I en bra vardag ingår att resan med 
järnvägen är attraktiv, med smidiga byten och med utblickar från tåget över 
landskapet. Se vidare i den Sociala konsekvensanalysen (Trafikverket, 2022a).

Projektmål Hållbarhetsparameter Parameterns innebörd

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets variation och 
upprätthålla eller stärka förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla 
etablerade funktioner i landskapet.

Landskapskaraktär Inom denna parameter bedöms om landskapets karaktär kan bibehållas, utvecklas och 
stärkas och om förutsättningar finns för att järnvägen ska kunna samspela med enskilda 
platsers karaktär. Därutöver bedöms om funktioner i stadens infrastruktur kan bibehållas 
eller stärkas.

Den nya järnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer och samband av betydelse 
för människors sociala välfärd och livskvalitet kan behållas och utvecklas både på 
landsbygden och i tätorterna.

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar, skapa möjlig-
heter för och bidra till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan -perspektiv.

Vardagsliv Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller andra viktiga 
samband i staden, samt miljöer som används för rekreation och friluftsliv kan bibehållas 
eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela-resan perspektiv möjliggörs med få och enkla 
byten.

Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och 
människors behov, skapa möjligheter för och bidra till attraktiva livsmiljöer.

Social balans Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig bostadsbe-
byggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan bevaras eller stärkas.

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från 
järnvägen.

Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors säkerhet och 
trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen.

Hälsa och säkerhet Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa i form av 
buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå eller åka kollektivt kan 
göras attraktivt. Därutöver bedöms om säkerhet och trygghet kan bibehållas eller stärkas.

Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av kulturhistoriska 
miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten 
att läsa och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

Kulturmiljö Inom denna parameter bedöms om hänsyn kan visas till sammansatta kulturmiljöer och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt till fornlämningsmiljöer och objekt.

Tabell 2.2  Samband mellan projektmål och hållbarhetsparametrar inom social hållbarhet, samt kortfattat innebörden av respektive hållbarhetsparameter.

Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska hållbarhetsdimensionen handlar om att det ska finnas 
hållbara förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och 
livskraftiga ekosystem, se Tabell 2.3. Det innefattar klimatsystemens stabilitet,  
luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet 
(mångfald av arter och habitat) och att ge förutsättningar för leverans 
av ekosystemtjänster (till exempel pollinering och fotosyntes). Ett sätt 
att förstå ekologisk hållbarhet är att produktion av varor och tjänster i 
samhället inte får ske på bekostnad av ekosystemens bärförmåga. Naturen 
måste kunna återskapa resurser i minst samma takt som de används. För 
utredningsområdet handlar den ekologiska dimensionen om att förstå hur 
ekosystemen bidrar till ett långsiktigt upprätthållande av livsnödvändiga 
funktioner till nu levande och kommande generationer. Här bedöms vilken 
potentiell påverkan en lokalisering har i bygg- och driftskede på lokal, 
regional och global nivå och på kort såväl som lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att se ekonomisk utveckling som ett medel 
att uppnå mål för social och ekologisk hållbarhet, se Tabell 2.4. Detta innebär 
konkret att största samhällsekonomiska nytta och sociala värden kan uppnås 
till lägsta samhällsekonomiska kostnad och med hänsyn och anpassning till 
ekologiska värden. För att lyckas med detta eftersträvas kostnadseffektiva 
och innovativa lösningar. De lösningar som väljs ska även vara hållbara 
och robusta över tid. Detta säkerställs genom analys av livscykelkostnader. 
För den nya järnvägen handlar ekonomisk hållbarhet även om att bedöma 
lokaliseringen utifrån de samhällsekonomiska nyttor den kommer att 
medföra, till exempel restidsvinster och värdet av att undvika förlust av 
samhällsviktiga ekosystemtjänster. Vidare bedöms hur järnvägen kan bidra 
till lokal och regional utveckling, till exempel inkomster i näringslivet, 
jobbskapande och fastighetsmarknad.
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Redovisning av hållbarhetsbedömningens resultat
Hållbarhetsbedömningen visar hur lokaliseringsalternativ står sig 
ur hållbarhetssynpunkt samt hur parametrarna inom respektive 
hållbarhetsdimension bidrar till att alternativskiljande projektmål uppfylls 
eller motverkas. 

Värderingen av indikatorerna, på skalan 0-3, ger sammantaget en bedömning 
av parametern enligt samma skala, seFigur 2.5.

Figur 2.5 Fyrgradig bedömningsskala.

Resultat av hållbarhetsbedömningen illustreras med hjälp av en värderos 
för respektive korridor- och stationsalternativ. I Figur 2.6 visas ett exempel 
på värderos för ett fiktivt lokaliseringsalternativ. Av figuren framgår att 
lokaliseringsalternativet är särskilt starkt utifrån social hållbarhet eftersom 
fyra av fem hållbarhetsparametrar bedöms innebära att relaterade projektmål 
uppfylls helt eller delvis. 

För den femte hållbarhetsparametern - landskapskaraktär - bedöms dock 
projektmålet delvis motverkas. Vad gäller ekologisk hållbarhet bedöms tre 
av hållbarhetsparametrarna motverka projektmålen helt eller delvis, och två 
parametrar delvis uppfylla projektmål. 

För ekonomisk hållbarhet visar värderosen att fyra av fem parametrar 
innebär att projektmål uppfylls delvis, och att en parameter motverkar målet 
delvis. Vad gäller alternativets sammantagna hållbarhet kan konstateras 
att lokaliseringsalternativet är mest lovande utifrån social och ekonomisk 
hållbarhet. Om valet görs att gå vidare med alternativet kan det behöva 
anpassas eller stärkas utifrån ett ekologiskt perspektiv, särskilt avseende 
naturresurser men också klimat och energi samt naturmiljö.

Projektmål Hållbarhetsparameter Parameterns innebörd

Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre 
energieffektiv vägtrafik på sträckan Göteborg-Borås.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska uppnå minst 30% 
reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska uppnå minst 50% 
reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska uppnå minst 80% 
reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med år 2015.

Klimat och energi Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig eller förbättrad 
luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan möjliggöras. Därutöver bedöms 
klimatpåverkan och total energianvändning i anläggningsfasen utifrån ett livscykelper-
spektiv.

Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för en 
mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner 
bibehålls eller stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland.

Naturmiljö Inom denna parameter bedöms om förutsättningarna för en mångfald av arter och 
livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och utvecklas, och om förutsättningar 
för ekologiska samband kan upprätthållas.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
grund- och ytvattenresurser möjliggörs.

Vatten Inom denna parameter bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers hydrologiska 
funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnor-
merna för ytvattenförekomster inte försämras. Förutsättningarna för bibehållet nyttjande 
av nuvarande och framtida yt- och grundvattentäkter bedöms.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart resursan-
vändande av mark och areella näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar) 
möjliggörs.

Naturresurser Inom denna parameter bedöms om en likvärdig eller ökad resursutvinning från 
jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att uppkomst av avfall förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor omfattning som 
möjligt.

Anläggningsresurser Inom denna parameter bedöms om uppkomsten av massor kan minimeras och om 
massor - då de uppstår - kan användas på ett miljö- och hälsosäkert sätt som är anpassat 
efter landskapet.

Tabell 2.3  Samband mellan projektmål och hållbarhetsparametrar inom ekologisk hållbarhet, samt kortfattat innebörden av respektive hållbarhetsparameter.

Projektmål Hållbarhetsparameter Parameterns innebörd

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort geografiskt samlat 
resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till/från andra trafik-
slag.

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett hela-resan-per-
spektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med tåg.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska nyttorna 
blir så stora som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv. 

Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt inom 
statlig väg och järnväg.

Samhällsekonomiska nyttor Inom denna parameter bedöms om resandeunderlag, restidsvinster samt övriga 
nyttor blir så stora som möjligt.

Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska 
kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv.

Samhällsekonomiska kostnader Inom denna parameter bedöms om investeringskostnader och kostnader för drift 
och underhåll kan hållas nere så mycket som möjligt.

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och Göteborg på 2 
timmar och 5 min med direkttåg.

Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och Station Borås på 35 
minuter med snabba regionaltåg som går via Västlänken och stannar vid alla 
mellanliggande stationer.

Kapacitet och robusthet Inom denna parameter bedöms alternativet gentemot det kravställda restidsmålet 
för höghastighetståg och regionaltåg och hur väl det går att utforma järnvägen så 
att den blir robust järnvägstekniskt.

Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt hållbar samhällsut-
veckling och skapa goda förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion.

Regional och lokal utveckling Inom denna parameter bedöms om lokal och regional utveckling för nya bostäder, 
verksamheter och arbetstillfällen kan stödjas.

Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster Inom denna parameter bedöms om förutsättningarna för leverans av ekosystem-
tjänster kan bibehållas och förluster minimeras, samt om tjänster som är särskilt 
viktiga för människors välbefinnande kan värnas och bevaras.

Tabell 2.4  Samband mellan projektmål och hållbarhetsparametrar inom ekonomisk hållbarhet, samt kortfattat innebörden av respektive hållbarhetsparameter.
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I miljökonsekvensbeskrivningar används begreppen påverkan, effekt och 
konsekvens. I dagligt tal görs inte alltid en åtskillnad i betydelsen mellan 
begreppen påverkan, effekt och konsekvens. Effekt och konsekvens används 
ofta som synonymer. I miljökonsekvensbeskrivningen använder man däremot 
begreppen med skilda betydelser, detta för att göra beskrivningarna så 
entydiga som möjligt. 

Påverkan är den fysiska förändring som projektet orsakar, till exempel att 
en ny järnväg tar en viss markareal i anspråk, att antalet vägfordon 
minskar, eller att järnvägen alstrar oönskat ljud.

Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av 
projektets påverkan, till exempel högre omgivningsbuller eller förändrad 
landskapsbild. Effekter kan vara såväl positiva som negativa. 

Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika 
intressen, såsom människors hälsa och välbefinnande, landskapets 
kulturhistoriska värden eller den biologiska mångfalden. Konsekvenserna 
bedöms utifrån det utpekade intressets värde och de effekter som kan 
uppstå till följd av den nya järnvägens påverkan på värdet. Åtgärder för 
att skydda miljön och motverka skada på miljön vägs in i bedömningen. 

Konsekvensbedömningar görs genom att korridorerna utvärderas utifrån 
värden och känslighet för de miljöaspekter som är aktuella. För ändamålet 
har bedömningsskalor tagits fram anpassade för respektive miljöaspekt, 
vilket innebär att det definierats vad som är ett stort, måttligt respektive 
litet miljövärde. På samma sätt har det definierats vad som avses med hög 
känslighet, måttlig känslighet respektive liten känslighet. I arbetet med 
konsekvensbedömningen vägs sedan värdet eller känsligheten för berörda 
områden samman med effekten av den nya järnvägen., se Tabell 2.5. 

Miljöbedömningen och hållbarhetsbedömningarna har en tydlig 
innehållsmässig koppling då rubrikerna i miljökonsekvensbeskrivningen 
i flera fall har en motsvarande hållbarhetsparameter eller 
indikator i hållbarhetsbedömningen. En viktig skillnad är dock att 
hållbarhetsbedömningen görs utifrån måluppfyllelse i relation till 
projektmålen, medan i miljöbedömningen utvärderas projektets 
konsekvenser i relation till ett nollalternativ. Bedömningarna har därmed 
olika syften. Resultaten av bedömningarna ska dock gå i linje med varandra 
och innehållet i respektive bedömning kan också användas som input till 
varandra. 

Tabell 2.5  Sammanvägning av miljövärden och känslighet samt åtgärdernas effekt.

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 
konsekvens

Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 
konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 
konsekvens

Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Figur 2.6 Värderos med resultat av hållbarhetsbedömning för ett fiktivt 
lokaliseringsalternativ.

2.4.2 Miljöbedömning (MKB)
Metoden för miljöbedömning vid lokalisering av järnväg bygger på att 
identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter som den 
nya järnvägen kan ge upphov till. Miljöbedömningsprocessen regleras 
i miljöbalken med tillhörande föreskrifter och beskrivs ytterligare i 
Miljökonsekvensbeskrivning (Trafikverket, 2021e).

Miljöbedömning är en process som ska integrera miljöaspekterna i 
planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Den ska också ge möjlighet 
till en ökad insyn för allmänhet och organisationer och på det sättet bidra 
till ett breddat kunskapsunderlag. Dokumentet miljökonsekvensbeskrivning 
sammanfattar processen och slutsatserna och är ett viktigt beslutsunderlag 
för lokaliseringsutredningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva den nya järnvägens påverkan på 
miljö, människors hälsa och hushållningen med naturresurser både under 
byggskede och driftskede. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa vad 
som är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller 
begränsa påverkan på omgivande miljö.

Nulägets miljöpåverkan och befintliga tillstånd i miljön används som 
huvudsaklig bedömningsreferens för miljöeffekter och konsekvenser. 
Miljöpåverkan från den nya järnvägen jämförs även med det så kallade 
nollalternativets miljöpåverkan, vid prognosåret 2040 då miljöpåverkan av 
genomförandet av järnvägsplanen har fått genomslag. 

2.4.3 Investeringskostnad
Investeringskostnaden beräknas för en tänkbar linjesträckning inom 
respektive utredningskorridor. Linjen utformas med hänsyn till bland annat 
järnvägens funktion och standard, befintlig bebyggelse och infrastruktur, 
landskap och bevarandevärden. I kommande projekteringsarbete kan 
andra lösningar och prioriteringar göras, varför kostnaderna i detta tidiga 
planeringsskede redovisas med ett intervall.

Investeringskostnaden omfattar samtliga kostnader för projektet vilka 
består av projektadministration, projektering, mark-och fastighetsinlösen, 
anläggningsarbeten, järnvägsspecifika arbeten, miljöåtgärder, arkeologiska 
undersökningar samt en post för generella osäkerheter.

Då kostnaden för den fortsatta sträckningen av stambanan öster om Borås 
kommer att påverkas av stationsläget i Borås inkluderas även sträckan 
mellan stationen och utredningsområdets östra gräns i kostnadsberäkningen. 
Kostnaden påverkas framför allt av om järnvägen kommer att behöva 
anläggas i bergtunnel öster om stationen.

2.4.4 Acceptans för alternativ
En ny järnväg är en stor investering som har stor betydelse för berörda 
kommuner och region. Den skapar nya möjligheter och förutsättningar 
samt påverkar i hög grad inriktningen för den regionala och kommunala 
planeringen, både på kort och lång sikt.

För att säkerställa att berörda parter arbetar mot gemensamma mål strävar 
Trafikverket efter att det alternativ som föreslås för lokalisering ska vara 
accepterat av regionala parter och kommuner. De parter som avses är berörda 
kommuner och kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen 
Västra Götalands län och Swedavia. Som grund för en god samverkan 
finns det en undertecknad överenskommelse som beskrivs i avsnitt 1.3.2 
(Trafikverket/Västra Götalandsregionen, 2019).

Urvalsprocessen har kontinuerligt redovisats för berörda parter på möten 
och i formella samråd. En sammanfattning av möten, avstämningar och 
inkomna yttranden finns redovisat i Samrådsredogörelsen (Trafikverket, 
2021f ). I avsnitt 7.4 redovisas Trafikverkets bedömning om det föreslagna 
lokaliseringsalternativet är accepterat av parterna efter avslutat samråd.
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2.4.5 Samhällsekonomisk nytta
Underlaget för beräkning av samhällsekonomiska nyttor av de 
studerade alternativen har tagits fram med hjälp av Trafikverkets 
prognosmodell Sampers, som beräknar resefterfrågan med olika trafikslag i 
transportsystemet för ett givet prognosår, i detta fall 2040. 

Analysen har genomförts som en alternativskiljande analys, där ett av de 
identifierade utredningsalternativen har använts som ett jämförelsealternativ, 
som de övriga alternativen jämförts mot. De resultat som genereras i 
Sampers har sedan värderats med hjälp av den samhällsekonomiska modulen 
Samkalk. Det som värderats är skillnader mellan alternativen avseende de 
nyttor som uppstår relaterat till restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor 
och slitage. De samhällsekonomiska nyttorna kan endast beräknas på hela 
sträckan Göteborg- Borås, men en bedömning av de samhällsekonomiska 
nyttorna på respektive alternativ på de olika delsträckorna har utgjort 
underlag för hållbarhetsbedömningarna. En fullständig analys har gjorts för 
lokaliseringsalternativen för hela sträckan i samband med den sammanvägda 
bedömningen.

2.4.6 Projektmålsuppfyllelse
I avsnitt 1.6 redogörs för ändamål och projektmål för Göteborg- Borås. 

En utvärdering av de projektmål som är alternativskiljande ingår som en del i 
hållbarhetsbedömningen, se avsnitt 2.4.1. Analysen av projektmålsuppfyllelse 
avser samtliga projektmål, även de mål som inte är alternativskiljande. 
Projektmålsuppfyllelse används som bedömningsgrund i utvärderingen av 
lokaliseringsalternativ. Avstämning av lokaliseringsalternativen har gjorts 
mot projektmålen och redovisningen sker utifrån om målet uppfylls, delvis 
uppfylls, delvis motverkas respektive motverkas.
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3 Den framtida järnvägen
Kapitlet redogör för hur den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
kan komma att byggas. Inledningsvis beskrivs hur den nya järnvägen kan 
utföras i form av funktion och hur den kan dimensionernas utifrån aktuell 
trafik. Vidare i kapitlet belyses mer detaljer angående utformning av olika 
anläggningstyper, gestaltning och säkerhet. 

Den tekniska utformningen av den nya stambanan bygger Trafikverkets 
”Övergripande Programkrav för En ny generation järnväg” (Trafikverket, 
2019g). Av dessa framgår övergripande krav för utformning, referenstrafik 
och hastigheter. De utformningskrav som hänvisas till i avsnitt 3.2 utgår från 
Trafikverkets tekniska systemstandard, TSS 4.1 (Trafikverket, 2019h).

3.1 Funktion och trafikering
3.1.1 Nationella och regionala funktioner
De nya stambanorna planeras för persontrafik i höga hastigheter och 
dimensioneras generellt för en största tillåtna hastighet (STH) på 320 km/
tim, baserat på att det ger bättre restider och samhällsekonomi än alternativ 
med lägre hastigheter (Trafikverket, 2019g). För några sträckor i systemet 
planeras för avsteg från 320 km/tim. För sträckorna Göteborg-Borås och 
Ostlänken är det beslutat att den nya järnvägen ska dimensioneras för 250 
km/tim. Öster om Borås är förutsättningen 320 km/tim.

De nya stambanorna utformas som ett separerat system i förhållande till 
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas 
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust 
trafik med hög punktlighet. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg för att angöra Stockholm, Göteborg och Malmö.

I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde år 2012, studerades 
flera olika sätt att utforma ett höghastighetssystem med avseende på graden 
av integration med konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg 
(Trafikverket, 2012). Utifrån kapacitetsutredningen föreslogs det separerade 
system som nu planeras.

Ett separerat system betyder att orter utanför höghastighetsbanans 
sträckning i mindre utsträckning kan betjänas av höghastighetståg. För att 
ändå ge orter utanför stambanans sträckning goda förbindelser med tåg är 
det viktigt att systemet erbjuder effektiva bytespunkter med stationer där 
passagerare kan byta från tåg på konventionell järnväg till höghastighetståg.

Den nya stambanan ska möjliggöra snabba tågresor mellan Göteborg och 
Stockholm samt mellanliggande stationsorter, men den kommer även att ha 
viktiga regionala funktioner. Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
kommer att kraftigt minska restiden med tåg mellan Västsveriges två största 
städer samt möjliggöra anslutningsresor med tåg till Sveriges näst största 
flygplats. 

3.1.2 Planerad trafik och tågtyper
En referenstrafik, eller prognostrafik, utgör ett underlag som används i 
prognosmodeller och för samhällsekonomiska modeller. För ett effektiv 
nyttjande av den nya anläggningen har planeringen utgått från den 
definierade referenstrafiken. Genom att säkerhetsställa en referenstrafikering 
garanteras en möjlighet att nyttja de omfattande investeringar som görs 
på ett bra sätt. Ett balanserat utbud krävs också för samhällsekonomiska 
avvägningar och för att förankra rimliga förväntningar.

Referenstrafiken är långt ifrån det enda trafikupplägg som kan köras på 
järnvägsnätet. För att prognosmodellerna ska ha något att förhålla sig till 
måste vissa parametrar antas, så som tågens linjesträckning, turtäthet, 
uppehållsbild och vilken tågtyp som används. Det finns många önskemål att 
ta hänsyn till men det väsentliga är att referenstrafiken uppfyller följande 
punkter: 

• Linjesträckningar och uppehållsbild ska fånga de huvudsakliga 
resandeströmmarna 

• Turtätheten ska motsvara en trafikering som tågoperatörer är beredda att 
köra 

• Tågtypen ska vara relevant för att ge trovärdiga restider 

• Trafiken ska få plats på den infrastruktur som antas i utredningen 

För att ta fram relevanta linjesträckningar och uppehållsbild har Trafikverket 
kontakt med kommersiella tågoperatörer, branschföreningar och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Detta är ett arbete som görs löpande, och den 
resulterande referenstrafiken är en sammanvägning av olika intressenters 
behov och önskemål.

Referenstrafiken för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
framgår av ”Övergripande programkrav för En ny generation järnväg” och 
dimensioneras för åtta tåg per timme och riktning, se Figur 3.1 (Trafikverket, 
2019i). 

Referenstrafiken utgörs av:

• tre höghastighetståg varav 

• ett direkttåg Göteborg-Stockholm, 

• ett tåg Göteborg-Borås-Linköping-Norrköping-Stockholm,

• ett tåg Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Stockholm 

• fyra snabba regionaltåg som går via Västlänken Göteborg-Mölndal-
Landvetter flygplats-Borås. Västlänken utgörs av stationerna Korsvägen, 
Haga och Centralen vid Göteborgs central,

• och ett snabbt regionaltåg Göteborg-Landvetter flygplats-Borås-
Jönköping.

Figur 3.1 Referenstrafik för nya stambanor, antal tåg och uppehåll per timme och 
riktning (Trafikverket, 2019i).

Referenstrafiken omfattar två olika tågtyper, HH320 (höghastighetståg) och 
Reg250 (snabba regionaltåg). HH320 innebär upp till 400 meter långa tåg 
med topphastighet på 320 km/tim. Reg250 innebär upp till 250 meter långa 
tåg med topphastighet på 250 km/tim.

För att säkerställa att anläggningen kan hantera en eventuell större 
resandeefterfrågan ställs även krav på att två 400 meter långa tåg ska kunna 
avgå med fyra minuters mellanrum från samma station, utan att hindra 
varandras framfart.

Den nya järnvägen Göteborg-Borås kommer att tas i drift innan ny 
stambana har byggts hela vägen till Stockholm. Det kan innebära ett annat 
trafikupplägg innan hela den nya stambanan Stockholm-Göteborg är utbyggd.

3.1.3 Befintligt järnvägssystem
De nya stambanorna kommer, när de är fullt utbyggda, att avlasta befintligt 
järnvägssystem från snabb persontrafik. Detta innebär att kapaciteten i 
järnvägssystemet ökar, främst på Västra och Södra stambanan. Den utökade 
kapaciteten kan användas för såväl godstrafik som regional persontrafik. 
Dessutom ökar möjligheterna till förebyggande underhållsåtgärder genom att 
effektivare banarbetstider möjliggörs. 

För att studera vad som kan behöva göras med befintligt transportsystem i 
stråket Göteborg-Borås har Trafikverket drivit en trafikslagsövergripande 
åtgärdsvalsstudie, se avsnitt 1.4.3.
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3.2 Utformning
För att kunna trafikera den nya järnvägen i linje med de uppsatta målen 
behöver utformningen hålla en viss standard. Kapitlet redovisar vilka 
tekniska lösningar som är möjliga både för järnvägen och stationernas 
utformning. Vidare följer viktiga gestaltningsprinciper som beskriver hur 
järnvägen bör utformas med hänsyn till landskapets förutsättningar och 
projektets mål. 

3.2.1 Teknisk standard
Banstandard: På de nya stambanorna ställs högre krav på teknisk standard 
beträffande linjeföring och stabilare banunderbyggnad jämfört med 
konventionell järnväg. Höga hastigheter ställer krav på rakare spårlinjer 
vilket innebär större kurvradier.

Kurvradier: Den dimensionerande horisontalradien för hastighet 250 km/
tim är 4950 meter. Vid svåra passager och trängda stationslägen kan radier 
ner till 2400 meter accepteras.

Lutning: Största tillåtna lutning är 25 promille.

Kopplingspunkter: Kopplingspunkter till bibanor ska vara planskilda och 
dimensioneras så att avvikande/anslutande tåg i sin helhet kan passera växlar 
i en hastighet av minst 160 km/tim.

3.2.2 Stationer
Stationer dimensioneras och utformas med hänsyn till de tåg som kommer 
att trafikera banan i enlighet med antagen referenstrafik samt till förväntat 
antal på- och avstigande resenärer. Stationerna utformas med minst två 
genomgående huvudspår som medger hastigheter enligt krav (250 km/tim) 
och minst två plattformsspår.

Station Borås ska dimensioneras för 400 meter långa tåg medan övriga 
stationer väster om Borås ska dimensioneras för 250 meter långa tåg. 
Anledningen till att övriga stationer har kortare plattformslängd är att de 
snabba regionaltågen till stora delar antas integreras med regional tågtrafik 
på sträckor utanför höghastighetsnätet. För stationer som bara anpassas för 
snabba regionaltåg sätter den infrastruktur som tågen ska nyttja i andra delar 
av systemet en begränsning på den praktiska längden som går att trafikera 
linjerna med. Detta i kombination med den ökade kostnaden, ytbehovet, 
möjlig stadsbyggnadspåverkan och den miljöpåverkan det blir av att bygga 
onödigt långa stationer är skälet till den kortare plattformslängden på 
stationer för snabba regionaltåg.

Station Borås ska utformas så att två snabba regionaltåg i vardera 
riktningen kan vända samtidigt som ett höghastighetståg stannar och ett 
höghastighetståg passerar. Övriga stationer på sträckan ska utformas med två 
genomgående huvudspår och två plattformsspår.

Figur 3.2 Principella stationslösningar för station på huvudbana.

400 m

400 m

Figur 3.3 Övre: Principiell stationslösning för station på bibana. Nedre: Principiell 
stationslösning för kombinerad station på huvudbana och på bibana.

 Stationerna kan förläggas antingen på huvudbana eller på bibana. En station 
på huvudbana innebär att plattformar läggs på huvudbanan och spår för 
förbipasserande tåg placeras antingen mellan eller utanför plattformsspåren, 
se Figur 3.2. På en bibana ligger stationen längs en järnvägssträckning som 
avviker från huvudbanan, se Figur 3.3.

Om stationen ligger på huvudbana blir hela driftplatsen, det vill säga 
sträckan mellan första och sista infartsväxel, mycket omfattande. På grund 
av de långa inbromsningssträckorna för höghastighetstågen krävs det att 
driftplatsen ligger på en lång raksträcka, upp till 6 km lång. Detta innebär 
begränsade möjligheter att passa in anläggningen i sin omgivning. Bredden 
påverkas också om stationen ligger på huvudbana. Totalt krävs sex spår i 
bredd, då stationen både har stannande regional- och höghastighetståg samt 
förbipasserande höghastighetståg.

Om stationen ligger på bibana krävs inga spår för förbipasserande tåg vilket 
innebär att anläggningen kan minskas i bredd till fyra spår. På grund av lägre 
hastigheter krävs endast en cirka 2,5 km lång raksträcka för driftplatsen. Där 
bibanans spår lämnar huvudbanan krävs en planskildhet, det vill säga en 
korsningspunkt som ligger i olika nivåer. 

Utformningen av respektive station styrs också av platsens och omgivningens 
specifika förutsättningar. I senare skeden kan utformningen komma att 
ändras utifrån förutsättningarna kring aerodynamik, bergteknik, risk och 
säkerhet och de faktiska geologiska förhållandena på platsen. Detta kommer 
belysas i det fortsatta arbetet. Exempel på utformning av stationer i tunnel, 
på bro och i markplan visas i Figur 3.5 - Figur 3.10. Begreppet markplan 
innefattar järnväg i skärning eller på bank.

En väl fungerande station behöver många andra funktioner utöver spåren 
och plattformarna. Utformningen av stationer beskrivs bland annat i 

”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus” (Trafikverket, 
2017a). Utformningen av en station berör fler aktörer än Trafikverket, vilket 
framgår av Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer 
(Trafikverket, 2017b). Av den sistnämnda framgår att Trafikverket ansvarar 
för kärnfunktionen vid järnvägens stationer enligt Figur 3.4. Det innebär att 
Trafikverket ansvarar för spår, plattformsförbindelser och trafikinformation. 

Figur 3.4  ”Stationens delar”. Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. Övriga 
delar av bytespunkten, liksom funktioner i bytespunktens omland, ligger inom andra 
parters ansvarsområden (Trafikverket, 2017b).

Andra delar som krävs för en väl fungerande bytespunkt är 
kollektivtrafikanslutning, taxiangöring, parkeringar etcetera. Detta ligger 
inom andra parters ansvarsområden. Utöver detta kan bytespunkten även 
påverka omlandet i form av verksamheter, bostäder etcetera.
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I konsekvensbeskrivning av respektive station ingår Trafikverkets 
kärnfunktion inklusive de följdinvesteringar som krävs för att stationen 
ska fungera. I konsekvensbeskrivningen ingår också den service som 
bytespunkten kräver i form av plats för kollektivtrafik, taxi, parkeringar 
etcetera. Då Trafikverket inte ansvarar för denna service har den 
konsekvensbeskrivits översiktligt och innebär att en yta i nära anslutning 
till plattformarna förutsätts tas i anspråk. Eventuell ytterligare exploatering 
i anslutning till stationen är inget som behövs för dess funktion, men det är 
ändå troligt att det blir aktuellt. Detta har hanterats som en sammanlagd 
effekt. När det gäller kostnadskalkylen är avgränsningen snävare och omfattar 
endast Trafikverkets åtaganden.

Figur 3.5 Exempel på station i bergtunnel, huvudbana med sex spår.

Figur 3.6 Exempel på station i bergtunnel, huvudbana med fyra spår.

Figur 3.7 Exempel på station i betongtunnel, huvudbana med fyra spår.

Figur 3.8 Exempel på station på bro, huvudbana med sex spår.

Figur 3.9 Exempel på station på bro, bibana med fyra spår.

Figur 3.10 Exempel på station i markplan, huvudbana med sex spår.

3.2.3 Uppställningsspår
I Borås ska uppställningsspår för omloppsnära (spårområde i nära anslutning 
till den trafikerade järnvägen) uppställning anläggas. Avståndet till stationen 
bör understiga 10 km. Tågrörelser till och från uppställningsspåren ska kunna 
ske planskilt, undantag kan göras om stationen är förlagd till bibana. 

Platsen ska kunna rymma 12 fordon á 125 meter, och ge förutsättning för den 
grundläggande service som behövs för att regionaltågstrafiken ska kunna 
fungera. Behoven av uppställningsspår kan exempelvis tillgodoses av en 
spåranläggning som består av sex spår och tre plattformar som ger möjlighet 
till städning och fekalietömning av tågen. En sådan yta bedöms bli cirka  
75 meter bred och 600 meter lång.

Uppställningsspåren har hanterats översiktigt i konsekvensbeskrivningen. 
Uppställningsspåren ingår inte i kostnadskalkylen.

3.2.4 Anläggningstyper
Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och 
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande 
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna. Valet av 
anläggningstyp styrs av en sammanvägd bedömning av topografiska, 
funktionella, tekniska och ekonomiska krav. Vid val av anläggningstyp 
tas också hänsyn till olika intresseområden; krav beträffande 
landskapsanpassning, naturmiljö, kulturmiljö, rekreationsvärden, 
markanvändning, barriäreffekter, bullerkänsliga miljöer, naturresurser samt 
kommunal och regional utveckling. 

Järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga för 
underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa 
fall krävs särskilda servicevägar. Trafikverket trädsäkrar järnvägar för att 
minska störningar och skador på grund av träd som faller på spår eller 
kontaktledningar. Normalt ska en trädsäkringszon på 25 meter finnas på 
varje sida av järnvägen. 

Järnvägen kommer att inhägnas av ett 2,5 meter högt stängsel för att skydda 
människor och djur från att skadas. Alla korsande vägar eller järnvägar 
passerar planskilt över eller under järnvägen. Vid järnvägen kommer det även 
att anläggas tillhörande teknikhus och master.

Den framtida järnvägen ska anläggas med beaktande av klimatförändringar 
och de ändrade förutsättningar som detta kan medföra avseende hantering 
av till exempel skyfall och behov av skyddsåtgärder. Den nya järnvägen ska 
skyddas mot översvämningar så att full trafikering kan ske under och efter en 
100-årshändelse utan att underhållsåtgärder behöver vidtas. 

I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna översiktligt.

Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se  
Figur 3.11. En bank kan vara uppbyggd på olika sätt. Vanligen är banken 
uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande 
markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både 
jord- och bergmassor. Normalt har bankens slänter en lutning på 1:2, men 
detta kan variera beroende på landskapsanpassande åtgärder och/eller 
fyllnadsmaterialets egenskaper. Markanspråket för bank varierar således. Om 
underliggande mark består av lösa jordar behöver marken under banken först 
grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare lager lösa jordmassor 
schaktas vanligen bort och ersätts med fastare material.

 

Figur 3.11 Illustration när järnväg går på bank.

TRÄDSÄKRINGSZON STÄNGSEL/BARRIÄR

SERVICEVÄG

Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och 
skär genom terrängen i jord eller berg, se Figur 3.12 och Figur 3.13. Järnvägen 
byggs på en bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan 
avvattnas/ dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland 
annat på skärningens djup samt möjlig släntlutning, som i sin tur är beroende 
av bland annat materialet ( jord eller berg) och grundvattenförhållandena för 
tillräcklig stabilitet. I regel anläggs en serviceväg ovanför skärningen.
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Figur 3.12 Bergskärning.

Stängsel finns kring järnvägen

Servicevägar löper vid 
behov längs järnvägen

Trädsäkringszon

Trädsäkringszon

  

Figur 3.13 Illustration när järnväg går i skärning.

TRÄDSÄKRINGSZON
STÄNGSEL/BARRIÄR

SERVICEVÄG

Bro: Det varierande landskapet medför att broar behöver anläggas längs 
sträckan, exempelvis vid passage över sänkor, dalgångar, vattendrag, vägar 
och järnvägar. 

Vilka brotyper som kan bli aktuella beror både på landskapets förutsättningar 
och vilken typ av passage det rör sig om. Varierande brotyper kommer att 
nyttjas och landskapsanpassas. Broar för den nya järnvägen kommer till 
största del utföras som dubbelspårsbroar, se Figur 3.14. Broarna utformas 
med hänsyn till höghastighetstågens dynamiska påverkan, detta kan till 
exempel påverka materialval och val av spännvidder (avstånd mellan 
bro-stöd). Vilken typ av brokonstruktion som är bäst lämpad att använda 
avgörs bland annat av spännvidden, alltså avståndet mellan bropelare. I 
bullerkänsliga miljöer kan broarna utföras med bullerskydd som monteras 
längs brons sidor.

Figur 3.14 Illustration när järnväg går på bro.

TRÄDSÄKRINGSZON

Bergtunnel: Tunnelns öppning in i berget kallas tunnelmynning, se 
Figur 3.16. För att anlägga en tunnel i berg krävs att bergtäckningen 
ovanför tunneln är tillräcklig för att skapa en stabil tunnelkonstruktion, 
vilket generellt innebär att bergtäckningen är större än tunnelns halva 
spännvidd (bredd). Inom projektet planeras bergtunnlar till största delen 
som dubbelspårstunnlar, men anläggs också delvis som enkelspårstunnlar. 
Tunnlarna utförs vanligtvis med konventionell drivning (borrning och 
sprängning) och i samband med drivningen förstärks och tätas berget i 
tunneln. För att undvika inläckage och isbildning i tunneln installeras ett 
vatten- och frostsäkringssystem. 

Dubbelspårstunnlar över 1000 meter långa utförs med servicetunnel 
som utgör säker plats vid utrymning via tvärtunnlar från spårtunneln. 
Servicetunneln fungerar också som angreppsväg för räddningstjänsten.
Tvärtunnlarna med 500 meters mellanrum utgör angreppsvägar för 
räddningtsjänsten. För parallella enkelspårstunnlar sker utrymning via 
tvärtunnlar mellan spårtunnlarna. Tvärtunnlarna är också angreppsväg för 
räddningstjänsten. I Figur 3.17 visas exempel på sektion för en tunnel med en 
servicetunnel. 

Betongtråg: I områden där slänterna är instabila, men topografin fordrar 
skärning, eller där det är hög grundvattennivå kan betongtråg anläggas, se 
Figur 3.15. 

Betongtunnel: Om skärningarna är mycket djupa eller topografin 
kräver tunnel, men bergtäckningen är för låg för bergtunnel, 
anläggs betongtunnel. Betongtunnel kan även anläggas där marken 
ovanför behöver nyttjas efter att anläggningen tagits i drift.

Figur 3.15 Illustration när järnväg går i betongtråg.

SERVICEVÄG

Figur 3.16 Tunnelmynning. Utanför tunnelmynningen finns uppställningsplats för 
räddningstjänsten som ingår i utgångspunkt för brandbekämpning.

Trädsäkringszon

Stängsel finns kring järnvägen

Servicevägar löper vid behov längs järnvägen

Servicetunnel

Telemast och 
teknikhus

Figur 3.17 Illustration när järnväg går i tunnel samt tillhörande servicetunnel.

SERVICETUNNELTÅGTUNNEL

1773



33

D
EN

 F
R

A
M

T
iD

A
 J

Ä
R

N
V

Ä
G

EN

LOKALISERINGSUTREDNING  GRANSKNINGSHANDLING

Stationer

• Utforma stationerna så att de underlättar vid byten mellan tåg 
och andra trafikslag. 

• Utforma järnvägsanläggningen för att skapa förutsättningar för 
goda stadsmiljöer och stadsutvecklingsmöjligheter i samverkan 
med övriga aktörer.  

• Utforma stationerna med en egen identitet som utgår från 
platsens karaktär. 

• Utforma järnvägsanläggningen så att den inte bidrar till starka 
barriäreffekter och att viktiga sociala, ekologiska eller 
ekonomiska samband kan bibehållas. 

• Ta hänsyn till siktlinjer och vyer som är viktiga för platsers 
identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet. 

• Utforma stationerna så att de bidrar med en god orienterbarhet i 
sin omgivning. 

• Anpassa stationplaceringen och dess omgivning så att den 
främjar gång- och cykeltrafik till och från stationen.  

• Ta hänsyn till omgivande stadslandskap vid utformning av 
bullerskydd, så att dessa kan integreras i omgivningen på ett 
förtjänstfullt sätt.

Bebyggelsetäta områden

• Anpassa eventuella storskaliga exponerade anläggningsdelar 
med hänsyn till visuellt intrång och stråk i tätortsnära miljöer. 

• Undvik att lokalisera järnvägsanläggningen så att den får stor 
påverkan på kulturhistoriskt viktiga och identitetsbärande 
byggnader och miljöer. 

• Bibehåll eller utveckla viktiga sociala och kulturella samband och 
stråk. 

• Bibehåll eller utveckla stråk som är viktiga för verksamheter. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

• Utforma järnvägsanläggningen så att uppkomsten av otrygga 
miljöer undviks. 

• Utforma eventuella översvämningsskydd så att de tar till vara på 
platsens potential avseende stadsutveckling och ekologiska 
samband.

Generella gestaltningsavsikter 

• Utforma järnvägsanläggningen så att den bidrar till en hög 
attraktivitet för resande med tåg. 

• Utforma järnvägsanläggningen med en hög ambitionsnivå i 
teknisk design och arkitektur.  

• Anpassa järnvägsanläggningen väl i landskapet. Järnvägen kräver 
geometrier med begränsade möjligheter till kurvor i plan och 
höjdläge. Inpassning i landskapet ska göras med omsorg. 

• Utforma järnvägsanläggningen, exempelvis dess släntlutningar 
och sidoområden, med hänsyn till dess omgivning. 

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att bibehålla eller 
öka biologisk mångfald i landskapet. 

• Anpassa och utforma järnvägsanläggningen för att möjliggöra en 
hållbar masshantering som utgår från landskapets känslighet och 
potential. 

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera klimatpåverkan.  

• Utforma järnvägsanläggningen med en hållbar livscykel. 

• Anpassa järnvägsanläggningen för en hållbar drift över tid. Den 
nya anläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, vilket 
medför höga krav på drift och underhåll. 

• Ge järnvägsanläggningen en högre omsorg avseende 
detaljeringsnivå i de delar som allmänheten kommer nära.

Områdesspecifika gestaltningsavsikter
Det finns även mer områdesspecifika gestaltningsavsikter som ger en 
inriktning för hur olika områden i landskapet kan och bör påverkas av 
järnvägsanläggningen.

3.2.5 Gestaltningsprinciper
I gestaltningsprogrammet för den nya järnvägen presenteras 
förslag på gestaltningsåtgärder (Trafikverket, 2022b). Syftet med 
gestaltningsprogrammet är att sammanfatta det gestaltningsarbete som 
genomförts samt att skapa en djupare förståelse för hur anläggningen 
kan komma att se ut, organiseras, hur mycket plats den tar i anspråk 
och hur den kan komma att påverka omgivningen.  Gestaltningen 
utgår från de gestaltningsavsikter som tagits fram under arbetet med 
landskapskaraktäranalysen (Trafikverket, 2020d).

Gestaltningsavsikterna har tagits fram för att fastställa vilka åtgärder 
kring anläggningens utformning eller hur anläggningen placeras i sin 
kontext som krävs för att uppfylla projektmålen. Gestaltningsavsikterna 
syftar antingen till att ta tillvara landskapets potential eller ta hänsyn till 
landskapets känslighet. Flera av riktlinjerna har fokus på hur landskapet 
kan och bör påverkas av olika anläggningstyper såsom bro, bank, tunnel 
och skärning. Gestaltningsavsikterna har tagits fram utifrån projektets mål 
och det finns både generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter. 
De generella gestaltningsavsikterna rör anläggningen i stort och kopplas 
inte till en specifik plats eller ett specifikt område. De områdesspecifika 
gestaltningsavsikterna rör däremot särskilda områden med olika karaktär, 
känslighet och potential. I gestaltningsprogrammet pekas, med hjälp 
av de platsspecifika gestaltningsavsikterna, ett flertal platser ut inom 
utredningsområdet där det ställs särskilda krav på gestaltningen för att 
anläggningen ska kunna passas in i sin omgivning. 

Med hjälp av gestaltningsavsikterna formuleras även en inriktning till 
det fortsatta gestaltningsarbetet av den nya järnvägsanläggningen i de 
kommande skedena ( järnvägsplan, bygghandling, byggskede och driftskede). 
Nedan listas de generella och områdesspecifika gestaltningsavsikter som 
formulerats för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. 
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Jordbrukspräglade områden

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 
möjligheterna att bruka jordbruksmark. 

• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för 
platsers identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet.  

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

Sjöar

• Ta hänsyn till öppenhet, siktlinjer och vyer som är viktiga för 
platsers identitet och förståelse och orienterbarhet i landskapet. 

• Möjliggör stråk för rekreation och friluftsliv runt sjöar. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband.

Skogsområden

• Anpassa järnvägens höjdläge med hänsyn, så att befintliga stråk i 
sprickdalar kan bibehållas. 

• Bibehåll eller stärk samband som är viktiga ur 
rekreationssynpunkt. 

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till upplevelsevärden 
i rekreationsområden. 

• Bibehåll eller utveckla ekologiska samband. 

• Anpassa järnvägsanläggningen med hänsyn till värdefulla tysta 
områden.  

• Anpassa järnvägsanläggningen för att reducera påverkan på 
möjligheterna till att bedriva ett effektivt skogsbruk.

Utifrån slutsatserna i den integrerade landskapskaraktärsanalysen har 
ingen särskild hänsyn tagits till skogsbruk i lokaliseringsutredningens 
gestaltningsarbete. I kommande arbete bör dock även en gestaltningsavsikt 
för skogsbruket hanteras.

Mer om hur gestaltningsavsikterna ska hanteras i projektet behandlas i 
Gestaltningsprogrammet (Trafikverket, 2022b).

3.3 Säkerhet
3.3.1 Risk och säkerhet för resenärer
Utformningen av nya stambanor ska planeras så att en god säkerhet uppnås 
för såväl resenärer ombord på tåg, som på stationen och för allmänheten, 
verksamheter och omgivande miljö. Järnvägen ska tillgodose de krav på 
robusthet som samhället ställer på ett transportsystem samt medge möjlighet 
för räddningsinsats. Den nya stambanan planeras endast för persontrafik, 
vilket innebär att transporter av farligt gods endast kommer att kunna ske 
där den är samförlagd med Västkustbanan i samma korridor i Mölndalsåns 
dalgång. Säkerhet på järnväg är väsentligt eftersom järnväg står för att vara 
ett mycket säkert transportmedel relativt att resa på väg. Det är betydligt 
lägre risk att skadas eller dödas i järnvägsolyckor än i trafikolyckor på 
vägarna. Trots att säkerheten är hög inträffar det varje år ett antal olyckor i 
samband med järnvägstrafik där personer skadas eller dödas. Den vanligaste 
olyckan på järnväg är att personer blir påkörda av tåget på grund av att de 
obehörigt rör sig på spåret. Urspårningar och kollisioner där ett större antal 
personer skadas är mycket sällsynta. Olyckssituationer förebyggs genom ett 
ständigt pågående säkerhetsarbete gällande såväl återkommande olyckstyper 
som sällsynt förekommande olyckstyper som kan drabba ett flertal personer.

Jämfört med konventionell järnväg måste en järnväg för höga hastigheter 
utföras relativt rak både i plan och i höjdläge, vilket innebär fler tunnlar, 
broar och skärningar. Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än 
markspår för att uppnå likvärdig säkerhetsnivå.

Spår och stationer i markplan innebär normalt en hög säkerhetsnivå för 
resenärer. Där tågen på järnvägen passerar i hög hastighet förbi station görs 
denna passage på spår som är avskilda från plattformarna. För att undvika 
obehörigt spårbeträdande genom att personer tar genvägar över spåren 
eller befinner sig i spårområdet av andra orsaker behövs ett utbyggt skydd. 
Därför kommer järnvägen att omges av fysisk barriär som minimerar risk för 
obehöriga i spårområdet.

Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag kommer att vara 
planskilda. För gång och cykeltrafik kommer det att anläggas broar och 
tunnlar vid passage av järnvägen. Servicevägar och åtkomstpunkter kommer 
att anordnas längs markspår.

3.3.2 Inriktning säkerhetsarbete
Följande inriktningar används i säkerhetsarbetet avseende respektive 
skyddsobjekt.

Övergripande inriktning

• Den nya stambanan ska tillgodose de krav på personsäkerhet och 
robusthet som samhället ställer på ett transportsystem.

Säkerhet och resenärer

• Säkerhet på stambanan ska vara i minst samma nivå som på 
andra befintliga järnvägar. 

• Självutrymning ur tåg, tunnlar och station ska kunna göras vid 
olycka. 

• Funktionshindrade personers behov ska beaktas både vid normal 
trafik och vid olycka.

Förutsättningar för räddningstjänsten

• Räddningstjänsten ska ges möjlighet att bistå vid utrymning. 

• Räddningspersonalens säkerhet vid insats ska beaktas.

Förutsättningar för drift och underhåll
• Skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i olika 

arbetsmiljösituationer. 

• Tänka på anläggningens behov av drift och underhåll, samt behov 
som kommande arbetsplatser för underhåll av olika byggdelar i 
järnvägsanläggningen på ett säkert sätt ur ett 
arbetsmiljöperspektiv.

Säkerhet för tredje man och miljö

• Säkerheten för tredje man ska uppfylla kriterier för samhällsrisk 
och individrisk. 

• Säkerhet för tredje mans egendom ska vara hög och acceptabel. 

• Risk för påverkan på annan viktig samhällsfunktion ska 
minimeras. 

• Personpåkörning ska minimeras genom åtgärder som begränsar 
obehörigt spårbeträdande. 
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3.3.3 Säkerhetskoncept för tunnlar och 
undermarkstationer
Grundläggande strategi
Om ett tåg skulle drabbas av olycka eller brand ska tåget köra vidare 
ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. Denna strategi 
är gemensam för nya järnvägstunnlar i Europa. Tågen ska därför ha 
nödbromsblockering, brandkrav på inredning och kunna köra med initiell 
brand ombord ut ur tunneln eller till en undermarkstation alternativt 
utgångspunkt för brandbekämpning. Rutiner för agerande i händelse av 
brand ska finnas hos tågoperatörer (tågpersonalen) och driftledningscentral. 
Samverkan ska ske mellan räddningstjänst och driftledningscentral vid 
eventuella räddningsinsatser.

Utrymning
Om ett tåg trots allt måste utrymmas i tunnel ska självutrymning kunna 
genomföras, det vill säga de utrymmande ska kunna förflytta sig till 
säker plats, eller till det fria vid tunnelmynningarna, utan annan hjälp 
än anvisningar från tågpersonalen. För att underlätta självutrymningen 
finns nödbelysning, hårdgjorda gångbanor, handledare, utrymningsskyltar 
och utrymningsvägar till säker plats och vidare till det fria. I tunnlar 
längre än 1000 m utgör servicetunnel, parallell spårtunnel, serviceschakt 
eller uppgångar från plattform på undermarkstation säker plats enligt 
Trafikverkets riktlinjer Krav Tunnelbyggande och Råd Tunnelbyggande. 
I tåget finns belysning, skyltar och säkerhetsinformation. Personer med 
funktionshinder som inte har möjlighet att självutrymma förutsätts få hjälp 
av medpassagerare, se Figur 3.18, Figur 3.19 och Figur 3.20.

Figur 3.18 Bilden visar principskiss för dubbelspårstunnel med gångbanor för 
utrymmande på båda sidor och utrymningsväg via tvärtunnel med slussfunktion på 
säker plats.

Figur 3.19 Bilden visar tunnelutförande med parallell servicetunnel och spårtunnel med 
mellanliggande tvärtunnel med slussfunktion. Vid tvärtunneln finns uppställningsplats 
för räddningstjänstens fordon.

Undermarkstationer
I lokaliseringsutredningen ingår alternativ med stationer under mark. 
Stationerna utförs så att de uppfyller Trafikverkets gällande krav för 
undermarkstationer.

Figur 3.20 Principskiss på utgång från station under mark.

Säkerhetskonceptet innebär att undermarkstation:

• Utgör säker utrymningspunkt och utgångspunkt för brandbekämpning i 
tunneln

• Har utrymningsvägar från plattformar via uppgångar som är brandgasfria

• Utrustas med brandgasventilation som möjliggör utrymning under goda 
förhållanden med god sikt

• Har utrymningshissar för personer som inte kan använda trappor/
rulltrappor

• Utförs så att obehörigt spårbeträdande förhindras genom att intilliggande 
plattformar inte kan nås genom att passera över spåren.

• Är byggd och utrustad så att det finns möjlighet för räddningstjänstens 
insats

Räddningstjänstens insats
Räddningstjänstens möjligheter att genomföra insats är beroende av olyckans 
typ och var i tunneln olyckan sker. Det beräknas ta räddningstjänsten relativt 
lång tid att nå fram till ett olycksdrabbat tåg i tunnel.

För tunnlar längre än 1000 meter använder räddningstjänsten servicetunnel 
eller parallell spårtunnel som angreppsväg alternativt serviceschakt där det 
finns. Körtiden för räddningstjänsten till tunnelmynning eller servicetunnel 
kan vara lång beroende på avstånd från närmaste brandstation. Tiden för att 
sedan köra i servicetunneln till olycksplatsen är beroende av om det finns 
många utrymmande i servicetunneln och av tågets position. När parallell 
enkelspårstunnel används som angreppsväg ska i kommande skede fortsatt 
utredning göras om möjlig åtkomst i form av till exempel specialfordon som 
både är körbara på väg och på räls, körbarhet i tunneln, eller liknande åtgärd 
för att möjliggöra för räddningstjänsten att ta sig fram till olycksplats via 
parallellt tunnelrör som inte drabbats av olycka. För tunnlar som är kortare 
än 1000 meter görs insats från tunnelmynning i den olycksdrabbade tunneln.

Ett etablerat koncept i flera järnvägstunnlar är att räddningstjänsten 
har tillgång till brandvatten vid tvärtunnlarna respektive vid 
tunnelmynningarna. I tunnlar längre än fem kilometer anordnas extra 
utgångspunkt för brandbekämpning utöver de vid tunnelmynningarna. 
Det finns uppställningsplatser vid samtliga tunnelmynningar och 
servicetunnelmynningar med en yta som är 500 m2. För dem finns 
tillfartmöjlighet från det allmänna vägnätet. Även på stationers plattformar 
finns tillgång till brandvatten för räddningstjänsten. 

Verifiering av säkerheten i tunnlar
Tunnlar projekteras för att uppfylla krav enligt Trafikverkets gällande krav 
för tunnelbyggande. Säkerhetsanalyser utförs för tunnlar med längd över 
1000 meter i syfte att verifiera tunnlarnas säkerhet. Under projekteringen 
upprättas säkerhetskoncept för tunnlar enligt Trafikverkets gällande krav 
för tunnelbyggande och viss tilläggsstandard väljs där så behövs för att klara 
ställda krav baserat på de säkerhetsanalyser som utförs.

3.3.4 Säkerhetskoncept för broar 
Normalt sett upprättas inte ett särskilt säkerhetskoncept för broar utan dessa 
utformas efter gällande tekniska krav. För ny stambana generellt och för delar 
av sträckan finns skäl att särskilt beakta säkerhetsaspekter med broar på 
grund av att långa broar kommer att bli aktuella

Broar utrustas med gångväg utefter båda sidor av spår. En eventuell 
utrymning av passagerare på bro bedöms inte vara tidskritisk på samma sätt 
som kan vara fallet i en tunnel. Urspårningsskydd anordnas för att förhindra 
att ett urspårat tåg lämnar brobanan på broar. Åtkomst för servicepersonal 
och räddningstjänst löses efter lokala förutsättningar. 
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4 Förutsättningar
I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som utgjort underlag vid 
studier av möjliga korridorer samt som behövs för förståelsen av 
konsekvensbedömningarna i kapitel 7. Ytterligare fördjupningar beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen inklusive bilagor.

Förutsättningarna inleds med en beskrivning av landskapet och 
dess grundförutsättningar avseende berggrund, jordarter och vatten. 
Därefter beskrivs landskapets generella användning utifrån ett antal 
karaktärsområden och de tre orter som studerats avseende stationsläge 
längs den nya stambanan: Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Därefter 
beskrivs landskapets innehåll i form av befolkning, näringsliv och kommunal 
planering. Detta följs av förutsättningar inom miljö och hälsa. Avslutningsvis 
beskrivs områdets byggnadstekniska förutsättningar utifrån utgångspunkten 
att bygga järnväg. En fördjupad beskrivning av miljöförutsättningarna finns i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Borås

Rya

Gingri

Kråkered

Svaneholm

Rya

Kåhög

Öxeryd

Bosnäs

Aplared

Angered

Härryda

Hedared

Töllsjö

Olsfors

Sexdrega

Stenared

Jonsered

Kråkered

Tollered

Rävlanda

Eskilsby

Sandhult

Bredared

Rydboholm

Slätthult

Hultafors

Rångedala

Kinnarumma

Hällesåker

Hällingsjö

Gånghester

St. Bugärde
Nya Långenäs

Surte

Hindås
Öjersjö

Fristad

Viskafors

Olofstorp

Bollebygd

Landvetter

Dalsjöfors

Lerum

Mölnlycke

Göteborg

Råda

Ryda

Ekås

Backa

Pixbo

Hulan

Damm-

Gårda

Tagene kullen

Mellby

Björn-
dammen

Tahult

Tulebo

Bogryd

V Boda

Hestra

Ögärdet

Fagered

Hammar-

Hjällbo

Önneröd
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Figur 4.1 Topografisk karta.

4.1 Landskapets förutsättningar
I utredningsområdet finns de två större städerna Mölndal och Borås, samt 
ett flertal mindre tätorter som omges av landsbygd. Mölndal ligger i västra 
delen av utredningsområdet, strax söder om Göteborg. I östra delen av 
utredningsområdet ligger Borås, som är centralort i Boråsregionen. 

I utredningsområdet kring Göteborg/Mölndal/Härryda finns områden 
av stort värde för natur och friluftsliv, samtidigt som närheten till 
storstadsregionen gör bostadsområden i dessa kommuner särskilt attraktiva. 
Terrängen är kuperad och består av sjölandskap och lövskogar med 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som Gunnebo slott och Råda 
säteri. Mölndal har historiskt sett formats efter bland annat de industrier 
som funnits längs med Mölndalsån, som exempelvis Kvarnbyn. 

Mellan Mölndal och Mölnlycke samt österut mot Landvetter finns natur 
av vildmarkskaraktär med barrskogar, sumpskogar och våtmarksmiljöer. 
Landvetter flygplats upptar ett större markområde i östra delen av Härryda 
kommun. 

Landskapet inom utredningsområdet domineras av de skogbeväxta 
höjderna. Generellt sett är det barrskog med inslag av löv. I mer bördiga 
och kulturpräglade områden växer mer ädellövträd såsom ek och bok. De 
skogbeväxta höjderna öppnas upp i dalgångarna där det finns större jorddjup 
och näringsrika jordar som varit gynnsamma för odling. Dalgångarnas 
vattendrag och relativt flacka miljö har använts som kommunikationsstråk 
sedan lång tid tillbaka. Exempelvis sträcker sig de äldre, större vägarna 
längs med dalgångarna och åarna användes tidigt som flottningsleder inom 
skogsbruket. 

Österut mot Borås är terrängen fortsatt kuperad och består av barrskog 
i sprickdalsterräng. Markanvändningen längs sträckningen utgörs till 
största del av skogsbruk. Jordbruk förekommer i mindre utsträckning inom 
utredningsområdet, men söder om Bollebygd och Rävlanda finns bredare 
dalgångar med ett större inslag av jordbruk. Borås ligger i Viskans dalgång i 
utredningsområdets östra del, omgiven av höglänta skogsområden med inslag 
av jordbruk, samt ett flackare sjörikt skogslandskap i sydväst (Trafikverket, 
2020d). 
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4.1.1 Topografi och berggrund
Utredningsområdet ligger i den västsvenska gnejsregionen, som också kallas 
den Sydvästskandinaviska provinsen. Berggrunden består huvudsakligen av 
förgnejsade kvartsrika djupbergarter som granit och granodiorit, se Figur 4.2.

Berggrunden genomskärs av deformationszoner vilka löper i nordöst-
sydvästlig, nord-sydlig, samt öst-västlig riktning. Dessa är ofta parallella med 
gnejsigheten och med sprickor i berget. Ofta utgör deformationszonerna 
svagheter i berggrunden och avspelas därför som dalgångar i landskapet. Det 
storskaliga sprickdalslandskap som dominerar området idag har till stor del 
formats genom erosion av dessa svagheter i berggrunden.
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Figur 4.2 Berggrundskarta.

Sprickdalslandskapet i utredningsområdet har en kraftigt varierande 
topografi med stora höjdskillnader, se Figur 4.1. Generellt så stiger topografin 
från att ligga nära havsnivå i Mölndalsån i västra delen av utredningsområdet 
till att nå över 300 meter över havet vid Borås höjder. Utöver detta så 
domineras också området av dramatiska lokala höjdskillnader i sprickdalarna. 
Generellt är de topografiska skillnaderna mellan dalgångarna och de 
omgivande höjderna 50–100 meter.

I områdets västligaste del följer Mölndalsåns dalgång generellt Göta älvzonen, 
vilken är en nord-sydlig stor deformationszon som också inkluderar Göta 
älvs dalgång. Mölndalsåns dalgångs omgivande höjder är mycket branta och 
i vissa delar når de över 100 meter ovan dalens botten som är belägen nära 
havsnivå. För den öst-västliga Härryda-Hindås dalgången är de topografiska 
höjdskillnaderna något mindre och är 50–100 meter.

Ytterligare en nord-sydlig deformationszon benämnd Mylonitzonen, 
avspeglas i Storåns dalgång. Där är de topografiska skillnaderna mellan 
dalbotten och de omgivande höjderna 50–100 meter. Den närliggande Nolåns 
dalgång följer mer nordöst-sydvästligt riktade strukturer i berggrunden 
och topografin är också brantare med höjdskillnader ställvis över 120 meter. 
Söråns dalgång har en öst-västlig riktning och ansluter till Storåns och 
Nolåns dalgångar. De topografiska höjdskillnaderna längs dalen är upp till 
cirka 100 meter.

Viskadalen vid Borås stad har en nordöst-sydvästlig riktning med kraftiga 
topografiska skillnader på över 120 meter. De största höjdskillnaderna 
återfinns norr om Borås kring Öresjö medan höjdskillnaderna söder om 
Borås är mindre.
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4.1.2 Jordarter
Jordarter inom utredningsområdet presenteras i Figur 4.3. De jordarter som 
finns i området bildades i huvudsak i samband med den senaste istiden och 
dess avsmältning. Inom de höglänta områdena är det enligt jordartskartan 
urberg med inslag av morän av varierande mäktighet. Då berggrunden består 
av vittringsresistenta gnejser har det generellt sett skapats näringsfattiga 
markförhållanden i området.

Det finns ett stort antal torvmarker (kärr och mossar) inom 
utredningsområdet, främst vid lägre partier inom de höglänta områdena 
där berg och morän finns. Torven har kontinuerligt bildats sedan istiden i 
våtmarksområden.
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Figur 4.3 Jordartskarta.

Havets utbredning har varit av en avgörande betydelse för bildandet av 
jordarter då vattnet nådde in i de lägre liggande dalgångarna, som längst in 
till Bollebygd, se Högsta Kustlinjen i Figur 4.1. Därför finns en stor variation 
av jordarter (lera, silt, sand och grus) i dessa dalgångar. Lagerföljden är 
komplex och varierar mellan olika områden. I Viskans dalgång, som låg 
ovanför högsta kustlinjen, dominerar isälvssediment som huvudsakligen 
består av sand. 
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Områdets ytvatten är påverkade av försurning till följd av omfattande 
atmosfäriskt nedfall av försurande ämnen under de senare decennierna 
under förra seklet. Omfattande kalkningar utförs årligen i sjöar och 
våtmarker sedan 1980-talet för att motverka låga pH-värden och skador på 
fisk och annan fauna i sjöar och vattendrag.

Flera av vattendragen är fysiskt påverkade av bland annat erosionsskydd, 
utfyllnader och rensning eller markanvändningen vid stränder och 
närmiljöer. Som exempel kan nämnas Mölndalsån nedströms Stensjön där 
erosionsskydd, kanalisering och anlagd mark har förändrat åns ursprungliga 
fåra och närområde.

Den östra delen av området upptas av Viskans avrinningsområde där 
Gånghesterbäcken, Lillån samt de övre delarna av Häggån och Surtan 
ingår. Viskan mynnar i Klosterfjorden norr om Varberg och källområdena 
är belägna kring sjön Tolken väster om Ulricehamn. På Viskans väg mot 
västerhavet rinner den genom Öresjö samt Borås tätort. I biflödet Lillån-
Bålån finns flera större sjöar, bland annat Västersjön och Bosjön. Surtan, 
som mynnar i Viskan vid Björketorp, avvattnar de sjöfattiga skogs- och 
myrmarkerna sydost om Bollebygd.

Sjöarna och vattendragen är generellt näringsfattiga samt mer eller mindre 
brunfärgade av de naturliga humusämnen som tillförs från omgivande 
skogs- och myrmarker. De större vattendragen Mölndalsån, Storån och 
Viskan är mer näringsrika genom tillförsel av näringsämnen från de 
odlingsmarker som förekommer på de finkorniga jordarna i dalgångarna. 
Sjöarna och vattendragen uppvisar generellt endast svagt förhöjda halter av 
näringsämnen. Fosforhalterna är låga utom i några mindre vatten som omges 
av jordbruksmarker.

4.1.3 Yt- och grundvatten
Ytvatten
De nordvästra delarna av området är belägna inom Mölndalsåns 
avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs huvudavrinningsområde, 
se Figur 4.4. Mölndalsån avvattnar källsjöarna Östra och Västra Nedsjön vid 
Hindås och mynnar i Säveån och Vallgraven i centrala Göteborg. På vägen 
mot mynningen passerar ån Landvettersjön, Rådasjön och Stensjön samt 
fallsträckan vid Kvarnbyn i Mölndal. 

I sydväst finns Kungsbackaåns avrinningsområde där Lindomeåns källflöden 
och Östra Ingsjön ingår i utredningsområdet. 

Nolån och Sörån avvattnar skogsbygderna nordväst om Borås och rinner 
samman vid Rävlanda. Efter sammanflödet kallas vattendraget för Storån 
som avvattnas vidare mot sjön Lygnern, Rolfsån och Onsalaviken. Nolån, 
Söråns och Storåns avrinningsområde dominerar utredningsområdets 
centrala delar. Viaredssjön väster om Borås är den största sjön inom 
avrinningsområdet. 
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Figur 4.4 Huvudavrinningsområden och vattenförekomster.
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Det finns åtta grundvattenförekomster inom utredningsområdet: Härryda, 
mellan Landvetter och Härryda, mellan Grönhult och Hindås, Äskegärde 
mellan Västra och Östra Nedsjön, Hällingsjö, Rävlanda, Bollebygd, Bollebygd 
Norra och Borås. 

Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älv, 
Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan, se Figur 4.4. Större vattendrag inom 
området utgörs av Mölndalsån som avvattnar sydligaste delarna av Göta 
älvs avrinningsområde, Nolån och Sörån som vid Rävlanda övergår i Storån 
och som avvattnar övre delarna av Rolfsåns avrinningsområde samt Viskan 
som rinner igenom Borås och avvattnar Viskans avrinningsområde. Det 
förekommer också ett stort antal mindre vattendrag. 

Inom området finns ett stort antal sjöar, som har olika karaktärer med 
avseende på storlek och djup, se Figur 4.4.

Grundvatten
Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom 
utredningsområdet. Förekomst av betydande mängder grundvatten i 
berggrunden är kopplat till närhet till sprickzoner med god tillrinning. Inom 
utredningsområdet återfinns betydande sprickzoner, som kan förväntas ha 
god vattenföring, särskilt i anslutning till de större dalgångarna i landskapet. 

Större grundvattenmagasin i jordlager inom utredningsområdet finns 
framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial som finns i anslutning 
till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och Borås (Viskan), samt 
längs dalgången mellan Landvetter tätort och Hindås. Grundvattenmagasin 
i jordlager återfinns också under relativt mäktiga lerlager i Mölndalsåns 
dalgång, se Figur 4.5.

122

292

203

186

328

319

306

288

133

123

50

157

150

269
122

298
228

228
118

148

195

65

110

120

159

187

57

81

Näs

Härskogen

Landvetters
fpl.

Toarp

Varnum

Seglora

Ödenäs
Bergum

Ljushult

Angered

Floda

Kållered

Mölndal

Viared

Brämhult

Sjöbo

Stenkullen

Härlanda

Kortedala
Bergsjön

Backa

Kärra

Göteborg

Borås

Lerum

Mölnlycke

Gingri

Kråkered

Rya

Svaneholm

Främgärde

Kulla

Kråkhult

Gretlanda

Falskog

Draered

Taryd

Skälvarås

Gravryd

Bredared

Skänstad

FinnekumlaÖn

Gravryd
SandvikSegerstorp

Rölkulla

Vralen

Granbäcken

red
Transås

Öndered

Varvhult

Båstad

Ramnavik
Hult

Hunared

Öre-

Hestra

Slätthult

Låddekärrsbu

Gesebol

Upptröst

Ö Hunghult

Lönnhult

näs

Vikhult

Gräslid

Björkhult

Holmen

Övre

Backa

Grönered

Svenshult

Hökås

Självared

Grimmered

Buastrand

Hessered

Skrim-

Sälgered

Hjälltorp

Sävsjövik

Spjuthult
Hökhult

Slätthult

Nordtorp Backabo

Vatthult
Tubbared

PålsboFattabo

Henå
Näs

Morjhult

Holmared

Björkered
Olofsered

Torstad

SjögaredBrandsbo
Horsared

Risa
Örsbråten

Fagerhult

Stannum

Vrestaby

Hjorthall

Bertshult

Å

Sands-

Risbacka

Lervik
torp

Sundshult

Bråtared

Habäck

Stocka-

Värred

Ryggebol

Nedflo

Lövhult

Tullebo

Jordås

Öjersbo

Inseros Jäxviken

Ubbhult

Hägnen

Hulta

Bosgården

Dukared

Håvet

Lillaskog

Olofsred

Hassungared

Knipered

Bolås

Buarås

Bårhult

Hallen

Salvebo

Gunnilse

Högen

Ytterstad

St. Snärsbo

Buttorp
näs

Sandsjönäs
Krokstorp

sjön

GrändHökhult

bo

LoftsdalSävshult

Glafsered

St. Habo

viken
Arnäsholm

Halla

Enekulla

Fagerhult

Hassmundshult

Öd Björnåsen

Råddeby

Valsjöryd

Storön

Säveån

Häg
gå

n

Rångedala

Bredared

Bosnäs

Gånghester

Olsfors

Hultafors

Sandhult

Töllsjö

Hedared

Eskilsby

Härryda

Rya

St. Bugärde

Hällingsjö

Rävlanda

Öxeryd

Slätthult

Tollered

Kråkered

Hällesåker

Nya Långenäs

Jonsered

Kåhög

Angered

Stenared

Sexdrega

Aplared

Kinnarumma

Rydboholm

Dalsjöfors

Fristad

Bollebygd

Hindås

Landvetter

Öjersjö

Olofstorp

Surte

Viskafors

Råslätt

Målsryd

Gårda

Sparsör

Hedagården

svedjanDamm-

LundaskogSjömarken
Svensgärde

Hestra

Ekås

Ryda

Tosseryd

Frufällan

Klinten

Sandared

V Boda

Jannefors

Bogryd

Olstorp Drängsered

Björröd

Skårtorp

Aspenäs

Hulan

Almekärr
Stamsjö

Uddared

Klåddegärde

Tulebo

Benareby
Pixbo

Råda

Backa

Tahult
Önneröd

Furulund
dammen

Björn-

Mellby

Hjällbo

kullenHammar-

Björsared

Lövgärdet

Fagered

Balltorp

Tagene

Mysterna

Källered

Ögärdet

Öresjö

Bosjön

sjöGesebols

Storsjön

St. Hålsjön

Ömmern

Östra

Ören

Hornasjön

St. Härsjön

Uspen

Lensjön

NedsjönVästra

Nedsjön

Oxsjön

Nordsjön

Aspen

Delsjön

Lysjön

Såken

Frisjön0 2 4 6 8 10
km

© Lantmäteriet

Grundvattenmagasin
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Figur 4.5 Grundvattenmagasin.
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Figur 4.7 Vy mot sydöst över karaktärsområdet Mölndal.

Nedan beskrivs de karaktärsområden som har avgränsats inom 
utredningsområdet (Trafikverket, 2020d). I Gestaltningsprogrammet 
finns fördjupade karaktärsbeskrivningar för de områden som påverkas av 
föreslagna korridorer (Trafikverket, 2022b). Landskapskaraktärerna har 
utgjort underlag för miljökonsekvensbeskrivningen samt bedömning av 
social hållbarhet i kapitel 7.

1. Mölndal 
Mölndal ligger till stor del nere i en dalgång som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning och avgränsas av branta bergssidor. Dalgången är hårt exploaterad av 
verksamhetsbebyggelse och infrastruktur, se Figur 4.7. Längs med dalgången 
löper Göteborgsvägen med spårväg i mitten, från Krokslätt ner till den 
södra delen av Mölndals innerstad. Parallellt med Göteborgsvägen, på östra 
sidan om Mölndalsån, går E6/E20. Öster om E6/E20 går Västkustbanan 
och ytterligare lite längre österut, i kanten av den östra bergssidan, går 
Kust till kustbanan. Trafiken i dalgången medför stor bullerspridning och 
betydande barriäreffekter då kopplingarna mellan Östra och Västra Mölndal 
är förhållandevis få.

4.2 Karaktärsområden
Tidigt i projektet har en landskapskaraktärsanalys tagits fram enligt en 
särskild metodbeskrivning Landskapsanalys för planläggning av vägar och 
järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning, 
(Trafikverket, 2020e). 

Landskapskaraktärsanalyser används som ett redskap för att identifiera vad 
som kännetecknar ett specifikt område och vad som är skillnaderna mellan 
detta och andra områden. Landskapskaraktärsanalysen ska användas som 
vägledning för vilka åtgärder som kan förstärka eller försvaga landskapets 
karaktärer och funktioner. Landskapet har delats in i karaktärsområden som 
hålls samman av gemensamma egenskaper, förhållanden och beroenden. 
Inom utredningsområdet har 23 karaktärsområden identifierats, se Figur 4.6. 
Avgränsningen av karaktärsområdena har hållits i en översiktlig skala för att 
motsvara lokaliseringsutredningens behov av alternativskiljande underlag för 
framtagande av korridorer inom ett stort utredningsområde. 
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Karaktärsområden
Utredningsområde

Karaktärsområde

  1 Mölndal

  2 Sjölandskapet kring Gunnebo

  3 Mölnlycke tätort

  4 Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke

  5 Skogslandskap söder om Landvetter

  6 Landvetter tätort

  7 Härryda-Hindås dalgång

  8 Landvetter flygplats

  9 Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby

10 Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö

11 Rävlanda tätort

12 Nolåns och Storåns dalgång

13 Skogs- och mosselandskap kring Gesebol

14 Bollebygd tätort

15 Söråns dalgång

16 Skogslandskap söder om Bollebygd

17 Höglänt skogs- och mosaiklandskap väster om Borås

18 Borås

19 Viareds verksamhetsområde

20 Sjörikt skogslandskap sydväst om Borås

21 Viskans dalgång söder om Borås

22 Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås

23 Rutplatålandskap sydost om Borås

Figur 4.6 Landskapets karaktärsområden.
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Figur 4.9 Vy öster ut längs väg 27/40. Norr om vägen och österut finns karaktärsområdet 
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö.

Figur 4.10 Vy österut mot Bollebygd tätort.

11. Rävlanda tätort 
Rävlanda är en mindre tätort belägen i Nolåns och Storåns dalgång, se 
Figur 4.10. Efter inlandsisens avsmältning låg området under högsta 
kustlinjen, vilket skapade det böljande landskapet som finns i dalgången idag. 
Bebyggelsen i samhället utgörs av villor och flerbostadshus belägna norr och 
söder om järnvägsstationen. Kust till kust-banan utgör en barriär genom 
samhället. Norr om Rävlanda finns Rammsjön och tätortsnära natur som har 
stora rekreativa värden för boende i Rävlanda. 

5. Skogslandskap söder om Landvetter 
Söder om Landvetter tätort och Landvetter flygplats finns ett större 
skogsområde som främst innefattar produktionsskog med inslag av 
sjöar, våtmarker och många mindre vattendrag. Området ligger höglänt 
och har mindre sprickdalar i nordsydlig riktning. Skogslandskapet 
söder om Landvetter tätort har stora rekreationsvärden och är kopplat 
både till Landvetter norrut och Mölnlycke västerut. I västra delen 
av karaktärsområdet finns Yxsjöområdet som har höga natur- och 
rekreationsvärden.

6. Landvetter tätort 
Karaktärsområdet är ett tättbebyggt område som är beläget i en sprickdal 
med tydlig västöstlig riktning. Dalgången fortsätter österut. Bebyggelsen 
utgörs av lägre bostadsbebyggelse, varav en stor del är från 1970-talet och 
framåt. Rakt genom Landvetter tätort går väg 27/40 som är en viktig koppling 
till Göteborg och övrigt vägnät. I den lokala skalan är vägen en stor barriär 
som delar tätorten i två delar. 

7. Härryda-Hindås dalgång 
Karaktärsområdet är en smal, småskalig dalgång med spridd bebyggelse och 
verksamheter av varierande karaktär. Härryda tätort utgörs av relativt spridd 
bebyggelse längs Härrydavägen. I östra delen av området finns Hindås, vilket 
är ett mindre samhälle som är beläget där sprickdalen blir flackare och breder 
ut sig vid Västra Nedsjön. Längs med dalgången går Kust till kustbanan och 
Mölndalsån. Kring Mölndalsån finns höga naturvärden. 

8. Landvetter flygplats 
Flygplatsen är Sveriges näst största internationella flygplats och är en 
av Västsveriges viktigaste målpunkter avseende kommunikation. Kring 
flygplatsen finns ett stort sammanhängande skogbevuxet landskap. 
Bebyggelsen inom flygplatsområdet är storskalig till sin karaktär. 
Verksamheterna inom karaktärsområdet har ofta stora öppna angöringsytor 
och parkeringsplatser. 

9. Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby 
Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby finns till stor del på en ås 
och har en lång historia. Bebyggelsestrukturen innefattar äldre by- och 
gårdsmiljöer i det småskaliga odlingslandskapet samt småhusområden i 
närheten av sjöar. 

10. Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö 
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö är ett stort karaktärsområde 
som avgränsas av omgivande dalgångar och åsar, se Figur 4.9. Landskapet 
domineras av den täta skogen som till stor del utgörs av produktionsskog 
med inslag av höga naturvärden. I områden med jordbruksmark öppnar 
landskapet upp sig, här finns småskaligt jordbruk och bostadsbebyggelse 
längs vägarna, samt i anslutning till det flackare landskapet vid sjöar.

Mölndal har en lång historisk tradition. Mölndalsåns kraftiga fall efter 
Stensjön nyttjades för kvarndrift i större skala redan under medeltiden och 
ån har även haft en stor betydelse för den tidiga industriella utvecklingen i 
Göteborgsregionen. Den bebyggelse som successivt växt fram i Mölndal är 
präglad av olika epokers industrikultur från 1700-talet och framåt.

2. Sjölandskapet kring Gunnebo 
Karaktärsområdet är ett välbesökt område med natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Området kring Gunnebo är en plats med lång historia 
som gränsar till Mölndal i väst och Mölnlycke i öst. Området är präglat 
av säterier och herrgårdar som har haft stor betydelse för hur landskapet 
brukats och formats under lång tid, vilket resulterat i höga kulturhistoriska 
värden. Karaktärsområdet domineras av Rådasjön med omgivande kullar. 
Lövskog, åkermiljöer och dess kopplingar till vattnet är viktiga inslag i 
karaktärsområdet.

Figur 4.8 Vy mot nordöst över Mölnlycke tätort.

3. Mölnlycke tätort 
Mölnlycke tätort är beläget i en östvästlig sprickdal, se Figur 4.8. Idag har 
Mölnlycke ett centrumområde med högre bebyggelse som omgärdas av 
kringliggande lägre villabebyggelse. Mölndalsån meandrar genom tätorten. 
Mölnlycke har en historik kring herrgårdsmiljöer, gods och textilindustrier. 

4. Sjö- och mosselandskap söder om Mölnlycke
Karaktärsområdet är beläget i utredningsområdets västra del. Området är ett 
sjörikt skogslandskap som används för skogsbruk och rekreation. Flera utav 
sjöarna har välbesökta badplatser. Vid Finnsjön finns en kommunal badplats 
och höga rekreationsvärden. I karaktärsområdet finns många vandringsleder 
genom skogarna. Här finns äldre byar såsom Tulebo och Benareby och spridd 
gles byggelse kring sjöarna. Bebyggelsen är främst samlad i småhusområden, 
men även inslag av mindre lantbruk förekommer i söder.

1783



43

FÖ
R

U
T

SÄ
T

T
N

iN
G

A
R

LOKALISERINGSUTREDNING  GRANSKNINGSHANDLING

Figur 4.13 Vy österut över norra delarna av Borås tätort.

19. Viareds verksamhetsområde 
Viareds verksamhetsområde är beläget sydväst om Borås och sträcker sig i 
nordostlig riktning längs med väg 27/40, se Figur 4.14. Bebyggelsen utgörs av 
storskaliga verksamhetslokaler. Här finns bland annat en stor företagspark, 
affärer och flygplats. Områdets ursprungliga topografi i form av en moränrygg 
är delvis bortbyggd i samband med exploateringen av området. I de södra 
delarna av karaktärsområdet finns äldre bostadsbebyggelse. 

20. Sjölandskap sydväst om Borås 
Karaktärsområdet ligger sydväst om Borås och är ett skogsmosaiklandskap 
där större skogsområden växlas med mossar, sjöar och mindre åkermarker. 
Landskapet ligger lägre än angränsande karaktärsområden i norr och 
varierar i topografi. Områdets relativt låglänta läge och tillgång på vatten 
har gett upphov till många våtmarker och sjöar. Inom området finns 
bostadsbebyggelse, ofta lokaliserad i anslutning till vattendrag och sjöar.

16. Skogslandskapet söder om Bollebygd 
Karaktärsområdet är beläget söder om Bollebygd och består av ett böljande 
skogslandskap. I karaktärsområdets östra del finns ett större inslag av 
jordbruksmark i det annars slutna skogslandskapet. Här finns även värdefulla 
kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, främst i Låddekärrsbu och Upptröst. 

Figur 4.12 Vy österut över karaktärsområdet Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst 
om Borås. Uppåt i bild där diset tätnar syns Borås stad.

17. Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås
Området är beläget i nära anslutning till Borås och har viktiga natur-, 
kultur- och rekreativa värden, se Figur 4.12. På höjden väster om Öresjö 
finns naturreservatet Rya åsar. Karaktärsområdet utgörs av höglänta 
skogsområden. På platån finns även bostadsområden med småhus och 
där topografin blir flackare i väst finns också odlingslandskap med 
gårdsbebyggelse. Karaktärsområdets östra del gränsar till Öresjö. Kring 
Öresjö finns bebyggelse av varierande karaktär med nära koppling till 
naturområden.

18. Borås 
Borås är beläget i en dalgång i utredningsområdets östra del, omgiven av 
skogsområden på platåer samt vattendrag i nordostlig till sydvästlig riktning. 
Borås är en viktig knutpunkt i regionen och genomkorsas av ett antal stora 
trafikleder och järnvägar. Detta gör att tillgängligheten till andra orter är god, 
samtidigt som trafiklederna skapar stora barriärer i staden, se Figur 4.13. 
Stadskärnan, som är stadens äldsta del, är förhållandevis liten och ligger öster 
om Viskan. Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande 
bebyggelse vid. Nordväst om stadskärnan finns Norrby som består av 
storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Norr och söder om stadskärnan 
finns stora områden med äldre industribebyggelse längs med Viskan. 

12. Nolåns och Storåns dalgång 
Karaktärsområdet är en bred dal som går i nordostlig till sydvästlig riktning 
med en meandrande å i mitten. I norra delen kring Nolån är dalgången 
lite smalare i jämförelse med den södra delen av karaktärsområdet vars 
dal är belägen kring Storån. Marken har brukats länge i karaktärsområdet 
och det finns höga kulturmiljövärden. Dalen har ett kuperat, böljande 
mosaiklandskap som är präglat av jordbruk. Från vissa platser finns långa 
siktlinjer. På dalsidorna vid gränsen mellan skog och åker finns en stor del 
av bebyggelsen och längsgående vägar som följer dalens riktning. Längs med 
åarna växer ofta lövträd. 

13. Skogs- och mosselandskap kring Gesebol 
Karaktärsområdet är beläget nordöst om Bollebygd och utgörs av ett 
varierande, mossrikt skogslandskap som innefattar delar av både Borås och 
Bollebygds kommuner. Området karaktäriseras av skogslandskap med många 
mossar samt mindre sjöar. Här dominerar produktionsbarrskog och runt 
öppna marker växer blandskog. Bebyggelse och mindre jordbruk förekommer 
i hela området, men är främst koncentrerad till lägen runt sjöarna.

14. Bollebygds tätort 
Karaktärsområdet är beläget i Bollebygds kommun vid Nolåns dalgång. Öster 
om Bollebygd finns skogslandskap och väster ut möter samhället dalgångens 
jordbruksmarker. Tätorten har en järnvägsstation och söder om bebyggelsen 
går väg 27/40, och Sörån. Villaområden och verksamhetsområden finns i och 
kring tätorten.

Figur 4.11 Vy österut över Söråns dalgång.

15. Söråns dalgång 
Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal som sträcker sig i västöstlig 
riktning i Bollebygds kommun. Dalgången kantas av småindustrier och 
småhusområden, se Figur 4.11. Området särskiljer sig från angränsande 
dalgång eftersom Nolåns och Storåns dalgång är bredare och omges av 
jordbruksmark, vilket ger en mer öppen karaktär jämfört med Söråns 
omgivning som har stort inslag av lövträd. 
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Dalgångarnas funktion som viktiga kommunikationsleder gäller än idag 
och det är här infrastrukturen byggs ut. Idag löper ett stort trafikstråk längs 
med Mölndalsåns dalgång. Väster om Mölndalsån går en bred lokalgata 
med spårväg i mitten. Lokalgatan sträcker sig från Korsvägen i Göteborg 
ner till kommungränsen där den byter namn från Mölndalsvägen till 
Göteborgsvägen. Från kommungränsen i norr fortsätter sedan vägen ner till 
Broplatsen/Mölndalsbro. Öster om ån återfinns Västkustbanan och motorväg 
E6/E20. Inom utredningsområdet finns tre trafikplatser längs E6/E20: 
Lackarebäcksmotet, Åbromotet och Torrekullamotet. 

De stora vägarna och järnvägarna orsakar påtagliga barriäreffekter i Mölndal, 
se Figur 4.17. Kopplingarna mellan dalgångens östra och västra sida är 
förhållandevis få. Mölndalsbro är därför en viktig koppling över trafikleder, 
järnväg och vattendrag för motorfordon, men också för fotgängare och 
cyklister. Även Kust till kustbanan som sträcker sig genom områdets norra 
del utgör en barriär, främst för sociala samband.

De största målpunkterna i Mölndal är handeln i Mölndals centrum, 
knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndalsbro och större arbetsplatser 
såsom AstraZeneca och Stadshuset. Även sjukhuset är målpunkt för både 
vårdgivare och vårdtagare. Åbytravet, Åbymässan och Mölndals Kvarnby är 
exempel på större besöksmål. Koncentrationen av arbetsplatser i Mölndal är 
störst utmed de större kommunikationsstråken i dalgångarna, se Figur 4.18. 

Mölndals centrum ligger precis väster om Mölndalsbro och kännetecknas 
av nyare bebyggelse som på flera håll är hög och utgörs av flerbostadshus 
med handel och verksamheter i bottenplan, se Figur 4.16. Bredvid den yngre 
centrumbebyggelsen finns äldre bebyggelse bestående av flerbostadshus i 3–4 
våningar från slutet av 1940-talet, med mindre verksamheter i bottenplan. 

Figur 4.16 Den höga bebyggelsen i Mölndals centrum i form av flerbostadshus med 
verksamheter i bottenplan.

Figur 4.15 Vy österut längs med väg 27. Mitt i bild ses Viskans dalgång där den passerar 
väg 27.

4.2.1 Stationsorter
Mölndal
Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götalands län med 
sina drygt 69 000 invånare. Mölndalsfallen har sedan medeltiden 
nyttjats för kvarndrift i större skala. Detta har haft stor betydelse för 
den tidiga industriella utvecklingen i Göteborgsregionen. Textilindustri, 
papperstillverkning, oljeslageri och färgindustri har präglat samhället 
historiskt. I början av 1980-talet avvecklades den sista textilindustrin i 
Mölndal och staden gjorde i och med det en övergång från tung industri till 
kunskapsindustri.

Mölndal är en knutpunkt där Mölndalsåns dalgång ansluts mot Fässbergs 
dalgång västerifrån samt Rådasjöns dalgång österifrån. Historiskt har 
även kopplingen till Toltorpsdalen på andra sidan Safjället varit viktig, 
men den visuella kopplingen är idag bruten på grund av skymmande 
bebyggelse i Mölndals centrum. I dalgången rinner Mölndalsån som förr 
var pråmtransportled in till Göteborg. Längs med ån gick då en landsväg. 
Hallandsbanan (Västkustbanan) nådde Mölndal 1888 och Boråsbanan (Kust 
till kustbanan) 1894. Spårvägen drogs till Mölndal 1907. 

Figur 4.14 Vy västerut över Viareds verksamhetsområde.

21. Viskans dalgång söder om Borås 
Karaktärsområdet är en del av Viskans dalgång som sträcker sig i 
sydvästlig riktning från Borås, se Figur 4.15. Viskan har historiskt varit 
en viktig transportled och en viktig del i utvecklingen av de bruks- och 
industrimiljöer som växte fram i området under 1800- och 1900-talet. Inom 
karaktärsområdet finns skog, jordbruks- och hedmarker. Idag finns här 
natur- och rekreationsvärden. Hedmarkerna Osdal och Bråt brukas som 
militärt övningsfält. I Viskadalen finns villaområden samt verksamheter 
som avloppsreningsverk och ridhus. Dalens tydliga nordostliga-sydvästliga 
riktning förstärks av Varbergsvägen och järnvägen Viskadalsbanan som 
sträcker sig längs med dalen.

22. Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås 
Karaktärsområdet är beläget öster om Borås och utgörs av ett höglänt 
böljande mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap. Inom 
området finns spridd bostadsbebyggelse, lantbruk och småindustrier. De 
skogsområden som finns närmast Borås tätort används i rekreativa syften. En 
större sjö, Öresjö, finns i norra delen av området. De äldsta husen vid Öresjö 
är kulturhistoriskt värdefulla. Öster om sjön går Älvsborgsbanan och väg 42.

23. Rutplatålandskap sydost om Borås 
Karaktärsområdet är beläget sydost om Borås och är ett skogslandskap 
med stor andel produktionsskog. Inom området finns bostadsbebyggelse av 
landsbygdskaraktär, ofta vid dalgångar, sjöar och vattendrag. Det finns även 
platser som brukas för rekreation såsom naturreservat, ridvägar, terrängbana, 
badsjö, samt golfbana och idrottsanläggning som lockar många besökare såväl 
lokalt som regionalt.
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Industri- och verksamhetsstråket i Mölndal löper längs stadens rörelsestråk 
i Mölndalsåns dalgång, runt Mölndalsfallen och längs Söderleden i 
Fässbergsdalen. Den äldre kvarvarande, bevarandevärda industribebyggelsen 
återfinns i Krokslätts industriområde, i Kvarnbyn upp till Grevedämmet och 
i Forsåker. Framväxten av dessa områden har skett stegvis utifrån tidens 
behov, vilket gjort att många karaktäristiska byggnader uppförts. Även 
yngre verksamhetsområden finns, såsom Åbro, ett renodlat industri- och 
verksamhetsområde med bland annat AstraZenecas forskningsanläggning. 

I stadens yttre delar finns en stor spridning av bebyggelsetyper från olika 
tidsepoker. De flesta bostadsområdena i Mölndal består idag av blandad 
villabebyggelse från 1900- talets senare hälft, på sina håll uppblandad med 
radhus och kedjehus och ett antal flerbostadshusområden övervägande 
från 1960-talet. Generellt har bostadsbebyggelsen i Mölndal en mänsklig 
skala. Den är låg och står relativt tätt, vilket skapar gemensamma gröna 
ytor. Bebyggelse har tillkommit utifrån tidens behov och där byggbar mark 
har funnits. Därför har Mölndal ingen tydlig kärna, utan består av flera 
mindre områden som med tiden vuxit samman. Idag fortsätter förtätningen i 
dalgången med både bostäder och verksamheter.

Figur 4.17 Utpekade barriärer i Mölndal.   
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Även Borås högskola är en av stadens större arbetsplatser och har cirka  
11 000 studenter knutna till sig. Intill högskolan ligger Simonsland,  
se Figur 4.23, där högskolans textilutbildning finns, men även Textilmuseet, 
Navet Science center och Kulturskolan. Knalleland som hyser både butiker, 
sportanläggningar och arbetsplatser har flera stora målpunkter, som till 
exempel Borås arena, handelsplatsen Knalleland och Borås djurpark. 

I stadskärnan finns flertalet viktiga kulturhistoriska byggnader som 
Carolikyrkan, gamla Rådhuset och viss äldre trähusbebyggelse, se Figur 4.20.
Utanför stadskärnan tar stora områden med friliggande bebyggelse vid, som 
Villastaden, Parkstaden, Bergdalen och Byttorp. 

Figur 4.20 Del av Borås centrum med Ryas åsar i fonden.

Borås 
Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och Västsveriges näst största stad 
med drygt 113 000 invånare. Borås har en lång tradition som handels- och 
textilindustristad. Då i stort sett all textiltillverkning har försvunnit från 
staden lever textiltraditionen vidare genom Textilhögskolan och företagande 
inom konfektion och hemtextil. Handelstraditionen lever kvar genom de 
många företag i staden som är inriktade mot distanshandel och logistik. 

Borås läge i Viskans dalgång omgivet av svårbebyggda åsar och kullar är 
starkt karaktärsskapande för staden där inslaget av grönska är dominerande. 
Den äldsta bebyggelsen är koncentrerad till lågpunkterna, medan den nyare 
bebyggelsen längre från stadskärnan ligger högre. De obebyggda högsta 
höjderna är viktiga landmärken och fungerar som en orientering i staden. I 
de centrala delarna av Borås utgör Viskan ett viktigt naturrum, liksom ett 
antal parker. 

Borås genomkorsas av ett antal stora trafikleder och järnvägslinjer. Dessa gör 
att tillgängligheten till andra orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar 
barriärer och har en splittrande effekt på staden, se Figur 4.21.

Borås största målpunkter är de stora arbetsplatserna i staden, 
handelsplatserna, knutpunkter för kollektivtrafik och några olika större 
besöksmål, se Figur 4.22. Bland dessa kan nämnas Södra Älvsborgs sjukhus 
vilket är en av stadens största arbetsplatser, som också har en stor mängd 
besökare. 

Landvetter flygplats
Göteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största 
internationella flygplats och invigdes 1977. Flygplatsen ligger cirka 15 
kilometer öster om Göteborg längs väg 27/40.

Landvetter flygplats ligger i ett stort, sammanhängande skogbevuxet 
landskap. Det kuperade skogsområdet sträcker sig från Björrödsdalen till 
åsen mellan Huvdaby och Eskilsby. Flygplatsen ligger på ett öppet och flackt 
område, genom att den är anlagd på en utgrävd och torrlagd sjö. Norr om 
flygplatsen, närmast väg 27/40, är området kraftigt kuperat med bitvis höga 
bergskärningar och barrskogsbevuxna krön. Flygplatsområdet är omringat av 
mossmarker och ett antal sjöar. 

Bebyggelsen inom flygplatsområdet är i huvudsak storskalig till sin karaktär, 
glest utplacerad och omgärdad av öppna parkeringsplatser och grönytor. 
Förutom terminalbyggnaden utgörs bebyggelsen av kontor, fraktbyggnader, 
hangarer, flygledartorn, parkeringshus, hotell, bensinstation och en 
snabbmatsrestaurang. I anslutning till flygplasen finns utrustning för 
trafikledning. Mellan flygplatsen, Flygplatsvägen och väg 27/40 finns stora 
logistikanläggningar på plansprängda ytor med höga slänter ner mot avfarten 
från väg 27/40 (Swedavia Airports, 2017). 

I området närmast flygplatsen är antalet boende få på grund av att 
flygplatsens buller inte gör området lämpligt för bostadsbebyggelse. I 
Landvetter tätort är koncentrationen av boende högre och antalet invånare 
uppgår till knappt 9 000 invånare, se Figur 4.19. 
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Figur 4.19 Antal boende i området kring Landvetter flygplats.
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Figur 4.23 Simonsland är en av stadens viktigaste målpunkter.

Norrby består av storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. Byggnaderna i 
området utgörs av höga lamellhus med stora gårdsrum mellan husen.

Norr och söder om stadskärnan, längs med Viskan finns stora områden med 
äldre industribebyggelse. Vissa av områdena nyttjas alltjämt för småskalig 
industri och verksamheter, som Getängen och Göta medan andra områden 
som Knalleland har omvandlats till andra typer av användningar som 
till exempel handelsområden och sportanläggningar. Istället har Viareds 
industriområde, som ligger utmed väg 27/40 i stadens västra del, vuxit fram 
som ett renodlat industri- och verksamhetsområde. 

Utanför de centrala delarna av staden finns blandad bebyggelse från olika 
tidsepoker. Närmast de centrala delarna finns områden med flerbostadshus 
från 50-talet som Tullen, Sjöbo och Göta. Något längre ut finns områden från 
60- och 70-talet som Hässleholmen och Hulta. I stadens ytterområden finns 
stora områden med modernare villabebyggelse, från framför allt 70-talet och 
framåt, som till exempel Hestra och Brämhult. 

Figur 4.21 Utpekade barriärer i Borås.  
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Figur 4.22 Densitet av antal arbetsplatser och målpunkter i Mölndal.
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På listan över de 25 största arbetsgivarna i regionen återfinns även Göteborgs 
universitet, Mölndals stad, Landvetter flygplats genom Swedavia, Härryda 
kommun och Chalmers tekniska högskola. I Mölndals stad är, förutom 
kommunen själv, AstraZeneca och Essity stora arbetsgivare.  
I Härryda kommun är kommunen och Landvetter flygplats de enskilt 
största arbetsgivarna, men det finns också ett flertal större arbetsgivare i 
verksamhetsområdena Mölnlycke företagspark och Solsten. I Bollebygds 
kommun är de största arbetsgivarna kommunen, Flügger Färg och Hultafors. 
I Borås är förutom Södra Älvsborgs sjukhus och Borås Stad de största 
arbetsgivarna Ellos, H&M, Högskolan i Borås och RISE (Regionfakta, 2020). 

4.3.2 Pendlingsmönster och kollektivtrafikutbud
Pendlingen längs med sträckan är stor och stråket mellan Göteborg och 
Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Göteborg, Borås och Mölndal 
har större inpendling än utpendling medan det i Bollebygds, Härryda och 
Marks kommuner är omvända förhållanden. I Göteborg och Borås är det en 
stor andel av den arbetsföra befolkningen som både arbetar och bor inom 
kommunen, se Figur 4.24. 

Kust till kustbanan trafikerar sträckan Göteborg-Borås. Inom 
utredningsområdet finns stationer i Mölnlycke, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, 
Sandared och Borås. Under vardagar körs 13 turer i vardera riktningen, varav 
4 är direkttåg mellan Göteborg och Borås. Under helger körs 5 - 7 turer per 
riktning, varav 3 är direkttåg. Restiden mellan Göteborg och Borås är 52-
67 minuter med regionaltåg, beroende på om det är direkttåg eller tåg som 
även stannar på de mindre orterna. Mellan Göteborg och Borås går också 
direktbuss och en linje som kör via Bollebygd. Restiden med direktbuss 
(linje 100) är cirka 1 timma till/från Göteborg C. Merparten av resenärerna 
(cirka 80%) reser mellan Korsvägen och Borås och den restiden är cirka 50 
minuter. Under högtrafik går direktbussen i 10-minutertrafik. Från Borås 
finns både tåg och busslinjer mot Kinna och Varberg i stråket längs väg 41 och 
Viskadalsbanan. 

Från Mölnlycke går bussar mot Göteborg i 5-minutertrafik under högtrafik 
och i cirka 10-minutertrafik under övriga tider. Från Mölnlycke går även 
buss till Mölndal via Pixbo. Inom Härryda kommun går en busslinje i 
30-minutertrafik med start i Bollebygd till Mölnlycke, via tätorterna Rävlanda, 
Hindås, Härryda och Landvetter. Mellan Landvetter tätort och Rävlanda 
kör en busslinje via Hällingsjö. Från Hällingsjö finns även bussförbindelse 
söderut mot Fjärås. Landvetter flygplats trafikeras av flygbussar både från 
Göteborg och Borås. Mellan Borås och Bollebygd körs en busslinje längs 
väg 1757 och trafikerar bland annat Sjömarken, Sandared och Olsfors. 
Pendelparkeringar finns på många håll inom utredningsområdet. 

Både Mölndals stad och Borås Stad har cykelplaner, vilka beskriver visioner 
om att främja hållbara resvanor i vardagen. Trafikverket ansvarar för att 
tillgängliggöra ett stationsläge om befintlig infrastruktur saknas, och 
projektet förutsätter att kommunerna själva kommer att utveckla sina 
infrastrukturnät och kollektivtrafiklinjer så att hållbara intermodala resor 
främjas, vilket innebär resor och transporter med flera olika färdmedel.

Näringsliv och arbetsmarknad
Västra Götalands län har ett mycket strategiskt läge, med goda förbindelser 
till framför allt Norge och Danmark, samt till övriga världen från Landvetter 
flygplats och Göteborgs hamn. Detta ger goda förutsättningar för näringslivet 
i regionen. 

Sett till antalet arbetsplatser, domineras näringslivet i Västra Götalands 
län av tjänsteföretag. Totalt utgörs 69 procent av arbetsplatserna av 
olika tjänsteföretag, vilket är något högre än riksgenomsnittet. Andelen 
verksamma inom areella näringar är 17 procent i hela regionen, vilket är 
något lägre än rikssnittet, medan andelen verksamma inom industriella 
näringar är något högre än rikssnittet. I Bollebygds och Marks kommuner 
är andelen arbetstillfällen inom den areella sektorn större än de övriga 
kommunerna i utredningsområdet (Regionfakta, 2020).

Inom utredningsområdet är koncentrationen av arbetsplatser inom 
tjänstesektorn störst i Göteborg och Mölndal. Göteborgs Stad har över 
88 procent och Mölndal 80 procent, vilket kan jämföras med Borås Stad 
och Härryda kommun som har cirka 70 procent av sina arbetsplatser 
inom tjänstesektorn. Göteborg har dock lägre andel anställda inom 
industrinäringar än både Borås, Härryda och Mölndal.

Regionens största arbetsgivare är Västra Götalandsregionen med 55 000 
anställda. Även Göteborgs Stad och Borås Stad är stora arbetsgivare med 
drygt 55 000 respektive knappt 12 000 anställda. En annan stor arbetsgivare  
i Göteborg är Volvo personvagnar med drygt 18 000 anställda. 

4.3 Befolkning och markanvändning 
Regionen har en stor folkmängd och stråket mellan Göteborg och Borås är 
ett av Sveriges största pendlingsstråk. I regionen finns Landvetter flygplats, 
som är Sveriges näst största flygplats och även en stor arbetsgivare i regionen. 
Avsnittet har utgjort underlag för bedömning av social och ekonomisk 
hållbarhet i kapitel 7.

4.3.1 Befolkning och näringsliv
Regionens största stad är Göteborg, med en folkmängd på cirka 579 000. 
Borås är regionens näst största stad, med en folkmängd på drygt 74 000. 
Totalt bor det cirka 113 000 invånare i kommunen. I Mölndals kommun 
uppgår invånarantalet till cirka 69 000 personer. I Härryda kommun 
bor det cirka 38 000 personer varav drygt 18 000 bor i Mölnlycke, som är 
kommunens största tätort. Landvetter tätort, som är näst störst, har knappt  
9 000 invånare. Bollebygds kommun har totalt cirka 9 500 invånare, varav 
cirka 4 500 bor i centralorten. Marks kommun har en folkmängd på cirka 35 
000 och cirka 15 500 av dessa bor i centralorten Kinna (SCB, 2019).

Sett över hela utredningsområdet är befolkningstätheten störst i den västra 
delen samt i Boråsområdet. Något högre befolkningstäthet finns också i 
de mindre orterna längs Kust till kustbanan och i trakten kring Bollebygd. 
Söder om väg 27/40 och i utredningsområdets norra del, mellan Bollebygd 
och Borås, är befolkningstätheten som lägst (SCB, 2019). Karta över 
befolkningstätheten i hela utredningsområdet kan ses i Figur 4.25.
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Figur 4.24 Antal arbetspendlare mellan tätorter i utredningsområdet och i närliggande kommuner. Pendlingsrelationerna visar pendlingsrelationen mellan bostad och arbete i 
utvalda tätorter. Genomfartstrafik, studenter och pendlare från andra orter eller landsbygd redovisas därmed inte.
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odlingslandskapet är storskaligt. Både för jordbruket och för skogsbruket 
är det viktigt att det även framöver finns bra möjligheter för brukaren att ta 
sig mellan sina olika markområden med de maskiner som krävs för fortsatt 
brukande.

Skogsbruk
Hela utredningsområdet präglas av ett skogslandskap. Utredningsområdet är 
beläget i flera kommuner med många skogsfastigheter, relativt små bruk-
ningsenheter (cirka 15-20 hektar) och många skogsägare. De små fastighe-
terna och skiftena gör det svårare med ett rationellt skogsbruk, men det 
omöjliggörs inte. Att brukningsenheterna ändå är i den storleksordningen 
och med produktiv skogsmark i området kan skogsbruket sägas vara ratio-
nellt även för privata skogsägare i området som normalt har mindre innehav. 
Skogsindustrierna är viktiga i hela Sverige, men är i Västra Götaland kanske 
inte fullt lika viktiga för sysselsättningen som för andra delar av landet. 
Skogsbruk och viljan för mindre skogsägare att sätta sitt timmer på markna-
den påverkas negativt vid en ökad grad av fragmentering. I många fall beror 
detta på att fragmenteringen bidrar till små eller mycket små fastigheter vilka 
är svåra att bruka på ett ekonomiskt rationellt sätt. 

I alla fyra kommunerna är en stor andel av jordbruksföretagen mycket små, 
under 5 hektar, se Tabell 4.1. För alla fyra kommunerna användes över 80 
procent av den totala åkermarksarealen för vallodling 2019 (Jordbruksverket, 
2020). Då det är stor andel små brukningsenheter och stor andel 
vallodling är det troligt att det i stor utsträckning rör sig om extensivt bete. 

Kommun Jordbruksföretag med en areal under 5 hektar 
(i procent av jordbruksföretagen inom kommunen)

Mölndal Mer än 20 procent

Härryda Mer än 40 procent

Bollebygd Mer än 50 procent

Borås Mer än 40 procent

Tabell 4.1  Jordbruksföretag med en areal under 5 hektar.

I många fall är jordbruket och skogsbruket komplement inom samma 
lantbruksföretag. Om den ena näringsgrenen utsätts för fragmentering 
kan det i förlängningen påverka näringsidkaren så att även den andra 
näringsgrenen påverkas negativt. I områden där jordbruksmarken ligger 
insprängd som små öar i andra markslag behöver lantbruksföretag 
ofta arrendera marker inom ett större geografiskt område än om 
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Figur 4.25 Befolkningstäthet.

4.3.3 Jord- och skogsbruk 
Jordbruk
Jordbruksmark är en viktig resurs att bevara för framtida 
livsmedelsproduktion. Jordbruksmark är även attraktiv för 
bebyggelseutveckling, både för utvidgning av samlad bebyggelse och för 
att det ofta har goda byggnadstekniska förutsättningar, särskilt tätortsnära 
jordbruksmark riskerar därför ofta att omvandlas till annat ägoslag 
permanent. Frågan om hushållning av brukningsvärd jordbruksmark till det 
den är mest lämpad för är därför angelägen.

Inom utredningsområdet förekommer större sammanhängande arealer av 
jordbruksmark framförallt i Nolåns och Storåns dalgång, det vill säga inom 
Bollebygds och Härryda kommuner. Söder om Rävlanda finns betesmarker 
med höga värden som ingår i fleråriga skötselåtaganden inom ramen för 
Jordbruksverkets miljöersättningar (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
2020b). Nolåns och Storåns dalgång utgör en del av ett regionalt viktigt och 
värdefullt odlingslandskap (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020c), där 
värdet förutsätter ett fortsatt brukande av jordbruksmarken. 
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Planområdet inom Göteborgs Stad innefattar även delar av Skår och 
Kallebäck. Syftet med den gemensamma FÖP:en är att skapa goda 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar regional struktur. Den fördjupade 
översiktsplanen beskriver gemensamma strategier och rekommendationer 
för markanvändning och stadsmiljö, infrastruktur samt vatten- och 
grönstruktur för en hållbar stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång i de båda 
kommunerna.

Områdena väster om E6/E20 och Västkustbanan föreslås omvandlas till 
blandad bebyggelse med centrumkaraktär. Mot E6/E20 och järnvägen 
föreslås högre bebyggelse som skydd mot buller, risk för farligt gods och 
förorenad luft. Öster om E6/E20 och järnvägen pågår en utveckling av det 
tidigare mejeriområdet i Kallebäck till blandad bebyggelse. För att bättre 
koppla Kallebäck till sin omgivning föreslås en ny väg till Lackarebäck, som 
innebär en ny länk söderut till Mölndals innerstad samt en ny gång- och 
cykelbro över järnvägen och E6/E20 till Grafiska vägen–Mölndalsvägen. 

Härrydas översiktsplan är från 2012, medan Borås har en översiktsplan från 
2018. Arbete pågår med att ta fram nya översiktsplaner i samtliga kommuner 
utom Borås. 

Under processen för lokaliseringsutredningen har en tät dialog förts 
med de berörda kommunerna i syfte att få en överensstämmelse mellan 
den kommunala planeringen och de korridorer och stationsalternativ 
som studerats. Nedan sammanfattas kommunernas planerade 
utbyggnadsområden enligt deras gällande översiktsplaner, se Figur 4.26. 

Göteborgs Stad
Göteborg är Sveriges näst största stad och regionens viktigaste knutpunkt. 
Göteborgs Stads översiktsplan (ÖP) är från 2009 (Göteborgs Stad, 2009). 
Arbete med ny ÖP pågår dock och granskning har genomförts under 2021. 
Endast en liten geografisk yta av kommunen berörs av utredningsområdet. 
Göteborgs Stad och Mölndals stad har gemensamt tagit fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Mölndalsåns dalgång (Göteborgs och Mölndals stad, 
2016) vars planområde sträcker sig från Korsvägen i norr till Rävekärr i söder. 
Arbetet har genomförts i samråd med Trafikverket. 

Figur 4.26 Övergripande kommunala utbyggnadsstrategier kopplat till bostäder och verksamheter.

4.3.4 Kommunal planering
Inom områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser får ny 
järnväg inte byggas i strid med planen eller bestämmelserna (Lag 1995:1649) 
om byggande av järnväg). I praktiken innebär detta att en järnvägsplan 
inte kan fastställas förrän kommunen har ändrat den eller de detaljplaner 
eller områdesbestämmelser som berörs, så att de stämmer överens med 
den planerade järnvägen. Då lokaliseringsutredningen är ett tidigt skede 
i utredningsprocessen redovisas här istället kommunernas gällande 
översiktsplaner. I det fortsatta järnvägsplanearbetet görs avstämning mot 
aktuella detaljplaner och parallellt med detta kan respektive kommun se över 
de detaljplaner som behöver ändras med anledning av järnvägsanläggningen. 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 
kommunens yta, enligt plan- och bygglagen (2010:900). I översiktsplanen 
ska aktuella riksintressen redovisas. Det är kommunens uppfattning om 
riksintressena som ska framgå av översiktsplanen (Boverket, 2020). Göteborg, 
Mölndal och Bollebygd har översiktsplaner som är äldre än tio år.
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Borås Stad
Borås Stad har en översiktsplan (ÖP) från 2018 (Borås stad, 2018). 
Kommunen har fem prioriterade kärnområden för tillväxt som är Borås Stad 
samt orterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

Kommunen har ett mål om att fortsätta växa med cirka 1 000 nya invånare 
per år de kommande 20 åren, vilket motsvarar cirka 1 procent i tillväxt. År 
2035 räknar kommunen med att ha en folkmängd på cirka 140 000 invånare. 
För att möta den kommande utvecklingen bedöms cirka 15 000 nya bostäder 
behöva byggas fram till 2035. I Borås eftersträvas att staden ska växa inifrån 
och ut, med en tät och blandad stadsbebyggelse. De större tätorterna i 
kommunen, Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, ska fungera som 
viktiga knutpunkter i kommunen för service som skola, vård, äldreboende 
och detaljhandel. Orterna ligger längs prioriterade kollektivtrafikstråk som 
ska vara tydliga och effektiva. 

Borås Stad har tagit fram en utbyggnadsstrategi med en strukturbild 
som pekar ut att stadskärnan ska förtätas inifrån och ut, centrumnära 
utvecklingsområden samt prioriterade stråk för utveckling (Borås Stad, 
2019). Strategin är framförallt att staden ska växa i nord-sydlig riktning med 
tyngdpunkter utmed Viskan. Prioriterade utvecklingsområden förutom 
stadskärnan är de centrumnära områdena Knalleland, Gässlösa, Regementet, 
Getängen och Hestra. För att möjliggöra exploatering inne i staden på 
framförallt äldre industrimark, parkeringsytor och lågt exploaterade 
fastigheter behöver nya ytor för verksamheter skapas. 

I Borås ÖP pekas framförallt Kyllared i Brämhult, Viared väster- och österut, 
väg 41 västra, väg 41 östra och godsterminal Syd ut som verksamhetsområden. 
Borås genomkorsas av ett flertal större vägar och järnvägar som är viktiga för 
arbetspendling och näringslivstransporter. Den nya stambanan nämns som 
en viktig aspekt för att möjliggöra snabbare, effektivare och miljövänligare 
resor för regional arbetspendling och nationell fjärrtrafik.

Marks kommun
Huvudorten i Marks kommun är Kinna. Kinna ligger i mycket nära 
anslutning till orten Skene och de två orterna har i stort sett vuxit ihop. 
Marks kommuns utveckling är i hög grad beroende av hur väl kommunen kan 
länka samman med arbetsmarknaderna i Göteborg och Borås.

Mark kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2017 (Marks kommun, 2017). I 
ÖP lyfts vissa strategiska stråk och utvecklingsnoder fram. Enligt ÖP bör 
utveckling fortsatt ske med inriktningen att komplettera och förtäta befintlig 
bebyggelse i knutpunkter, noder och länkade orter. En blandning av bostäder 
och arbetsplatser ska eftersträvas så långt som möjligt. Kommunen har en 
ambition om 1 procent årlig befolkningsökning fram till år 2030. Kommunen 
berör endast en liten del av utredningsområdet. 

Mölnlycke tätort har, likt trakten kring Rådasjön, en historik kring 
herrgårdsmiljöer och gods. Själva orten Mölnlycke har en stor andel 
villabebyggelse, men i centrumområdet finns även flerbostadshus och 
verksamheter. Störst koncentration av verksamheter finns norr om tätorten 
intill väg 27/40 i Mölnlycke företagspark. Mölnlycke har en järnvägsstation 
centralt i samhället och ser särskilt positivt på förtätning inom 600 meter 
från stationen. Kommunen har tagit fram ett program för Landvetter-Backa, 
söder om väg 27/40. Här pågår arbete med detaljplaner. Kommunen arbetar 
också med en fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra, som är det 
största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan 
ÖP2012. Landvetter Södra är en helt ny stad för 25 000 invånare som ska 
kopplas samman med befintliga orter som Mölnlycke, Landvetter och 
Björröd samt Landvetter Airport city och flygplatsen. Förslaget till fördjupad 
översiktsplan har varit på samråd under 2020 (Härryda kommun, 2020a). 
Landvetter Södra berör ett större geografiskt område mellan Landvettersjön 
och Landvetter flygplats. 

Landvetter flygplats ligger i Härryda kommun och omfattas av en generalplan 
fastställd 1980. För stora delar av flygplatsområdet och intilliggande område 
gäller detaljplanen som fastställdes år 1978. Områdena kring flygplatsmotet 
är intressanta för företagsetableringar. På markanvändningskartan i ÖP:n 
redovisas västra delen av detta område som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” 
och östra delen som ”Utbyggnadsområde på lång sikt”. Utvecklingsplaner 
finns för området kring flygplatsen med bland annat Airport City och den 
masterplan som Swedavia arbetar med, se vidare avsnitt 4.3.7.

Bollebygds kommun
Bollebygd kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2002 (Bollebygds kommun, 
2002), men i kommunen pågår ett arbete med en ny översiktsplan vilken har 
varit på granskning under 2021 (Bollebygds kommun, 2021). I centralorten 
Bollebygd finns lokal handel och service och orten fungerar som ett 
handelscentrum för närområdet. Landvetter flygplats ligger endast 15 
minuter bort. Kommunens målsättning enligt nuvarande ÖP är att utveckla 
näringslivet i kommunen genom nyetableringar så att fler människor kan 
jobba i kommunen. Bostadsbyggande ska prioriteras i Bollebygds tätort, 
men även orterna Olsfors, Hultafors och Töllsjö ska kunna utvecklas. 
Det efterfrågas möjligheter till fritidshus eller permanentboende kring 
Nedsjöarna öster om Hindås. Väster om Bollebygds centrum och norr om väg 
27/40 ligger Kullaområdet, ett område längs med Nolån där kommunen tagit 
fram ett planprogram för nya bostäder. Området har en känslig landskapsbild 
och därför rekommenderas låg bostadsbebyggelse i planprogrammet. 
Området består idag av betesmarker längs åravinen samt enskilda gårdar 
(Bollebygds kommun, 2017).

I Bollebygd är samhället koncentrerat kring torget och stationen. 
Bebyggelsen består mestadels av villor. Längs med väg 27/40 finns 
verksamheter, liksom i området intill Grönkullenmotet. Bollebygd ligger 
strategiskt för utveckling av näringsliv och bostäder. Kommunen är i 
dagsläget en utpräglad pendlarkommun.

Det finns en utvecklingsplan framtagen i samarbete med Marks och Härryda 
kommuner. Utvecklingsplanen antogs 2014 och anger mål och inriktning 
för gränsområdet mellan kommunerna (Bollebygds, Marks och Härryda 
kommun, 2014). 

Mölndals stad
Mölndal stads översiktsplan (ÖP) är från 2006, men arbete pågår med att ta 
fram en ny ÖP (Mölndals stad, 2006). Förslaget till ny ÖP har varit på samråd 
under 2018 (Mölndals stad, 2018). Mölndal är en del av Göteborgsregionens 
starka tillväxtområde och enligt samrådshandlingen för den nya ÖP:n har 
staden ett uttalat mål om att växa med i genomsnitt 1,5 procent per år. I 
samrådshandlingen fastslås att en station på den nya stambanan ska beaktas 
i all planering inom stationsområdet i Mölndals tätort. Här ska en placering 
av en ny järnvägsstation vara möjlig. Möjliga korridorer för järnvägsdragning 
ska också beaktas så att inga hinder skapas.

I den gemensamma fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Mölndalsåns 
dalgång som Mölndals stad har tagit fram tillsammans med Göteborgs Stad 
(Göteborgs och Mölndals stad, 2016) finns förslag på ny markanvändning 
längs med Mölndalsån. Huvudinriktningen att åstadkomma en tätare 
stadsbebyggelse, där bostäder och verksamheter blandas. 

Nya bostäder föreslås inom flera delområden både genom förtätning i 
befintliga botadsområden, men också genom att tillåta bostäder på tidigare 
industrimark. Gatustrukturen föreslås byggas ut med nya kopplingar på båda 
sidor om Västkustbanan och väg E6/E20, men också över infrastrukturstråket. 
Söder om Mölndalsbro föreslås en ny bro alternativt en överdäckning över 
motorvägen. Ännu längre söderut föreslås ytterligare en ny öst-västlig 
förbindelse som i framtiden kan avlasta de centrala delarna av Mölndal från 
genomfartstrafik.

Inom Forsåkerområdet, som är ett tidigare industriområde på den sydöstra 
sidan om Mölndalsbro, föreslås en ny stadsdel med blandad bebyggelse 
och service. Infrastrukturen ska utvecklas genom en utbyggnad av 
järnvägen, förbättrade trafikplatser på motorvägen samt genom en utökad 
kollektivtrafik. En ny bro, söder om Mölndalsbro, mellan Mölndals innerstad 
och Forsåkersområdet avlastar Mölndalsbro och ger en möjlighet att skapa 
en utvecklad knutpunkt vid Mölndals C. För att sammanlänka de västra och 
östra sidorna av dalgången och minska barriäreffekten av infrastrukturen 
föreslås fler gång- och cykelbroar, både över E6/E20 och Västkustbanan och 
över Mölndalsån. Detta ska även tillsammans med en utvecklad grönstruktur 
utmed Mölndalsån skapa bättre kopplingar med omgivande grönområden. 
Kulturmiljöer inom framförallt äldre industrimiljöer ska tas till vara och 
utvecklas.

Härryda kommun
I Härryda kommun utgörs centralorterna av Mölnlycke och Landvetter. 
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2012 (Härryda kommun, 2012) 
och aktualitetsförklarades 2018 (Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, dnr 
2016KS387). Arbetet med att ta fram en ny ÖP pågår. Kommunen har enligt 
nuvarande ÖP en ambition om att växa med 1 procent om året. Detta kommer 
innebära att man behöver ta ny mark i anspråk. Befintliga tätorter ska 
utvecklas och byggnation ska huvudsakligen ske kring befintlig infrastruktur 
och i anslutning till kollektivtrafik. 
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Den nya stambanan är en förutsättning för de åtgärder som föreslås i 
åtgärdsvalsstudien, se vidare avsnitt 1.4.3. Statliga vägar som kan komma att 
påverkas av den nya järnvägen framgår av Figur 4.28.

Väg E6/E20 är störst med sina sex körfält och går i nord-sydlig riktning 
genom utredningsområdets västra del. Vägen ligger i markplan med slänter, 
och korsande vägar går på bro över vägen. Väg 27/40 är näst störst och 
sträcker sig väst-östligt genom hela utredningsområdet. Den ligger mestadels 
i markplan med slänter, med korsande vägar som omväxlande går på bro över 
eller i tunnel under vägen.

E6/E20, väg 27/40, 41, 42 samt väg 156 och 180 är enligt Nationell Vägdatabas 
inkluderade i Funktionellt Prioriterat Vägnät. Väg E6/E20 och väg 27/40 är 
utpekade som nationellt och internationellt viktiga vägar. Väg 41 är utpekad 
som regionalt viktig väg liksom väg 42 norr om Borås tätort. Väg E6/E20 och 
väg 40 är även utpekade som riksintressen. Länsväg 1757 går parallellt med 
väg 27/40 mellan Bollebygd och Borås och fungerar som omledningsväg.

Försvarets övningsområde vid Bråt, söder om Borås har beslutats som 
riksintresse för totalförsvarets militära del under tiden som arbetet med 
lokaliseringsutredningen pågått (Försvarsmakten, 2020).

Övriga riksintressen redovisas i avsnitt 4.4.1.

4.3.6 Infrastruktur
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet är Västkustbanan, Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Västkustbanan går i nord-
sydlig riktning mellan Göteborg och Lund. Västkustbanan har en station i 
Mölndal. Västkustbanan ingår i den trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie 
för stråket Varberg-Göteborg som genomförs, se avsnitt 1.4.5.

Kust till kustbanan går i väst-östlig riktning mellan Göteborg och Kalmar 
via Borås. Viskadalsbanan går söderut från Borås mot Varberg och 
Älvsborgsbanan går norrut från Borås mot Uddevalla. För att dessa järnvägar 
inte ska innebära alltför stora barriärer för bilister, fotgängare och cyklister 
längs sträckorna så finns det ett antal passager under eller över järnvägarna 
som dessa kan passera via. För stråket Kust till kust Göteborg-Borås har 
Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie. 
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Figur 4.27 Riksintressen kommunikation och försvar.

4.3.5  Riksintresse kommunikationer och försvar
Befintliga järnvägar inom utredningsområdet Västkustbanan, Kust till 
kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan utgör alla riksintresse 
för kommunikationer. Ny stambana, delen Göteborg-Borås, är utpekad 
som riksintresse kommunikation för planerad järnväg. Utifrån pågående 
planläggningsprocess har Trafikverket löpande förtydligat utpekandet 
av riksintresseanspråket, markerat som planerad järnväg i Figur 4.27. I 
figuren visas riksintresset efter förtydligandet hösten 2021 då endast förslag 
till rangordnade korridorer, som presenterades vid samrådet våren 2021, 
kvarstår i utpekandet. Rangordnade korridorer redovisas i avsnitt 8.3.

Landvetter flygplats utgör riksintresse för kommunikationer samt omgärdas 
av ett riksintresseområde för Försvarsmakten, vilket innebär stoppområde för 
höga objekt. Riksintresset inkluderar även eventuell framtida andra rullbana, 
se Figur 4.27.

Väg 27/40 och E6/E20 utgör riksintresse för kommunikationer. 
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4.3.7 Landvetter flygplats
Göteborg Landvetter Airport (Landvetter flygplats) är Sveriges näst största 
internationella flygplats och invigdes 1977. Med ett strategiskt läge 15 
kilometer öster om Göteborg, på vägen till Borås, utgör flygplatsen ett nav för 
inrikes- och utrikesflyg.

Landvetter flygplats ägs av statliga Swedavia och är idag en av Västsveriges 
viktigaste målpunkter för kommunikation. Från flygplatsen nås runt 100 
destinationer, där de populäraste är Stockholm, London och Frankfurt. På 
flygplatsen jobbar runt 450 personer för Swedavia och här finns cirka 500 
entreprenörer och 100 verksamma företag. Totalt sysselsätter flygplatsen 
cirka 4 000 personer. 

Framtida utveckling
Antalet flygresenärer är cirka 6,7 miljoner per år, (Transportstyrelsen, 2020) 
varav en stor andel är affärsresenärer. Swedavia menar att Landvetter 
flygplats måste anpassas till dagens resenärsantal och samtidigt förbereda sig 
för framtiden. Ett utvecklingsprogram har därför tagits fram för flygplatsen 
(Swedavia Airports, 2020a). I programmet ingår flygplatsens kapacitets- och 
utvecklingsprojekt som sammantaget ska möjliggöra en kapacitetsökning. 

Swedavia har också tagit fram en Draft masterplan för Landvetter flygplats 
(Swedavia Airports, 2017). En Draft masterplan är en översikt över möjliga 
utvecklingsscenarier och ska visa på vilka möjligheter flygplatsen har att 
utvecklas. Här poängteras att flygplatsen har en helt avgörande betydelse för 
regionens tillgänglighet, tillväxt och sysselsättning. Utvecklingen utgår ifrån 
en förväntad ökning av flygtrafik från cirka åtta miljoner passagerare till cirka 
18 miljoner passagerare under en 50-årsperiod. Arbete med en Masterplan 
2070 för Landvetter flygplats pågår. 

Landvetter flygplats är en utpekad så kallad Core-flygplats inom EU, där 
man vill uppnå intermodalitet. Det betyder att man vill att transport av gods 
och passagerare kan ske med nyttjandet av flera transportsätt. Därför kan 
Swedavia få EU-medel för att utveckla flygplatsen och ansluta den till den 
nya stambanan mellan Göteborg och Borås.

Samtidigt som Swedavia planerar och bygger för framtidens resande har de 
även en vision om en flygplatsstad. Visionen håller på att förverkligas i och 
med planering och byggande av Airport City Göteborg, som har blivit namnet 
på flygplatsstaden som nu börjat växa fram runt flygplatsen. Här är tanken 
att lager- och logistikverksamhet blandas med kontor, hotell, handels- och 
arbetsplatser. Flygplatsstaden ska växa fram etappvis och beräknas vara 
fullt utbyggd år 2045 då antalet arbetstillfällen ska uppgå till cirka 10 000 
(Swedavia Airports, 2020b).

Inom utredningsområdet finns större VA-ledningspaket, 
överföringsledningar i stora dimensioner, pumpstationer samt kritiska 
ledningar till och från vatten- och reningsverk. Även dagvattenledningar 
som lokalt avvattnar befintliga järnvägsspår finns i området. I Mölndalsåns 
dalgång har Gryaab ett pågående projekt om förbättringar i spillvattennätet.

Större fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasledningar/anläggningar samt 
kraftledningsgator finns också inom utredningsområdet. I tätorterna samt 
på Landvetter flygplats är ledningssystemen generellt mer utbyggda än på 
landsbygden.

Inom utredningsområdet finns ett antal dammanläggningar som utgörs av 
mindre vattenkraftsanläggningar och dammar som möjliggör reglering av 
vattennivåer i sjöar och flöden i vattendrag. I Mölndalsåns avrinningsområde 
finns ett antal dammanläggningar i vattendrag och sjöar. För fem dämmen 
i Mölndalsåns huvudfåra finns en koordinerad reglering av vattenflöde och 

-nivå för att minska risken för översvämningssituationer nedströms. 

För Viskan finns en älvsamordningsgrupp för samverkan mellan länsstyrelsen, 
Vattenfall, Borås kommun och räddningstjänsten. Genom koordinering av 
vattenreglering vid dammanläggningar i Viskans avrinningsområde minskas 
risken för översvämningssituationer.
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Vägar och järnvägar
Utredningsområde

Figur 4.28 Vägnummer på de statliga vägarna samt namn på järnvägar inom utredningsområdet.

Väg 27/40 passerar precis norr om Landvetter flygplats vilket gör att 
flygplatsen lätt nås med buss eller bil, både från Göteborg och från Borås samt 
övriga samhällen längs sträckan. Flygplatsen trafikeras av flygbussar både 
från Göteborg och Borås. 

Förutom Landvetter flygplats ligger även Borås flygplats inom 
utredningsområdet. Borås flygplats ligger precis söder om 
verksamhetsområdet Viared.

Gång- och cykelnätet är främst koncentrerat till tätorterna. Mellan tätorterna 
i utredningsområdet saknas ofta gång- och cykelvägar vilket medför att 
gång- och cykeltrafikanter längs dessa sträckor hänvisas till att gå eller cykla 
i blandtrafik.

Inom eller i anslutning till utredningsområdet trafikerar tåg, 
stadsbussar, regionbussar, expressbussar, sjukresor, flygbuss samt 
spårvagnar. I utredningsområdet utgörs knutpunkterna för region- och 
expressbussar av Mölndal station, Mölnlycke station, Bollebygd station 
och Borås resecentrum<. Längs de större vägarna finns ett antal större 
brokonstruktioner samt trafikplatser som behöver beaktas vid placering av 
den nya järnvägen. Längs järnvägar finns även anläggningar såsom teknikhus 
och matarstationer som kan komma att påverkas.

Inom utredningsområdet finns i varierande omfattning (mer i och runt 
tätorterna samt Landvetter flygplats) ledningar för överföring av vatten och 
avlopp, el (0,4–400 kV), opto/tele, Naturgas, samt fjärrvärme och fjärrkyla. 
Om ledningarna behöver flyttas för att kunna bygga den nya stambanan är det 
generellt möjligt, men det kan ta upp till 5 år från beslut till flyttad ledning.
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I 4 kap. miljöbalken (1998:808) finns ett antal områden listade som i sin 
helhet utgör riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 
finns där. Det gäller bland annat alla Natura 2000-områden, se Figur 4.30. 
Tre Natura 2000-områden ligger inom utredningsområdet. Samtliga är 
utpekade med stöd av EU:s Art- och habitatdirektiv och ligger i Härryda 
kommun: Det är Labbera (SE0520169), Risbohult (SE0520168) och Klippan 
(SE0520145).

Göteborgs Stads dricksvattenanläggningar utgör riksintresse för 
vattenförsörjningen enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808). Riksintresset utgörs 
av ett område kring Delsjöarna-Rådasjön.

Riksintressen för kommunikation och försvar redovisas i avsnitt 4.3.5.

4.4.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel med syfte att 
skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav med anledning av 
vårt medlemskap i EU. En miljökvalitetsnorm kan gälla högsta tillåtna halt 
av ett ämne i luft, mark eller vatten. Utgångspunkten för MKN är kunskapen 
om vad människan och naturen tål. Det finns idag miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten, samt 
omgivningsbuller. MKN för omgivningsbuller är ej tillämpbart för det 
aktuella järnvägsprojektet.

Luft
För utomhusluft gäller miljökvalitetsnormer (SFS 2001:527 och SFS 
2010:477). I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/
EG och 2004/107/EG.

Yt- och grundvatten
Alla större ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten) är indelade i 
vattenförekomster, vilka klassificeras avseende vattnets nuvarande 
status av vattenmyndigheten i respektive vattendistrikt. MKN och 
statusklassificeringar för ytvatten fastställs av vattenmyndigheterna enligt 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten, 
2019). Det finns även MKN för grundvattenförekomster, vilka fastställs med 
stöd av 5 kap. miljöbalken (1998:808), enligt vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). Det finns 62 ytvattenförekomster inom utredningsområdet, 43 
vattendrag och 19 sjöar. Totalt finns åtta grundvattenförekomster inom 
utredningsområdet, varav inom tre av dessa finns kommunala vattentäkter 
med tillhörande vattenskyddsområden (Bollebygd, Rävlanda och Hällingsjö).

NRO-14-164 Hålsjön Grund slättsjö (Hårssjön) öster om Mölndal.

NRO-14-157 Risbohult Sumpskogsområde i övre delen av Möln-
dalsån.

NRO-14-158 Våtmarker i Klippan Skogsområde söder om Hindås. Även natur-
reservat/Natura 2000

NRO-14-166 Lygnern och Storåns dalgång Dalgång där Storån har ett meandrande lopp, 
viktigt område för fisk, värdefull ädellövskog.

NRO-14-165 Ubbhultsdrumlinen Dumlinbildning nära Hällingsjö, värdefullt 
odlingslandskap. 

NRO-14-171 Viskans och Surtans dalgång Odlingslandskap, å som utgör 
uppväxtområde för lax och öring, värdefull 
lövskog.

NRO-14-167 Uttermossen Mångformig och relativt orörd mosse i Borås 
kommun.

NRO-14-150 Tubbared Äldre artrikt odlingslandskap i Härskogen-
området.

Tabell 4.3  Riksintressen för naturvård inom och nära utredningsområdet.

FO 33 Rådasjön med Gunnebo Området utgörs av bland annat kultur-
reservatet Gunnebo och det kommunala 
naturreservatet Rådasjön, som består av 
sjön samt omkringliggande ädellövskogar, 
strandskogar och öppna betesmarker.

FO 32 Rambo mosse och Hårssjön Tätortsnära naturområde med drag av vild-
mark som ligger mellan Mölndal och Härryda 
kommun. Området är rikt på sjöar, har 
mestadels orörd natur och höga natur- och 
friluftsvärden.

FO 07 Delsjöområdet Stort område med omväxlande natur och till 
stora delar naturreservat. Genom sitt cen-
trala läge ett ytterst värdefullt friluftsområde i 
en storstadsregion

FO 04 Bråtaområdet Varierad skogsmiljö norr om Mölnlycke. Barr-
skogar dominerar, men i området finns även 
en sjö och en större mosse samt områden 
med ädellövskog.

FO 18 Härskogenområdet Stort område med förutsättningar för olika 
slags friluftsaktiviteter. I området finns ströv-
stigar, skidspår, skidbackar, badplatser samt 
vattendrag för kanotsport och fiske.

FO 22 Klippan Relativt lättillgängligt skogsområde nära 
Hindås med höga natur- och kulturvärden. 
Delar är naturreservat och Natura 2000-om-
råde.

FO 35 Rya åsar Omväxlande naturområde nära Borås 
centrum med sjöar och skogar och rester 
av ett äldre kulturlandskap. Området har 
stora värden för det rörliga friluftslivet och i 
området finns vandringsleder, motionsspår 
och utsiktsplatser.

FO 27 Lygnern och Storåns dalgång Naturskönt och storslaget område med 
bland annat sjön Lygnern, Storån samt Ram-
hultafallet. I området finns förutsättningar för 
fiske, bad och vandring

Tabell 4.4  Riksintressen för friluftslivet inom och nära utredningsområdet.

4.4 Miljö och hälsa
En mer utförlig beskrivning av miljöförutsättningar finns att läsa i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Avsnittet har även utgjort underlag för 
bedömning av social och ekologiskt hållbarhet i kapitel 7.

4.4.1 Riksintressen
Områden som är av nationell betydelse för vissa samhällsintressen kan 
pekas ut som områden av riksintresse för dessa ändamål. Områden som 
är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras 
värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Dessa 
grundläggande hushållningsbestämmelser regleras i 3 kap. miljöbalken 
(1998:808).

Flera riksintressen för natur, friluftsliv och kulturmiljö enligt 3 kap. 
miljöbalken (1998:808) förekommer inom och nära utredningsområdet, se 
Figur 4.29 samt Tabell 4.2, Tabell 4.3 och Tabell 4.4.

KO 28 Gunnebo Herrgårdsmiljö med medeltida ursprung. 
Även kulturreservat.

KO 12 Storåns dalgång Dalgångsbygd med ett odlingslandskap 
utmed Storåns meanderfåra där stora gårdar, 
belägna i övergången mellan inägor och 
utmark, speglar ett burget byggnadsskick i 
en rik jord- och skogsbruksbygd under 1700- 
och 1800-talet.

KO 71 Stora Håltet Ensamgård i gränsbygd, med kringliggande 
odlingslandskap. (sydöst om Landvetter 
flygplats).

KO29 Kvarnbyn Koncentrerad kvarnmiljö och industrimiljö 
vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjats för 
kvarndrift i större skala sedan medeltiden, 
med stor betydelse för den tidigindustriella 
utvecklingen i Göteborgsregionen.

KP75 Rydboholm Industrimiljö i Borås kommun med Sveriges 
första mekaniska bomullsväveri från 1834 
som inledde en ny epok inom svensk textil-
produktion

Tabell 4.2  Riksintressen för kulturmiljövård inom och nära utredningsområdet.
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Vid Osdal och Bråts skjutfält, söder om Borås, har tidigare ett 
utredningsarbete pågått om bildande av naturreservat, där sandiga, 
hagmarksliknande områden hyser en unikt artrik gaddstekelfauna, och 
värdefulla livsmiljöer för fåglar. Det arbetet har tills vidare avbrutits eftersom 
Försvarsmakten ser ett behov av att utöka sin verksamhet där. 

Härskogenområdet omfattas av skydd för landskapsbilden, ett skydd 
enligt den tidigare 19 § naturvårdslagen (1964:822), se Figur 4.30.
Artskyddsförordningen medför skydd för vissa växt- och djurarter. En del 
är fridlysta enligt äldre svenska bestämmelser, och andra arter är strikt 
skyddade i överensstämmelse med EU:s Art- och habitatdirektiv. Det senare 
gäller bland annat större vattensalamander, hasselsnok och fladdermöss, 
som är kända sedan tidigare från utredningsområdet. Alla vilda fåglar som 
förekommer regelbundet i Sverige skyddade enligt artskyddsförordningen. 
Bland arter som betraktas som känsligare eller viktigare än andra finner man 
bland annat fiskgjuse, rördrom och tjäder.

Ett flertal naturreservat och andra skyddade områden förekommer inom 
utredningsområdet, se Figur 4.30. Många av dem har som viktig del av 
sitt syfte att förstärka allmänhetens tillgänglighet till naturmiljöer nära 
tätorterna. Skyddade områden med hög artrikedom förekommer bland 
annat i anknytning till lövskogsmiljöer, skogsreservat med inslag av orörda 
våtmarker eller rinnande vatten och områden med inslag av ängs- och 
hagmark

På tre platser inom utredningsområdet pågår bildande av naturreservat 
genom länsstyrelsen, se Figur 4.34. Mellan Kållered och Pixbo i Mölndals 
och Härryda kommuner pågår bildande av ett naturreservat Hårssjön – 
Rambo mosse. Söder om Yxsjön i Härryda kommun pågår en utvidgning av 
Naturreservatet Yxsjön. En mil nordväst om Borås tätort ligger byn Pålsbo. 
Här finns ett område där länsstyrelsen föreslagit bildande av naturreservat. 
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Riksintressen
Utredningsområde

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Figur 4.29 Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.

4.4.3 Naturmiljö och skyddade områden
I västra delen av utredningsområdet samt i området kring Borås finns 
sjölandskap och inslag av lövskog. I kulturpräglade områden som i Storåns 
dalgång finns naturvärden kopplade till odlingslandskapet som solitära 
ädellövträd eller ängs- och betesmarker med artrik flora och fauna. Stora 
delar av utredningsområdet består av natur av mer vildmarkskaraktär 
med barrskogar, sumpskogar, mindre sjöar och våtmarksmiljöer. En stor 
andel av skogsbestånd och våtmarker är påverkade av skogsbruk. Påverkan 
medför att det finns ont om gammal skog, död ved och områden med lång 
kontinuitet av hög luft- och markfuktighet. De få områden som finns kvar 
kan därför anses som särskilt värdefulla i sammanhanget, även om de hyser 
måttligt höga naturvärden ur ett nationellt perspektiv. Befintliga barriärer i 
utredningsområdet för vilt och annat växt- och djurliv är främst väg 27/40, 
som skär av skogsområden mellan Lackarebäck och Delsjöarna i västra delen 
av utredningsområdet.
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Skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken
Utredningsområde

Naturreservat

Vattenskyddsområde

Natura2000-område

Landskapsbildsskydd

Figur 4.30 Skyddade områden: Naturreservat, Natura2000-områden och befintliga vattenskyddsområden skyddade enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808).

Inom utredningsområdet finns ett stort antal sjöar. I den integrerade 
landskapskaraktärsanalysen har tre sjörika karaktärsområden identifierats 
och avgränsats inom utredningsområdet (Sjölandskapet kring Gunnebo (2), 
Sjörikt skogslandskap söder om Mölnlycke (4) och Sjörikt skogslandskap 
sydväst om Borås (20)). Inom dessa är biologisk mångfald, rekreationsvärden 
knutna till sjön samt vyerna över vattnet aspekter som kräver särskild 
hänsyn (Trafikverket 2020d). Även inom andra delar av utredningsområdet 
finns många sjöar och vattendrag. Till de flesta sjöar och vattendrag 
finnsockså ett område som omfattas av strandskydd. Utökat strandskydd, 
som mest 300 meter från strandlinjen, råder där området är särskilt 
intressant för friluftslivet eller att området har höga naturvärden knutna till 
strandmiljöerna.

Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla ytvatten har utpekats av 
Naturvårdsverket respektive dåvarande Fiskeriverket i syfte att öka skyddet 
av sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2007). Utpekandena har gjorts 
från naturvårdssynpunkt av Naturvårdsverket och med avseende på 
betydelse för fisk av Fiskeriverket (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 
Inom utredningsområdet finns flera värdefulla ytvatten. Som exempel 
kan nämnas Storån, Nolån och Sörån där det förekommer bestånd av 
flodpärlmussla och akvatiska nyckelbiotoper. 

 
I odlingslandskapet förekommer småbiotoper som är som omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Även 
alléer längs vägar omfattas av generellt biotopskydd. I vissa skogsområden 
inom utredningsområdet finns flera biotopskydd särskilt beslutade av 
Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen pekar också ut naturvärden i form av 
nyckelbiotoper. Andra naturintressen är bland annat lövskogsobjekt, 
skyddsvärda träd, sumpskogar och artrika ängs- och betesmarker.

För aktuella utredningskorridorer enligt kapitel 6 har en 
naturvärdesinventering genomförts. Resultaten av denna redovisas  
i kapitel 7 (Trafikverket, 2021i).
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Vattenskydd
Utredningsområde

Befintligt vattenskyddsområde

Planerat vattenskyddsområde

Figur 4.31 Vattenskyddsområden.

4.4.4 Vattentäkter och vattenskyddsområden
Inom utredningsområdet finns ett antal kommunala vattentäkter med 
tillhörande vattenskyddsområden, se Figur 4.31. Både ytvattentäkter och 
grundvattentäkter finns representerade, som försörjer tätorter inom Mölndal, 
Härryda, Bollebygd och Borås kommuner.

Mölndals huvudvattentäkt Rådasjön är även reservvattentäkt för Göteborg. 
Fastställda vattenskyddsområden inom utredningsområdet finns för 
Rådasjön respektive Finnsjön intill Mölndal–Mölnlycke, Västra Nedsjön 
vid Hindås, Bollebygds och Rävlandas grundvattentäkter i Nolån-Storåns 
dalgång, Hällingsjös grundvattentäkt samt Borås huvudvattentäkt Öresjö. 
Arbete pågår med fastställande av betydligt större vattenskyddsområden 
för Rådasjön och för blivande ny vattentäkt för Härryda kommun i Västra 
Nedsjön vid Hindås. 

4.4.5 Kulturmiljö
Inom projektet har en kulturarvsanalys tagits fram där dagens landskap 
är utgångspunkten och analysens syfte är att lyfta fram och beskriva 
den förhistoriska och historiska landskapsutvecklingen och hur den 
gett upphov till särdrag och fysiska uttryck som präglar dagens landskap 
(Trafikverket, 2020f ). Analysen innehåller även en redovisning av miljöer 
och objekt som omfattas av lagskydd enligt kulturmiljölagen, miljöbalken 
samt plan- och bygglagen. En fördjupad karaktärisering av området ingår i 
kulturarvsanalysen, med syfte att beskriva områdets väsentliga särdrag och 
spegla tidsdjupet från förhistoria till nutid.

Det förhistoriska kulturlandskapet karaktäriseras till stor del av de tidigt 
använda och uppodlade dalgångarna samt områden vid sjöar och vattendrag. 
De skogsområden som ligger däremellan har under förhistorisk tid brukats 
och befolkats av människan i betydligt mindre omfattning. Den förhistoriska 
utvecklingen är tätt kopplad till topografin som har skapat förutsättningar 
för människans etablering, livnäring och möjligheter till bosättning och har 
därmed satt en stark prägel på det förhistoriska kulturlandskapet.

Inom utredningsområdet finns ett flertal fynd från stenåldern i form av 
boplatser och gravar, i huvudsak i närheten av sjöar och vattendrag och 
som stråk längs dalgångarna som tidigare var strandkanter längs havsvikar. 
Även enstaka bronsåldersgravar finns inom utredningsområdet, men i övrigt 
är lämningarna från bronsåldern få, vilket kan bero på att stora delar av 
området varit glesbefolkat. Det kan också bero på att vissa bronsåldersgravar 
kan vara svåra att identifiera. Troligtvis kan lämningar återfinnas längs 
dalgångarna där vattenstråken varit viktiga kommunikationsleder redan 
under förhistorisk tid. Kända lämningar från järnåldern är också få inom 
utredningsområdet. Enstaka gravfält och högar finns i närheten av Borås 
och Mölndal, men troligtvis finns fler boplatslämningar i framförallt 
dalgångarnas åkermarker. Även ortnamnen förstärker denna bild. Ett av 
de äldsta ortnamnen är de med efterleden -hem, och som huvudsakligen 
återfinns i västra Sverige, Norge och Danmark. Det finns ett fåtal ortnamn 
med efterleden -hem inom utredningsområdet och som möjligen kan 
ha förhistoriska ursprung. Vanligare är dock de senare ortnamnsformer 
som slutar på -torp, -hult och -boda. Där särskilt -torp har använts för att 
beteckna nybyggen under vikingatid och tidig medeltid (cirka 800–1300).
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Gårdsbebyggelsen är främst koncentrerad till dalgångarna, där odlings- och 
betesmöjligheterna varit gynnsamma, i kombination med bra förutsättningar 
för bosättning och kommunikationer. Enstaka större gårdar finns inom 
utredningsområdet, och kring Rådasjön finns den största koncentrationen 
av herrgårdsliknande anläggningar med Gunnebo slott i väster, Råda säteri i 
norr och Pixbo herrgård i söder. Just Gunnebo omfattas av omfattande skydd 
avseende områdets kulturhistoriska värde.

Utredningsområdet sträcker sig mellan Göteborg och Borås, två städer som 
båda grundades 1621 och kom att bli två viktiga handelsstäder. Landsvägarna 
under denna tid gick förbi Landvetter, Hällingsjö, Bollebygd, Rävlanda 
och Hultafors, delvis samma sträcka som kom att utgöra riksvägen 
mellan de båda städerna under lång tid. I slutet av 1800-talet utvecklades 
kommunikationen ytterligare när järnvägen mellan Göteborg-Borås och 
Borås-Varberg öppnade. Många mindre samhällen förändrades när de fick en 
järnvägsstation och centrum förflyttades från kyrkan till järnvägsstationen. 
Några sådana exempel på stationssamhällen är Bollebygd, Hultafors och 
Landvetter.

Under medeltiden var Västergötland ett av de områden som först kristnades 
i Sverige, redan under 900- och 1000-taelt. Inom utredningsområdet finns 
kända medeltida sockenkyrkor uppförda under 1100-talet. Många medeltida 
kyrkor har rivits när större kyrkor uppfördes under 1700- och 1800-talen 
i och med befolkningsökningen. Kyrkorna i Brämhult och Landvetter har 
bevarade delar från medeltiden, se Figur 4.32. 

Utöver kyrkorna finns det få tydliga spår från medeltiden, några gårdar 
med medeltida anor, så som sätesgårdarna Forsa i Bollebygds socken och 
Råda i Råda socken tillsammans med äldre kommunikationsstråk som följer 
dalgångarna utgör exempel på det.

Det historiska jordbrukslandskapet inom utredningsområdet har brukats 
småskaligt med en kombination av spannmålsodling och boskapsskötsel. Spår 
finns idag i form av odlingsrösen, fossil åkermark, fägator och stenmurar. 
Skogsbruksverksamhet har varit en betydande binäring. Den befintliga äldre 
agrara bebyggelsestrukturen inom området är präglad av 1800-talets stora 
jordbruksreformer, framförallt laga skifte från mitten av 1800-talet.  

Figur 4.32 Fornlämningar och områden utpekade i samtliga kommuners kulturmiljöprogram eller motsvarande kunskapsunderlag (ytor i Mölndals stad motsvarar ej exakt utbredning av gällande kulturmiljöprogram).

Göteborgsområdet och framförallt Sjuhäradsbygden har präglats starkt 
av 1800- och 1900-talens utveckling av textilindustrin, där ett stort antal 
industrier etablerats på mindre orter längs till exempel Viskan och i 
tätorterna Mölndal och Borås. Området var ledande inom textil- och 
konfektionsindustrin fram till mitten av 1900-talet, och har än idag kvar 
en stark koppling till den textila tillverkningen och försäljningen och 
mycket bevarad industribebyggelse kopplad till textilindustrins framväxt. 
Under 1900-talet förändrades även kommunikationsstrukturen inom 
utredningsområdet när vägen mellan Borås och Göteborg blev motorväg och 
Landvetter flygplats byggdes i mitten av 1970-talet. 

Skydd av kulturmiljö
Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen skyddas enligt 3 och 4 
kap. kulturmiljölagen (KML). Inom utredningsområdet finns ett antal 
byggnader som omfattas av skydd och bestämmelser i enlighet med 3 kap. 
kulturmiljölagen: I Mölndal finns Kvarn vid fall 24, Krokslätts fabriker och 
Gunnebo slott, se Figur 4.33. Råda säteri ligger vid Mölnlycke och i Hultafors 
är järnvägsstationen byggnadsminne. I Borås är byggnadsminnena biografen 
Röda kvarn och Borås centralstation.
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Figur 4.33 Gunnebo slott med utsikt mot söder.
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Figur 4.34 Riksintressen för rekreation och friluftsliv samt viktiga kopplingar för friluftslivet.

Det finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Av totalt cirka 1800 
registrerade uppgifter i fornminnesregistret (FMIS) är cirka 400 
fornlämningar, nära 1000 övriga kulturhistoriska lämningar och resterande 
400 utgörs av övriga uppgifter. Koncentrationer av lämningar finns i och 
kring uppodlade marker, främst längs de nordöst-sydvästliga dalgångarna 
som vid Nolåns dalgång vid Bollebygd samt i närheten av Borås. Det finns 
också stora områden inom utredningsområdet där fornlämningsförekomsten 
är relativt okänd, främst vid skogs- och våtmarksområden. 

4.4.6 Rekreation och friluftsliv
Tätortsnära natur har en särskild betydelse eftersom många människor bor 
eller arbetar i tätorter. Flera riksintresseområden ligger tätortsnära och är 
utpekade som naturreservat, exempelvis Rådasjön i Mölnlycke och Rya åsar i 
Borås, se Figur 4.34. Inom utredningsområdet finns tätortsnära motionsspår, 
ridleder, viktiga fiskeområden med mera på många platser. Några exempel på 
tätortsnära natur av särskild vikt nämns här. 

Delsjöarna norr om väg 27/40 är ett mycket viktigt rekreationsområde för 
Göteborg med omnejd, liksom området kring Stensjön, med Gunnebo slott. I 
Mölnlycke ligger Rådasjön, Finnsjön och Wendelsbergsparken nära tätorten. 
Öster om Mölnlycke och söder om Landvetter tätort ligger Landvettersjön. 

Väster om Landvetter tätort ligger naturreservat och öster om Landvetter 
finns områden som är kommunalt utpekade friluftsområden. I Bollebygd 
ligger Rinnaområdet och skid- och cykelanläggning Bollekollen, vilken under 
sommarhalvåret också används för cykelaktiviteter som downhill. 

I Nolåns dalgång finns motionsspår, idrottsanläggningar och ridleder. I 
Nordtorp norr om Sandared finns ett friluftsområde med motionsslingor som 
vintertid även nyttjas för skidåkning. Lite utanför Borås stadskärna finns 
Kransmossen, Rya åsar och Kypeterrängen samt Gässlösa och Osdal som är 
populära stadsnära rekreationsområden. 
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Det finns även rekreationsområden som ligger utanför den tätortsnära zonen 
som är viktiga både lokalt och regionalt. Härskogenområdet är ett större 
geografiskt riksintresseområde i norra delen av utredningsområdet som berör 
flera kommuner. 

I området finns stigar, skidspår, badplatser samt vattendrag för kanotsport 
och fiske. Rambo mosse-Hårssjön är riksintresse för friluftslivet och består av 
ett område av vildmarkskaraktär öster om Mölndal. 

Klippan är ett mindre riksintresseområde mellan Hindås och Rävlanda som 
även är naturreservat. Mellan Klippan och Hindås finns en stor anläggning 
med motionsspår, som vintertid också används för längdskidåkning.

Det finns särskilt iordningställda vandringsleder i vissa sträckningar 
inom utredningsområdet. Några exempel är Vildmarksleden, Bohusleden, 
Hyssnaleden och Sjuhäradsleden. Vildmarksleden går från Skatås i Göteborg 
fram till Hindås, i skogsterräng norr om väg 27/40. 

Bohusleden går också genom Skatås/Delsjöarna men har en sträckning 
söderut mot Mölndal, på östra sidan av E6 (Naturkartan, 2019). 
Sjuhäradsleden går från Hindås till Mullsjö. Runt sjösystemet i Gesebol finns 
ett flertal iordningställda vandringsleder runt sjöarna (Västsverige, u.å.-a).

Flera cykelleder förekommer inom utredningsområdet. Sjuhäradsrundan 
går i en vid cirkel öst och sydöst om Borås (Västsverige, u.å.-b). Turiststråket 
och Västgötaleden ingår i Svenska Cykelsällskapets ledsystem. Turiststråket 
passerar Gunnebo och Råda i Mölnlycke. Västgötaleden passerar Hindås 
och Rävlanda. Stora delar av cykelledernas sträckningar går längs befintligt 
vägnät vilket innebär att cyklingen till stor del sker i blandtrafik. 

Området är rikt på sjöar och det finns iordningsställda badplatser på många 
platser, se kartor i Figur 4.34. I anslutning till Mölndal, Mölnlycke och 
Landvetter tätort finns badplatser vid Rådasjön, Stensjön, Finnsjön och 
Landvettersjön. Kring Hindås och Rävlanda finns badplatser vid Rammsjön, 
Västra och Östra Nedsjön och Stockasjön. 

I Olsfors finns Vannasjöns badplats. Kring Borås finns badplatser vid 
Viaredssjön, Vatthulta sjö, Kolbränningen (Byttorpssjön), Stora Kypesjön, 
Öresjö, Stora Transåssjön och Furesjö (Mölndals stad, 2020), (Härryda 
kommun, 2020b), (Bollebygds kommun, 2021), (Borås Stad, 2020).

Utredningsområdet har också stora värden för jakt och fiske. Ett stort 
antal sjöar och vattendrag förekommer. Området består till stora delar av 
skogsmark som utgör jaktområden för älg.

I Figur 4.34 visas sambanden mellan rekreation och friluftsområden och 
tätorter. Analysen är gjord genom att peka ut viktiga områden för rekreation 
och friluftsliv, vilket bland annat inkluderar riksintresse för friluftsliv och 
naturvård, kommunalt utpekade och tätortsnära rekreationsområden samt 
badplatser. Pilarna visar samband mellan befolkningstätare områden och 
naturmiljöer. 

4.4.7 Förorenad mark
Utredningsområdet mellan Göteborg och Borås består till stora delar av 
oexploaterade områden som med stor sannolikhet inte är förorenade, men 
det finns flera områden där risk för människors hälsa och miljön är stor eller 
mycket stor på grund av föroreningar orsakade av pågående eller tidigare 
verksamheter. En kartläggning har utförts för att lokalisera potentiellt och 
konstaterat förorenade områden inom utredningsområdet.

Inom utredningsområdet finns för närvarande 269 potentiellt eller 
konstaterat förorenade områden (objekt) som inventerats och bedömts till 
riskklass 1 (mycket stor risk), riskklass 2 (stor risk), riskklass 3 (måttlig risk) 
eller riskklass 4 (liten risk). Utöver de riskklassade objekten finns ytterligare 
370 objekt som identifierats som potentiellt förorenade men som inte 
tilldelats en riskklass (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Det finns 
även cirka 50 objekt inom utredningsområdet som utgörs av tillståndspliktig 
(A och B) eller anmälningspliktig (C) miljöfarlig verksamhet i branschklass 2 
(stor risk). Inga verksamheter förekommer i branschklass 1 (mycket stor risk). 
Verksamheter med branschklass 3 och 4 (måttlig respektive liten risk) har 
inte kartlagts.

4.4.8 Luftkvalitet
Luftföroreningar i urban miljö uppkommer främst ifrån vägtrafik. Bilavgaser 
och slitagepartiklar från bromsar, vägbeläggning och dubbdäck är några 
källor till luftföroreningar som vägtrafiken ger upphov till. I städer är 
det främst luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar (PM10) som 
är problematiska. Genom både Göteborg och Mölndal går E6/E20 som 
tillsammans med andra stora trafikleder har stor påverkan på luftmiljön. I 
Göteborg och Mölndal finns problem med att klara miljökvalitetsnormen 
för kvävedioxid bland annat i området längs E6/E20, vilket föranlett att man 
tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram. Vid Landvetter flygplats sker utsläpp 
till luft främst från flygtrafiken, men utsläpp av kvävedioxid och partiklar sker 
även från bland annat fordonstrafik till och från flygplatsen. Genom Borås går 
väg 40 som har stor påverkan på luftmiljön i stadens centrala delar. Relativt 
centralt i Borås ligger även Ryaverket som producerar el och fjärrvärme 
genom avfallsförbränning och förbränning av biobränslen. Genom hela 
utredningsområdet går väg 27/40 som binder samman Borås och Göteborg. 
Trafiken på vägen bidrar till utsläpp av kvävedioxid och partiklar, men 
förhöjda halter bedöms enbart finnas i vägens direkta närhet.

4.4.9 Buller
Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Vid långvarig 
exponering för buller påverkas kroppen negativt av den utökade 
utsöndringen av stresshormoner (Karolinska Institutet, 2019). Detta 
kan i sin tur leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, 
sömnstörningar och minskad prestationsförmåga. Även kortvarigt buller kan 
ha negativ påverkan och bland annat störa möjlighet till kommunikation, ge 
koncentrationssvårigheter eller bara en allmän upplevelse av obehag och 
irritation.

Luftburet buller från den nya järnvägen kommer att spridas från alla delar 
av järnvägen som inte går i tunnel. Hur långt bullret sprids beror både på 
trafikering och järnvägens uppbyggnad, men också på hur järnvägen är 
placerad i terrängen. Buller sprids mer från ett högt beläget spår, som en bro 
eller en hög bank, än från ett spår som går i skärning där slänterna blir som 
naturliga bullervallar.

Större delen av utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av 
olika slag. Inom både Göteborgs Stad och Borås Stad finns storskalig statlig 
och kommunal infrastruktur som bidrar till stor bullerpåverkan. Enligt 
bullerkartläggningar är ungefär en fjärdedel av befolkningen i båda städerna 
exponerade för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA från trafik vid sina 
bostäder (Göteborgs Stad, 2019) (Borås stad, 2013). Riksdag och regering har 
i proposition 1996/97:53 (Infrastrukturpropositionen) angett riktvärden för 
trafikbuller och Trafikverkets gällande riktlinje för buller bygger på dessa 
riktvärden. Följande riktvärden för trafikbuller (spårtrafik) bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid uteplats bostad samt vid skolgård), 60 
dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid bostadsområde och skola) och 70 dB(A) 
maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad. 

Omgivningsbuller av olika typer finns inom utredningsområdet. En stor 
spridning av buller sker från den stora infrastrukturen mellan Göteborg och 
Borås. Kust till kustbanan följer dalgångarna och passerar genom många av 
de mindre tätorterna. Väg 27/40 passerar utredningsområdet i huvudsak 
genom skogslandskapet och utanför merparten av tätorterna, förutom Borås 
där väg 40 passerar genom staden. Inom tätorterna finns kommunala vägar 
och olika typer av bullrande verksamheter som bidrar till lokala störningar. 
Utanför tätorter finns flertalet täktverksamheter och skjutbanor som avger 
buller. Flygbuller från Landvetter flygplats påverkar stora områden och gör 
att i princip hela området mellan Mölndal och Bollebygd saknar helt tysta 
områden. Tysta områden är områden med låg bakgrundsljudnivå. Bedömning 
är att områden med ljudnivåer under 40 dBA bör betraktas som tysta. Detta 
återspeglas även i Trafikverkets riktvärde för friluftsområde, högst 40 dBA 
ekvivalent ljudnivå.

Kartläggning av tysta områden i Göteborgsregionen (Göteborgsregionen/
Länsstyrelsen Västra Götaland/ÅF, 2014) pekar ut endast två ytterst 
begränsade områden inom utredningsområdet som helt tysta, ett vid 
Rambo Mosse och ett något större område söder om Rävlanda. Inom Marks 
och Bollebygd kommun finns större områden som i översiktsplanen är 
kategoriserade som ”stora opåverkade områden”, vilket ger en indikation på 
att områdena i vissa delar kan vara opåverkade av trafikbuller.
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Länsstyrelsen har tagit fram en förenklad metod för att i en stor geografi 
identifiera ostörda områden. Modellen bygger på ljudmätningar och beräknas 
med hjälp av schabloner för bullerkällor och landskapets egenskaper. 
Flygbuller saknas dock i modellen. Ostörda områden finns enligt modellen 
mellan Bollebygd och Borås, både norr och söder om väg 27/40 och Kust till 
kustbanan. Beskrivning av dagens bullersituation framgår av Figur 4.36.

Miljöer som är känsliga för buller är dels olika typer av bebyggda miljöer, 
som bostäder, skolor, vårdlokaler med flera, se Figur 4.35. Buller kan även 
påverka olika områdens kvaliteter negativt, som exempelvis parker och 
friluftsområden som används för vila och återhämtning, eller naturområden 
med populationer av störningskänsliga arter.

Tätbebyggda miljöer finns i högre grad i områdets dalgångar medan 
skogslandskapet mellan till stor del är glest bebyggt. Utpekade 
friluftsområden ligger utanför eller i anslutning till tätorter, se avsnitt 4.4.6.
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Bostadstäthet inom utredningsområdet
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Figur 4.35 Antal bostadshus som ligger inom en radie av 350 meter från en given punkt inom utredningsområdet. På 350 meter beräknas den maximala ljudnivån till 70 dBA, och riktvärden inomhus i bostäder och på uteplatser riskerar därmed att överskridas. I områden 
utan färgmarkering kan den nya järnvägen passera utan att påverka några bostäder, och där järnvägen passerar genom områden med röda markeringar riskerar stora mängder av bostäder att påverkas.

4.4.10 Vibrationer 
En komfortstörande vibration är kännbar som en skakning i huset i samband 
med att ett tåg passerar. Skakningen kommer från att en lågfrekvent vibration 
har genererats i järnvägen på grund av små ojämnheter i rälsen. Vibrationen 
har sedan fortplantats genom marken fram till byggnaden. På samma sätt 
som buller är vibrationer en störning och hälsoeffekt kopplad till trafik på 
järnvägen. Den tydligaste konsekvensen är sömnstörningar i samband med 
vibrationer under nattetid.

Trafikverket har ett tiotal registrerade mätningar i byggnader längs Kust till 
kustbanan med vibrationsnivåer inomhus över 0,4 mm/s vägd RMS (som är 
riktvärdet vid nybyggnation av infrastruktur). I de flesta fallen ligger dessa 
hus inom 30 meter från järnvägen och i områden med lösa jordarter som lera, 
sand eller isälvssedimenten. I Mölndalsåns dalgång finns stora områden med 
leror, och i byggnader nära Västkustbanan har det i många fall uppmätts höga 
vibrationsnivåer.

Vibrationskänsliga områden finns i huvudsak i dalgångar där tidigare högre 
havsnivåer, inlandsisen och vattendrag avsatt en blandning av finkorniga 
jordarter. Det är också i dalgångarna som de flesta samhällen och tätorter 
finns, och därmed koncentrationen av känsliga miljöer. Bebyggelsen i 
Mölndalsåns dalgång, Landvetter tätort, Rävlanda och Bollebygd ligger till 
stor del på lösa jordarter som lera och sand. Mellan dalgångarna är jordtäcket 
ofta tunt eller obefintligt, och urberg dominerar till stora delar.

4.4.11 Stomljud
Stomljud är ett hörbart, dovt mullrande, ljud inomhus som kan uppkomma i 
byggnader nära järnvägen i samband med en tågpassage. Ljudet kommer från 
att byggnadens stomme har satts i svängning av en vibration som genererats 
från järnvägen. Vibrationen fortplantas genom omgivande mark tills den nått 
byggnadens stomme. Svängningar i stommen emitterar sedan ett hörbart ljud. 
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Vibrationer som orsakar stomljud är av högre frekvens än de komfortstörande 
vibrationerna, se avsnitt 4.4.10, och är i allmänhet inte kännbara. Trafikverket 
har riktlinjer för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg. Däri 
anges att maximal stomljudsnivå (Lmax, Fast) inomhus högst får var 32 dBA. 

Vibrationer som orsakar stomljud sprids bäst i fasta jordarter (till exempel 
morän) eller berg. Problem med störande stomljud uppkommer framförallt 
i fall då järnvägen går i en bergtunnel under en byggnad. Det kan också 
förekomma då järnvägen går i ytläge i en bergskärning, men stomljudet 
maskeras då oftast av det vanliga luftburna bullret. 

4.4.12 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för både elektriska och 
magnetiska fält. De flesta människor exponeras idag för elektromagnetiska 
fält från elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan 
trådlös kommunikation. Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga, 
lågfrekventa elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att 
utsättas för alltför kraftiga fält. 
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Figur 4.36 Beskrivning av dagens bullersituation med hjälp av länsstyrelsens modell för identifiering av ostörda områden. Kategori 0-0.1 motsvarar en ostörd miljö där naturens egna ljud, som fågelkvitter, vindsus och lövprassel dominerar.

Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater, kraftledningar och 
kontaktledningar vid järnvägen kallas för lågfrekventa eller kraftfrekventa 
magnetiska fält.

Enligt teknisk systemstandard för nya stambanor gäller följande krav för 
magnetfält kring järnvägsanläggningen. ”Platser där allmänheten vistas 
under längre perioder ska beaktas med särskild hänsyn till barn, vilket 
främst omfattar men inte begränsas till bostäder, förskolor och skolor. Där 
får det sammanlagda årsmedelvärdet inte överstiga 0,4 µT såvida detta kan 
åstadkommas till en rimlig kostnad.”

Vid rimlighetsbedömning av möjliga exponeringsbegränsande åtgärder 
mot lågfrekventa magnetfält är det miljöbalken som ska beaktas. 
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer utifrån egna mätningar att ungefär 
hälften av landets bostäder förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde 
understiger 0,05 µT (Augustsson & Estenberg, 2012), vilket betyder att 0,05 
µT är ett representativt medianvärde för årsmedelvärden av magnetfält i 
bostäder. 

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer vidare i samma rapport att 
årsmedelvärden upp till 0,2 µT är att betrakta som normala i boendemiljö.
Magnetfältets styrka beror av avståndet till den strömförande ledningen, 
belastningsströmmen och hur de strömförande ledningarna är placerade i 
förhållande till varandra. Generellt avtar magnetfältet snabbt med avståndet. 
Lågfrekventa magnetfält är svåra att skärma av och om inga skärmande 
material antas finnas intill spåret så sprids fältet generellt på samma sätt 
oavsett om järnvägen är förlagd i tunnel, bank, skärning eller på bro.De 
flesta bebyggda områden inom utredningsområdet är idag exponerade för 
kraftfrekventa magnetfält av varierande grad. Utöver normalt förekommande 
källor till magnetfält i boendemiljö förekommer inom utredningsområdet 
även flertalet kraftledningar samt Kust till kustbanan som löper från 
Göteborg till Borås via flertalet samhällen.
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4.4.13 Naturresurser
Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älvs 
avrinningsområde, Kungsbackaåns avrinningsområde, Rolfsåns 
avrinningsområde och Viskans avrinningsområde. Totalt finns 62 
statusklassificerade ytvattenförekomster inom utredningsområdet. Av dessa 
är 43 vattendrag och 19 sjöar, se vidare under avsnitt 4.1.

Det finns ett antal befintliga grus- och bergtäkter inom utredningsområdet, 
enligt tillsynsmyndigheternas ärendesystem EDP MiljöReda. Bergtäkter 
finns i Bråta (nära Mölnlycke), Buagärde (utanför Bollebygd), Grönbo 
(sydöst om Bollebygd), Ramnaslätt (industriområde i Borås), Lillhult 
(Härryda), Bollebygd-Hestra, Härryda, Sandhults-Hulebo och Torpa Hestra 
(Viared). Grustäkter finns i Snåkered (öster om Landvetter) och i Buagärde. I 
Sundshult finns en torvtäkt.

4.4.14 Klimat och energieffektivisering
Enligt klimatlagen, som trädde i kraft 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit 
ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg som ingår 
i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år 
2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010. För att klara omställningen och 
nå klimatmålen på ett hållbart sätt behövs åtgärder inom tre samverkande 
områden - ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektivisering och ökad 
andel förnybar energi.

Trafikverket har också beslutat om ett långsiktigt mål att bygga infrastruktur 
som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle. Med 
ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet 
med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. 
Energieffektiva person- och godstransporter utgör en central del i ett 
transporteffektivt samhälle. Även om teknikutvecklingen innebär att 
vägfordon (och flyg) kommer köras på förnybara bränslen men även bli 
energieffektivare så är spårtransporter fortfarande mer energieffektiva, 
vilket ger mer transportarbete för den energi som används. Detta eftersom 
energin nyttjas effektivare vid tågtransporter, se Figur 4.37. En överflyttning 
av resor från energiintensiva transportslag, som bil, lastbil och flyg, till 
tåg är fördelaktigt ur ett energiperspektiv. Tydligaste effekterna fås vid 
överflyttning från flyg till tåg då flyget använder omkring 15 gånger mer 
energi per fordonskilometer. Resor och transporter med tåg är även 
yteffektiva. Med yteffektiv menas hur stor plats anläggningen tar i relation 
till kapaciteten, hur många som kan resa. En satsning på järnväg bidrar också 
till begränsad användning av biodrivmedel för vägfordon och resurser till 
batterier, bränsleceller med mera. Järnvägen utgör därför en viktig del av ett 
transporteffektivt samhälle som är en förutsättning för att nå klimatmålet på 
ett hållbart sätt. För Göteborg-Borås finns målet att järnvägen ska bidra till 
överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik 
till tåg på sträckan Göteborg-Borås.

Alla typer av infrastrukturbyggande orsakar utsläpp av växthusgaser. Det 
gäller såväl vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och byggnader. Alternativet 
till att bygga ny järnväg är att bygga nya vägar, gator och landningsbanor 
för att klara en trafikökning till följd av en växande befolkning. Även om 
vägtrafikens växthusgasutsläpp kommer att minska över tid, så kommer 
byggandet av nya vägar - för att klara samma kapacitet som järnvägen - också 
orsaka stora växthusgasutsläpp.
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Figur 4.37 Värden för persontransporter (vänster) är jämförda mot energianvändning 
(kWh/pkm) för personbil på landsväg = index 100. Värden för godstransporter (höger) är 
jämförda mot energianvändning för tung lastbil, fjärrtransport = index 100  
(Trafikverket, 2021j).

4.4.15 Begränsad klimatpåverkan från infrastruktur
För infrastrukturen ställer Trafikverket upphandlingskrav på leverantörer 
i investerings- och underhållsprojekt om att minska anläggningens 
klimatpåverkan. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de 
material som används och framtida underhåll. Det långsiktiga målet är att 
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. För att det långsiktiga 
målet ska kunna nås så gäller för projekt Göteborg-Borås att de delar 
som färdigställs efter år 2030 ska uppnå minst 50 procents reduktion av 
växthusgasutsläpp ( jämfört med 2015) och för delar som färdigställs efter 
2035 ska reduktionen vara minst 80 procent. Delmålen omsätts succesivt i 
upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer. 

För järnväg ligger den största delen av dess totala klimatpåverkan under 
själva byggskedet. De samlade anläggningarna som behövs för en ny 
stambana bidrar till klimatpåverkan bland annat genom användning av 
material, särskilt stål och betong eftersom de ger stora växthusgasutsläpp. 
Därmed spelar de topografiska förhållandena i landskapet en roll för 
anläggningens totala klimatpåverkan genom att de i stor utsträckning är 
styrande för vilka anläggningstyper som blir aktuella. En omväxlande och 
framförallt kuperad topografi innebär att anläggningstyper som tunnel och 
bro, vilka båda kräver mycket betong och stål, blir mer vanligt förekommande 
jämfört med områden som är flacka där anläggandet kräver mindre 
mängder material och arbete. Även val som behöver göras utifrån hänsyn 
till omgivningen eller brist på utrymme i omgivningen spelar roll för valet 
av anläggningstyp. Ett stationsläge i tunnel eller på bro tar mindre plats men 
innebär generellt mer materialkrävande konstruktioner för anläggningen och 
mer arbete än när man bygger i markplan.

För att reducera utsläppen från anläggningen krävs optimering av bland 
annat det som är kopplat till byggnadsverk och masshantering, ökad 
materialeffektivitet, alternativa material samt aktiva produktval för stål, 
asfalt, betong och armering. 

För att nå 80 procents reduktion eller mer krävs mer eller mindre 
transformativa åtgärder som innebär stora omställningar av stål- och 
cementindustrins tillverkningsprocesser samt en övergång till biobränslen 
och elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner. 

När det gäller massanvändning så är det viktigt att den optimeras 
och transporterna minimeras för att energianvändningen och 
växthusgasutsläppen ska bli så små som möjligt.

Skog och våtmarker binder mycket kol och utgör så kallade kolsänkor. 
När dessa marker exploateras och omvandlas, som när skog avverkas 
eller våtmarker grävs ur eller torrläggs, så frigörs kolet i luften i form av 
koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Därför medför en lokalisering som 
huvudsakligen innebär förluster av skog och våtmark större klimatpåverkan 
än en lokalisering som i huvudsak innebär förluster av uppodlade marker.

Både lokalisering och utformning av anläggningen spelar således roll för i 
vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande.

4.4.16 Säkerhet och robusthet för människa och miljö
I detta avsnitt beskrivs vilka förutsättningar avseende risk och säkerhet 
för omgivande miljö, tredje man och resenärer som finns att ta hänsyn till 
inom utredningsområdet och vilka krav det finns på anläggningen relaterat 
till förutsättningarna. En beskrivning av anläggningens mål inom risk och 
säkerhet finns i avsnitt 3.3.

Risk och säkerhet för miljö, tredje man och resenärer avser dels hur 
järnvägen kan påverka omgivningen, dels hur omgivningen kan påverka 
järnvägen. En olycka i omgivningen kring järnvägen kan i värsta fall 
även orsaka påverkan på tågresenärer i förbipasserande tåg och på 
järnvägsanläggningen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012), 
(Trafikverket, 2020g).

Följande externa faror i omgivningen som kan påverka järnvägen och 
resenärer:

• Farliga anläggningar

• Transportleder. Framförallt där det transporteras farligt gods på 
angränsande järnvägar och trafikleder

• Naturolyckor

• Sabotage

Järnvägsolyckor innefattar bland annat:

• Brand i tåg eller brand på anläggning i markplan, på bro, i tunnel eller på 
station

• Urspårning

• Kollision

• Personolyckor
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Vid en olycka på järnvägen kan den i värsta fall orsaka påverkan på 
omgivningens skyddsobjekt och leda till att personer i omgivningen skadas 
eller omkommer, exempelvis om det sker urspårning med vagnar med farligt 
gods i Mölndalsåns dalgång där spåren är gemensamma med den befintliga 
Västkustbanan. Viktiga omgivande skyddsobjekt är även kommunala 
funktioner, räddningstjänst och viktiga försörjningar som kraftledningar, 
vattenverk och transformatorstationer.

Farliga anläggningar
Riskkällor i närheten av järnvägen, exempelvis industriella anläggningar, 
skulle kunna störa järnvägen. I värsta fall skulle en olycka på en 
industrianläggning kunna orsaka följdolycka på en närliggande järnväg. 
Industrianläggningar kan påverka järnvägen genom rökspridning vid en 
brand i industri med stor brandlast eller vid hantering av farliga ämnen som 
vid utsläpp eller olycka även utgör fara för omgivningen. Verksamheter som 
kan utgöra riskkällor är farliga anläggningar som ligger inom eller tangerar 
någon av föreslagna korridorer. Sådana anläggningar har inventerats i samråd 
med berörda myndigheter. Där finns Sevesoanläggningar som omfattas av 
förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor och farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Det finns fyra Sevesoanläggningar inom utredningsområdet varav tre 
bergtäkter och en industrianläggning som hanterar och förvarar frätande, 
giftiga, oxiderande, brandfarliga och miljöfarliga ämnen. Det finns fem 
farliga verksamheter enligt 2 kap. 4 § LSO, ett avloppsreningsverk som 
förvarar flytande naturgas, ett kraftvärmeverk som förvarar gasol, en 
industrianläggning som hanterar och lagrar brandfarlig vara samt Landvetter 
flygplats och Borås flygplats som lagrar brandfarlig vara. 

SEVESOANLÄGGNING

En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar 
stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. 

Inom och i anslutning till utredningsområdet finns även bensinstationer 
och andra verksamheter som lagrar brandfarlig vara. Inventering har även 
utförts i hela utredningsområdet och strax utanför. Mindre verksamheter, 
exempelvis bensinstationer har inte inkluderats då dessa inte faller inom 
Sevesolagen eller LSO.

FARLIGA ANLÄGGNINGAR

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär en fara för att 
en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Det 
är ett vanligt använt samlingsbegrepp för Sevesoanläggningar och så 
kallade § 2.4-anläggningar enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) samt även andra som lagrar eller hanterar farliga 
ämnen.

Transportleder för farligt gods 
Det finns ett flertal transportleder för farligt gods inom utredningsområdet 
och i dess närhet. Västkustbanan, Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och 
Viskadalsbanan är järnvägar med farligt godstransporter. E6/E20, Söderleden 
och väg 27/40, 41 och 42 är vägtransportleder för farligt gods.

I Mölndalsåns dalgång utgör även den nya järnvägen transportled för farligt 
gods eftersom samtliga spår i en järnvägskorridor ska kunna användas av den 
trafik som förekommer i korridoren. 

Bebyggelse 
Bebyggelse närmast spåret exponeras i tätbebyggda områden, som 
exempelvis i Mölndalsåns dalgång och i Borås, där även risk för påkörning av 
tågen finns i händelse av eventuell urspårning på järnvägen. I Mölndalsåns 
dalgång kommer järnvägsspår med transporter av farligt gods att flyttas 
närmare bebyggelsen på grund av att det tillkommer två spår för den nya 
järnvägen. Där behöver även risken hanteras att exempelvis en urspårning 
leder till en farligt godsolycka som i sin tur i värsta fall orsakar att personer 
i omgivningen skadas eller omkommer. I översiktsplanen för Göteborg 
fördjupad för sektorn Transporter av farligt gods (Göteborgs Stad, 1999), 
anges avstånd till farligt-godsleder som eftersträvas vid nybyggnad av 
bostäder och arbetsplatser. Generellt bör ny bebyggelse enligt Göteborgs 
översiktsplan inte tillåtas närmare järnväg än 30 meter, räknat till spårmitt på 
närmsta spåret. 

Det finns inga absoluta regler för avstånd till byggnader, utan detta måste 
bedömas från fall till fall baserat på riskanalyser som utförs i kommande 
skeden, där risknivån bland annat är beroende av byggnadernas användning. 
Avståndet 30 meter bedöms som lämpligt bland annat med hänsyn till 
skydd vid olycka, räddning och utrymning. På avstånd 30 meter från 
järnvägen medges kontorsbebyggelse och på avståndet 80 meter medges 
bostadsbebyggelse. För exempelvis förråd, garage och parkeringar kan 
avståndet vara kortare än 30 meter. Med fysiska barriärer utmed järnvägen 
kan avstånden vara kortare än vad som anges. De angivna avstånden 
gäller för ny bebyggelse. För befintlig bebyggelse ges inga uttryckliga 
rekommendationer men samma värden bör vara vägledande.

Göteborgs Stad arbetar med att ta fram en ny Översiktsplan vilket kan 
föranleda ändringar avseende riskavstånden.

Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län har tagit fram 
ett gemensamt policydokumentdokument för att hantera riskerna inom den 
fysiska planeringen avseende transport av farligt gods. För att underlätta 
detaljplaneprocessens hantering av risker med farligt gods innehåller 
dokumentet en vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhantering 
bör beaktas i samband med planprocessen se Figur 4.38. (Länsstyrelserna 
Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).

Zonindelningen hanterar endast kvartersmark. Riskpolicyn innebär att 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 
meters avstånd från en farligt godsled. Vad gäller allmän platsmark i en plan 
bör områden närmast transportleden begränsas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. Områden i direkt anslutning till transportleden 
bör inte heller exploateras på sådant sätt att ett eventuellt olycksförlopp kan 
förvärras.

Naturolyckor
Risken för naturolyckor bedöms öka i framtiden på grund av ett förändrat 
klimat. I Klimat och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) pekar regeringen 
på ett antal faktorer som i ökande grad kan påverka järnvägens sårbarhet 
i framtiden, som översvämning, erosion, ras och skred och kraftiga vindar. 
Av dessa faktorer är det framförallt ras och skred samt översvämning som 
bedöms som relevanta att hantera i denna utredning. Framtida vattennivåer 
och vattenflöden har påverkan på anläggningningens utformning, se även 
avsnitt 4.5

Risk för ras och skred finns främst under byggskedet och utgår från de 
förutsättningar som redovisas i avsnitt 4.5. 

Sabotage
Generellt kan sägas att höghastighetsjärnväg och med stationer ovan och 
under mark troligen inte innebär större risk för intrång och sabotage än 
andra järnvägar. Trafikverkets regelverk ställer dock krav på fysiska barriärer 
med en höjd på minst 2,5 meter längs med hela banan för att försvåra 
obehörigt beträdande av spårområdet. 

Järnvägens risker för omgivningen
Järnvägen och trafiken på järnvägen kan vid en eventuell olycka orsaka 
påverkan på liv och hälsa, naturmiljö och fysisk miljö i omgivningen. 
Följande olyckstyper kan förknippas med järnvägstrafik.

Brand i tåg
Brand i tåg kan inträffa på markspår, i tunnel och på station men det är 
mycket ovanligt att det inträffar. Exempel på orsaker till brand i tåg är 
elfel, bromsfel och motorbrand. Underhållsarbeten, sabotage och anlagd 
brand kan vara orsak till brand i järnvägsanläggningen. Omgivningen kring 
järnvägen påverkas mest av en tågbrand i persontåg om den skulle ske på 
stationsområde i Mölndal, Landvetter flygplats eller Borås eftersom det ofta 
är mest byggnader på och kring stationer. Det är en fördel att om möjligt 
köra persontåg till station i händelse av en tågbrand eftersom utrymning 
underlättas vid plattform. Scenario med brand i godståg i Mölndalsåns 
dalgång där Västkustbanan flyttas närmare bebyggelse ska beaktas i 
riskanalys och vid planering av skyddsåtgärder för intilliggande bebyggelse.

Urspårning
Tågurspårning kan påverka omgivningen om tåget kommer utanför 
spårområdet, men det är mycket ovanligt. I mycket sällsynta fall kan en sådan 
urspårning leda till påkörning av byggnad eller anläggning utanför järnvägen. 
Urspårningsolycka kan även inträffa på bro varvid omgivning nedanför och 
kring bron i värsta fall kan drabbas. Urspårning kan även ske i tunnel.
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Figur 4.38 Zonindelning för riskhanteringsavstånd enligt länsstyrelsens riskpolicy (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).

Kollision
Kollision mellan tåg eller mellan tåg och arbetsfordon kan påverka 
omgivningen om de drabbade fordonen kommer utanför spårområdet. 
Kollision kan även inträffa på bro varvid omgivning nedanför och kring bron 
i värsta fall kan drabbas. Tågkollisioner är mycket ovanliga och de förebyggs 
med signalsystemet ERTMS, det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg.

Personolyckor
Personpåkörning är den allvarligaste typen av personolycka. Personpåkörning 
har sin grund i obehörigt spårbeträdande, olyckshändelser respektive 
självmord. Exempelvis att personer faller eller tar sig ned på spåret från 
plattform på stationerna, i detta fall i Mölndal, Landvetter flygplats eller 
Borås. Det förekommer att obehöriga personer tar sig in på spårområde och 
drabbas av personpåkörning. Personpåkörning är den vanligaste orsaken till 
allvarlig personskada på järnväg. Suicid räknas också som personpåkörning. 
Barriärer eller staket kommer att finnas längs med järnvägen för att förhindra 
att obehöriga tar sig in i spårområdet. På stationer görs åtgärder som syftar 
till att minimera obehörigt spårbeträdande.

Skador på och sårbarhet i tekniska system
Skador på tekniska system i en järnvägsanläggning, exempelvis bana och 
signalsystem, kan vara anledning till att järnvägsolyckor som kollision och 
urspårning inträffar. Dessa olyckor kan i sin tur orsaka konsekvens för 
omgivningen.

4.5 Byggnadstekniska förutsättningar
Kapitlet belyser järnvägens byggnadstekniska förutsättningar avseende 
geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och hydrologi. Avsnittet har även utgjort 
underlag för bedömning av ekologisk och ekonomisk hållbarhet i kapitel 7.

4.5.1 Geoteknik
Inom större delen av utredningsområdet kommer järnvägen att passera 
genom partier med fastmark, som friktionsjord, morän och berg, vilka 
inte kommer att kräva grundförstärkningar med hänsyn till sättningar och 
stabilitet. Det förekommer emellertid ett stort antal torvområden (i svackor 
i landskapet och i våtmarksområden) som kommer att kräva förstärkning. 
Detta utförs generellt i form av urgrävning till fast botten och återfyllning 
med sprängsten. Vid stora torvmäktigheter kan förstärkning eventuellt också 
utföras med pålgrundläggning.

Byggande av järnväg i Mölndalsåns dalgång är en geoteknisk utmaning där 
både stabilitet, sättningar, vibrationer, befintliga förstärkningsåtgärder och 
svårigheter kring utrymmesbegränsningar behöver beaktas samtidigt. Lerans 
hållfasthet är generellt mycket låg och leran är att betrakta som kvicklera 
på ett flertal ställen. Byggande av järnväg i dalgången kommer att försämra 
stabiliteten som redan idag är låg inom vissa områden. 

Omfattande geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både 
spårens och omgivningens stabilitet samt för att säkra att inga skadliga 
sättningar uppstår i framtiden. 

För att få plats med nya spår kommer befintliga spår troligen att behöva 
flyttas i sidled, vilket innebär att både befintliga (som flyttas) och nya spår 
kommer att kräva förstärkning. För att kunna bygga alla spår samt utföra 
grundförstärkningsåtgärder kommer behov av förbigångsspår att finnas på 
vissa sträckor, vilket är komplicerat, utrymmeskrävande och tidskrävande.

I Tulebo, mellan Hårssjön och Tulebosjön, består marken delvis av torv 
och lera som har en låg hållfasthet. Passage med järnvägen på bank genom 
området kommer att medföra behov av grundförstärkning, vilket kan utföras 
genom installation av kalkcementpelare eller med pålgrundläggning.

Lerlagren inom resterande utredningsområdet är i allmänhet fasta och 
bedöms vara ringa sättningskänsliga, men kan medföra viss risk för 
stabilitetsförhållandena vid anläggning av högre järnvägsbankar i närheten av 
Rävlanda/Bollebygd. För att säkerställa stabiliteten av dessa bankar kommer 
tryckbankar att erfordras på ömse sidor av dem. En annan möjlig åtgärd kan 
vara att bygga delar av banken med lättfyllnadsmaterial, eller utföra banken 
med bankpålning

4.5.2 Bergteknik
Den varierande topografin i utredningsområdet med sprickdalar innebär 
utmaningar vid anläggning av bergtunnel då tillräcklig bergtäckning lokalt 
kan saknas. I sådana riskområden krävs undersökningar av bergytenivån 
för att redan i planeringsskedet kunna anpassa järnvägens utformning efter 
detta, utarbeta förstärknings- och tätningslösningar eller planera för lokal 
betongtunnel.

Lokalt kan bergstabilitet vid tunnelpåslag och skärningar, samt 
passage av befintliga berganläggningar kräva särskilda drivnings- och 
förstärkningslösningar.

Schaktning av bergskärningar och byggnation av bergtunnel och station 
i berg i tättbebyggda områden innebär restriktioner avseende buller, 
vibrationer, stomljud och grundvattensänkning, vilket också behöver beaktas 
och påverkar byggtiden. 

Bergkvaliteten i utredningsområdet är generellt god och lämpar 
sig för tunneldrivning. Storskaliga strukturer som sprickdalar och 
deformationszoner kan utgöra svagheter i berggrunden där bergkvaliteten 
kan vara sämre. I sådana svaghetszoner kan det krävas anpassade 
förstärknings- och tätningslösningar för bergtunnlar, i synnerhet i 
kombination med låg bergtäckning.
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Generellt är sprickdalarna och deformationszonerna orienterade nord-
sydligt, nordvästlig-sydostligt och öst-västligt. Då järnvägen har en generell 
öst-västlig riktning finns goda möjligheter att tvära över flera av dessa 
strukturer, vilket är gynnsamt vid tunneldrivning.

Bergmassorna i utredningsområdet kan nyttjas till betongtillverkning, 
till fyllnadsmaterial och beroende på bland annat bergets motstånd mot 
fraktionering och nötning till underballast. Sulfidhalterna i berggrunden är 
generellt låga, men lokalt kan det finnas mindre områden med mer sulfidrika 
bergarter.

4.5.3 Hydrogeologi
Grundvattenpåverkan är oundviklig vid byggnation i jord och berg, både 
ovan och under grundvattenytan. Detta innebär att anläggningens 
utformning, inklusive byggskedet, behöver dimensioneras för de effekter och 
konsekvenser som kan uppstå både på anläggningen, så att dess funktion inte 
äventyras, samt av anläggningen, så att inte omgivande grundvattenberoende 
värden skadas.

Inom utredningsområdet är det stor variation i de hydrogeologiska 
förhållandena, avseende grundvatten i både jord och berg. 
Grundvattenförhållandena innebär i vissa områden en teknisk utmaning vid 
anläggandet, till exempel genom höga grundvattentryck, inläckage i schakter 
och bergtunnlar samt risk för bottenupptryckning. Vidare kan viktiga 
grundvattentillgångar för vattenförsörjning eller för särskilda naturvärden 
riskera att påverkas i samband med byggande och drift, till exempel genom 
förorening, dränering eller dämning av vattenförande jordlager eller 
påverkan på större vattenförande sprickzoner i berg.

 Grundvattenförhållandena har särskilt stor betydelse i anslutning till 
det stora antalet våtmarker (torvområden) som kommer passeras av 
anläggningen, samt andra grundvattenberoende terrestra ekosystem, som till 
exempel källmiljöer. 

Energibrunnar i tätbebyggda områden utgör en speciell byggnadsteknisk 
förutsättning som för vissa korridor- och stationsalternativ kan innebära 
en direkt konflikt vid byggande i bergtunnel eller djupa skärningar. 
Energibrunnar är normalt 100 till 200 meter djupa, vilket innebär att de alltid 
är djupare än bergtunnlar i anläggningen. Energibrunnar nära bergtunnlar 
kan också påverkas genom sänkta grundvattennivåer och därmed vissa 
energiförluster.

Enskilda dricksvattentäkter, bestående av brunnar i både jord och berg, 
kan på samma sätt som energibrunnar innebära en konflikt vid byggande. 
Både brunnar i jord och berg kan påverkas genom försämrade kapaciteter 
genom lokala grundvattensänkningar inom korridoren, särskilt vid passage 
i skärning i jord eller berg och vid bergtunnel. Inom de olika korridorerna 
förekommer enskilda vattentäkter i samlat större antal inom större byar och 
fritidshusområden, utanför kommunal vattenförsörjning. Ett antal brunnar 
kommer sannolikt behöva ersättas med alternativ vattenförsörjning.

4.5.4 Hydrologi
Inom utredningsområdet finns ett stort antal sjöar, vattendrag och våtmarker. 
Anläggningen kommer passera ytvattenförekomster och tillrinningsområden 
till dessa. Vid passage av ytvattenförekomster behöver anläggningen därför 
dimensioneras för de effekter och konsekvenser ytvatten kan medföra både 
på anläggningen, så att dess funktion inte äventyras, samt för de hydrologiska 
effekter och konsekvenser som kan uppstå av anläggningen. 

Vid anläggning i markplan kan järnvägen potentiellt komma att utgöra en 
barriär för ytvattenavrinning i vattendrag samt i och från våtmarker. Vid 
passage på bank behöver genomledning av ytvatten dimensioneras så att 
höga flöden inte skadar anläggningen samt för att inte ändra de naturliga 
flödesförutsättningar både upp- och nedströms anläggningen. Vid anläggning 
i skärning där järnvägen korsar vattendrag och ytavrinning i våtmarker 
kommer omledning av ytvatten att krävas. Vid omledning till samma 
recipient blir påverkan på hydrologin och på ytvattenberoende värden 
mindre jämfört med om ytvatten måste ledas om till annan ytvattenrecipient. 

Översvämningskarteringar för Viskan (MSB, 2019) och Mölndalsån 
(MSB, 2013) finns framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt för delar av Nolån och Sörån av Bollebygds 
kommun, se Figur 6.1. För Mölndalsån pågår ett arbete med åtgärder för 
att förbättra Mölndalsåns kapacitet och optimera reglering av vattennivåer 
i å- och sjösystemet uppströms Mölndalsåns dalgång. En mer detaljerad 
översvämningsmodellering, som tagits fram inom ramen för detta arbete, 
indikerar att översvämningsproblematiken i Mölndalsåns dalgång på 
grund av höga vattenflöden i Mölndalsån i framtiden kommer minska 
avsevärt jämfört med de översvämningsnivåer som redovisas i MSB 
översvämningskartering, som inte tagit pågående åtgärdsplan och framtida 
reglering i beaktning. Modelleringen i det pågående arbetet Mölndalsån 
har genomförts med vattenflöden med upp till 200 års återkomsttid. 
Riskområden för översvämning är i huvudsak lokaliserade i anslutning till 
vattendrag i låglänta och flacka områden, exempelvis runt Viskans förlopp 
genom Borås och vidare genom Viskadalen söder om Borås. Runt Mölndalsån 
berörs framförallt områden i Mölndalsåns dalgång i Mölndal och Göteborg 
samt områden i Mölnlycke och Landvetter tätort. Det finns även riskområden 
för översvämning runt Nolån, Storån och de nedre delarna av Sörån. 

I dessa områden kan anläggningen behöva översvämningsskyddas, 
vilket potentiellt kan få påverkan på översvämningssituationer både 
upp- och nedströms anläggningen. Vattennivåer i både sjöar och 
vattendrag varierar som funktion av årstid, nederbördsförhållanden 
och eventuell vattenreglering. Både högvatten- och lågvattennivåer 
kan bli dimensionerande för anläggningen. Utgångspunkten är att den 
nya järnvägsanläggningen ska skyddas mot översvämning. Generella 
dimensioneringsförutsättningar utgår från krav beskrivna i Trafikverkets 
tekniska systemstandard för en ny generation järnväg som anger att 
trafikering skall kunna ske med full hastighet under och efter en 
100-årshändelse utan att underhållsåtgärder behöver vidtas. Särskilt känsliga 
delar av anläggningen som tunnel, tråg och tekniskt kritisk utrustning 
ska även skyddas mot risk för allvarlig skada vid händelse som motsvarar 
beräknad värsta situation, för vattendrag också kallat beräknat högsta flöde 
(BHF).

4.5.5 Förändrat klimat
I SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskrivs dagens och framtidens klimat 
beräknat på klimatscenarier. Analysresultaten av framtidsscenarierna 
beskrivs som olika klimatindex kopplade till temperatur, nederbörd, 
tillrinning och markfuktighet.

I hela länet förväntas årlig avrinning ha ökat med 5–15 procent vid mitten 
av århundradet, för att sedan fortsätta öka mot slutet av seklet, men då 
med varierande takt för olika vattendrag. Ökningen i avrinning sker främst 
vintertid. Vinterflödena blir större samtidigt som vårflödestoppar försvinner. 
Vegetationsperioden förväntas bli förlängd med 40–90 dagar, vilket kan 
påverka flöden och avrinning, samt mark-och vattenanvändning. Samtidigt 
ökar antalet dagar med låg markfuktighet och sommarperioder med 
lågflöden förlängs. 

För Västra Götaland visar resultaten att antalet varma dagar kommer 
öka och mot slutet av seklet kan temperaturen ha ökat med 3 - 5 grader 
beroende på klimatscenario (SMHI, 2015). Ett förändrat klimat kan komma 
attpåverka järnvägsanläggningengenom högre vattennivåer och ökad risk för 
översvämningar.

4.5.6 Byggbarhet
Genomförbarhet
En viktig aspekt att ta hänsyn till vid studier av olika järnvägsalternativ 
är genomförbarheten. Att anlägga den nya järnvägen kommer att ta 
ytterligare yta i anspråk och medföra påverkan på kringliggande miljö 
och verksamheter. Ofta är påverkan under byggskedet tillfällig, men till 
exempel i anspråktagande av ytterligare mark under byggskedet kan medföra 
irreversibel påverkan. Nedanstående punkter har identifierats som viktiga för 
att säkra byggbarheten:

Utrymme: Det måste finnas plats för maskiner, arbetskraft, materialupplag, 
etableringsytor och transporter.

Arbetsmiljö: Arbetsmiljö handlar till viss del också om utrymme. 
Entreprenadarbeten nära trafikerade vägar och järnvägar ska helst 
undvikas. Då arbete behöver utföras nära järnväg eller väg ska det finnas 
skyddsanordningar mot trafik och elanläggningar. Hastighetssänkningar, 
trafikinskränkningar och trafikomledningar kan behöva göras.

Att kunna ta sig säkert till och från byggarbetsplatsen är också viktigt, liksom 
att det finns bra utrymningsvägar i händelse av olycka.

Tid: För att det ska gå att bygga en anläggning på ett bra sätt och med 
god kvalitet behövs det rimliga tisramar. Det gäller både totaltid, deltider 
och trafikomläggningstider. Det behöver dessutom finnas tid att utföra 
arbetsmomenten i rätt ordning. I områden med mycket befintligheter att ta 
hänsyn till blir byggtiden i regel längre än i skogsmark. Konstruktioner som 
tunnlar och broar tar också längre tid att bygga än bank/skärning.

Logistik: Det behöver finnas väl fungerande in- och utfarter till 
arbetsområdena. Det behöver även finnas utrymme för fordon, tillfälliga 
vägar och upplagsplatser.
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Säkerhet för trafik och tredje man: Det ska vara säkert att passera en 
arbetsplats både för gående och cyklister och på väg och järnväg. Det ska 
också finnas tid och plats för att välja säkra metoder för att till exempel 
förhindra skred.

Framkomlighet: Trafiken på befintliga järnvägar och vägar ska ha så 
god framkomlighet som möjligt. Erforderliga trafikomläggningar och 
trafikinskränkningar ska planeras noga och trafikanter och resenärer ska 
informeras om väg och i rätt tid.

Arbeten med att i tid och genom kommunikation påverka trafikanternas 
attityder och beteenden (mobility management) kan bli aktuellt.

Hantering av befintligheter: Befintliga anläggningar som berörs, till 
exempel vägar och ledningar, måste hanteras så att befintliga funktioner 
bibehålls. Det kan ske genom tillfällig eller permanent omlokalisering.

Hantering av närliggande verksamheter och bostäder: De verksamheter 
och bostäder som finns i närområdet behöver karteras och utredas så tidigt 
som möjligt, så att relevanta åtgärder, gränsvärden och tidsramar kan 
fastställas.

Trafik- och etableringsytor
Av avsnitt 3.2.4 framgår de olika anläggningstyperna och deras permanenta 
utrymmesanspråk. Utöver detta kommer tillfälliga ytor för trafik, 
masshantering och etablering att krävas.

Transporter kommer till största delen att ske inom det framtida 
järnvägsområdet. I vissa fall kan dock ytterligare vägar krävas under 
byggskedet för att transportera massor och arbetare till och från området. 
Då järnvägen i driftskedet behöver vara tillgänglig för service kan till 
exempel dessa servicevägar byggas i tidigt skede och nyttjas för transporter i 
byggskedet.

Den nya järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga 
för underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa 
fall krävs att särskilda servicevägar byggs. Då utredningsområdet delvis 
består av obanad terräng kan längden på servicevägar i vissa områden bli 
avsevärd. 

För att bygga längre tunnlar kan särskilda arbetstunnlar krävas för att korta 
byggtiden. Dessa arbetstunnlar kan i driftskedet fungera som servicetunnlar. 
Som produktionsprincip för bergtunnlar väljs oftast tväranslutande arbets- 
och servicetunnlar istället för längsgående servicetunnel. Detta gäller för 
bergtunnlar längre än 1 kilometer. 

Etableringsytor kommer att krävas vid en rad olika platser utefter sträckan 
Göteborg-Borås, se Tabell 4.5. Arbetet med schakt- och bankbyggnad kommer 
i huvudsak bedrivas i spårlinjen. Längs sträckor med bank, skärning och 
bro samt vid tunnelpåslag krävs ytor för etablering. Dessa ytor ska inrymma 
krossverksamhet, bodar, uppställning av fordon och maskiner samt materiel 
för arbetena. 

Projektet kommer att generera stora mängder massor. För att ta hand om 
dessa massor måste mellanupplag skapas längs sträckan för mellanlagring 
och omlastning av utsprängt berg särskilt i anslutning till tunnlarnas 
mynningar. Dessa massor kan komma att användas i projektet för eventuellt 
krossning alternativt fyllning av bankar för järnvägen eller korsande vägar 
längs sträckan.

För att tillgodose transportbehovet vid bygget av järnvägen måste olika 
arbetsvägar anläggas till arbetsområdet. Även befintliga vägar kommer 
att behöva förstärkas för att klara av dessa transporter. Dessa arbetsvägar 
kommer sedan att anslutas till befintliga vägar, vilket medför att 
transporterna på berörda vägar kommer att öka. Tätbebyggda områden längs 
sträckan kommer att påverkas av byggtrafik under byggtiden. 

Typ av yta Användningsområde Behov av yta (m2)

Etableringsyta bro För byggnation av bro 10 000

Etableringsyta tunnelmynning För påslag och kort drivning av 
huvudtunnel järnväg

2 500

Etableringsyta  
tunnel/arbetstunnel

För drivning av arbetstunnlar 
och huvudtunnel järnväg

10 000

Tabell 4.5  Etablerings-och upplagsytors användning och storlek sammanställt av 
erfarenheter från andra projekt.

Masshantering
Masshantering innebär planering, lagring samt förflyttning av berg- och 
jordmassor. För att klara det krävs stora maskiner, transporter och flera 
etableringsplatser som alla medför höga kostnader. Hantering av jord- och 
bergmassor har även en betydande miljöpåverkan. Därmed är målsättningen 
vid masshantering att främst eftersträva korta transportsträckor, vilket 
i sin tur medför att koldioxidutsläpp och transportkostnaderna blir 
lägre. Massbalans är också något som eftersträvas i projektet, det vill 
säga när alla uppkomna massor i projektet kommer till användning 
som anläggningsmassor och inga externa massor behöver tillföras. 
Anläggningsmassor avser alla massor som används i projektet, innefattande 
de massor som behövs för själva järnvägsanläggningen inklusive alla 
tillhörande anläggningar som korsande vägar, tryckbankar, bullerskyddsvallar 
och landskapsanpassningar. Överskottsmassor är de uppkomna massor 
som kvarstår när anläggningsmassorna är säkrade. De kan nyttjas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet och till andra externa projekt.

Massornas användningsområden styrs av de tekniska kraven som ställs på 
järnvägsanläggningens uppbyggnad, hur landskapet ser ut samt massornas 
kvalitet. Bergkvaliteten i området beror bland annat på typ av bergart 
och bergmassans strukturella uppbyggnad, men den lämpar sig allmänt 
för byggnation. Vid anläggande av tunnel och bergskärning genereras 
bergmassor. Bergmaterialet kan förädlas till bergkross och användas till 
järnvägsbanken, som förstärkningslager, till tillfälliga vägar och servicevägar, 
samt som frostisoleringslager till väg och järnväg. Uppkomna bergmassor kan 
även användas till bullerskyddsvallar, men eftersom dessa massor dessutom 
har ett värde för extern användning, brukar i första hand jordmassor 

användas för detta ändamål. Att åstadkomma massbalans för bergvolymerna 
bedöms i det kuperade utredningsområdet ej vara möjligt utan stora mängder 
bergmassor som ej kan återanvändas i järnvägsanläggningen beräknas 
uppkomma. Detta har dock ett värde för samhället i stort, till exempel för 
andra anläggningsarbeten, varför projektet måste tillse att samhällsnyttan 
blir största möjlig.

Jordmassor uppkommer främst vid skärningar samt vid mark- och 
vegetationsavtagning, men kan även uppkomma vid urgrävning. Dessa 
kan till stor del användas till järnvägsanläggningen, främst i form av 
bullerskyddsvallar vid bebyggelse, släntbeklädnad, erforderliga tryckbankar 
och landskapsanpassning. Det överskott av uppkomna jordmassor som kan 
uppstå, trots en optimal användning i järnvägsanläggningen, kan med fördel 
användas till mervärdesskapande åtgärder i närområdet, för att begränsa de 
jordmassor som måste transporteras bort för extern användning.

Torv lämpar sig inte för järnvägsanläggningen. För att klara aktuella krav 
på sättning, stabilitet och vibrationer kommer torvområdena att kräva 
förstärkning, oavsett om järnvägen går på bank eller i skärning. Detta utförs 
generellt i form av urgrävning till fast botten och återfyllning med sprängsten. 
Vid stora torvdjup (över 8-10 meter) kan påldäck/bro komma att bli mer 
ekonomiskt fördelaktigt. Uppgrävd torv måste transporteras bort. Dock kan 
det finnas viss potential för extern användning av torv för jordförbättrings- 
och energiändamål, vilket kommer att utredas i det fortsatta arbetet med 
järnvägsprojektet.

Förorenade massor
Förorenade massor är en del av arbetet med masshantering. Förekomst av 
förorenade massor förväntas främst i Mölndalsåns dalgång, vid Landvetter 
flygplats och i anslutning till centrala Borås. Förekomst och föroreningsnivåer 
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (Trafikverket, 2022b).
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5 Bortvalda alternativ
Processen för urval och bortval av alternativ har skett i tre steg som beskrivs 
i avsnitt 5.2, 5.3 och 7.5. Urval och bortval föregicks av en identifiering av 
tänkbara alternativ, vilket beskrivs i avsnitt 5.1 och Figur 5.1 nedan. Hela 
metoden för identifiering och bedömning av alternativ beskrivs i avsnitt 2.3.

5.1 Identifiering av tänkbara alternativ
I avsnitt 2.3 beskrivs hur arbetet med att identifiera alternativa korridorer 
och stationslägen skett med utgångspunkt i ändamål, projektmål samt 
styrande förutsättningar för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås 
samt med hänsyn till de geografiska, byggbarhetsmässiga och landskapsgivna 
förutsättningarna inom utredningsområdet.

Identifiering av tänkbara alternativ

Kap 5.1

Bortval av alternativ i två steg

Kap 5.2 & 5.3
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Bortval av alternativ steg 3
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Figur 5.1 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen 
”identifiering av tänkbara alternativ” markerad.

Ändamål och projektmål som avser stationslägen på sträckan framhåller 
vikten av att dessa ska möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till/från 
andra transportslag samt att stationslägen ska vara attraktiva ur ett hela-
resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med tåg. En 
ambition har därför varit att identifiera stationsalternativ som möjliggör 
anslutningsresor med så många olika transportslag som möjligt, inklusive 
regionaltåg på konventionell järnväg. I enlighet med Trafikverkets 

”Övergripande Programkrav för En ny generation järnväg”, som beskriver 
hur Trafikverket ska driva vidare arbetet med den nya järnvägen, har även 
externa stationsalternativ prövats för de olika stationsorterna (Trafikverket, 
2019g). 

Identifieringen av tänkbara korridoralternativ har utgått från att 
binda samman de identifierade stationsalternativen. Utifrån detta har 
korridoralternativ identifierats med beaktande av kända förutsättningar 
inom utredningsområdet som stora höjdskillnader, berggrund, större sjöar, 
bebyggelse och värdefulla natur- och kulturmiljöer. Inom utredningsområdet 
finns flera större tätorter och särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer 
som omöjliggör en ny järnväg ovan mark. Därutöver har urvalet styrts av de 
tekniska förutsättningarna enligt Trafikverkets ”Övergripande programkrav 
för En ny generation järnväg” (Trafikverket, 2021g). Sammantaget innebär 
detta att stora delar av utredningsområdet inte är aktuellt för lokalisering av 
en ny järnväg, alternativt att järnvägen behöver gå i tunnel för att bebyggelse 
och värdefulla naturmiljöer inte påtagligt ska skadas.

Vidare har ändamål och projektmål avseende bland annat restid, miljö och 
ekonomi legat till grund för identifieringen av korridorer. Ändamål och 
projektmål framgår av avsnitt 1.6. Avseende ändamål sägs bland annat att 
lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig 
med hänsyn till ändamålet och som ska kunna uppnås med minst intrång 
och olägenhet samt utan oskälig kostnad. En avgränsande faktor för 
utredningsområdets utbredning har även varit den maximala längd en ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att restidsmålet 2 timmar och 5 
minuter mellan Stockholm och Göteborg ska kunna uppnås.

Identifierade tänkbara alternativ listas i Tabell 5.1. Stationsalternativ och 
korridorer som identifierats i tidigare utredningar och då bedömts som 
tekniskt genomförbara har ingått i identifieringen. För tidigare utredningar 
se avsnitt 1.3.

Identifierat alternativ Hantering

Station i Mölndal C via bibana (M2)

Bortval steg 1, se avsnitt 5.2

Station på huvudbana längs Raka vägen (M3)

Tunnel, station på huvudbana (M4)

Station vid flygplatsmotet (L2)

Station söder om flygplatsen (L4)

Station på bibana i tunnel (L5)

Station vid Airport City (L6)

Station vid Borås C på bibana (B1B)

Station vid Knalleland på bibana (B3)

Station vid Gässlösa på huvudbana (B6)

Station vid Brotorp på huvudbana (B8)

Station vid Frufällan på huvudbana (B9)

Station vid Viared på huvudbana (B10)

Station vid Lusharpan på huvudbana (B5)

Bortval steg 2, se avsnitt 5.3
Station vid Bråt på huvudbana (B7)

Korridor Rävlanda Nord

Korridor Rävlanda Syd

Korridor Rydboholm

Station i Mölndal C (M1)

Utvärderas i kapitel 7

Station i tunnel under flygplatsen Ll1)

Station parallell med flygplatsen (L3)

Station öster om flygplatsen (L7)

Korridor Raka vägen

Korridor Raka vägen Öst

Korridor Mölnlycke

Korridor Tulebo

Korridor Landvetter Öst

Korridor Hindås

Korridor Hestra

Korridor Bollebygd Nord

Korridor Olsfors

Korridor Bollebygd Syd

Korridor Borås C nordöst med station B1A

Korridor Borås C sydöst med station B1C

Korridor Knalleland med station B2

Korridor Lusharpan med station B4

Korridor Osdal/Borås C med station B11A

Korridor Osdal med station B11B

Tabell 5.1  Identifierade tänkbara alternativ.
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Utbredningen av dessa passageområden beaktar att den nya järnvägen mellan 
Göteborg och Borås planeras för 250 km/tim samt att den nya järnvägen 
öster om Borås planeras för 320 km/tim, med de horisontalradier som 
dessa förutsättningar innebär. Passageområdenas utbredning har vidare 
anpassats för att beakta att vissa områden sannolikt bör undvikas. Dessa 
passageområden ska dock inte förväxlas med de korridorer som identifieras 
och utreds inom utredningsområdet, utan passageområdena tjänar endast ett 
syfte i det första steget av utvärderingsarbetet, innan dessa korridorer tagits 
fram.

I steg 1 har identifierade stations- och korridoralternativ analyserats på 
översiktlig nivå. Analysen har utgått från de tre hållbarhetsdimensionerna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Då det varit ett stort antal 
alternativ i detta steg har fokus legat på alternativskiljande parametrar för att 
göra ett första urval bland alternativen.

Urvalen har löpande diskuterats med berörda kommuner, Västra 
Götalandsregionen och Swedavia.  

5.2 Bortval i steg 1
I detta avsnitt beskrivs de alternativ som av olika skäl har valts bort vid 
ett första urval. Metod för bortval visas i Figur 5.2. Hela metoden för 
identifiering och bedömning av alternativ beskrivs i avsnitt 2.3.

I illustrationerna av respektive stationsalternativ har en tillhörande yta 
inkluderats för att illustrera det område, inom vilket den nya järnvägen skulle 
kunna komma att placeras för att kunna angöra stationsläget. Denna yta kan 
liknas vid ett passageområde för den aktuella stationsprincipen. 

Identifiering av tänkbara alternativ

Kap 5.1

Bortval av alternativ i två steg

Kap 5.2 & 5.3
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Figur 5.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen 
”bortval av alternativ” markerad.
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Figur 5.3 Bortvalt alternativ M2 Mölndal, via bibana.
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Figur 5.4 Bortvalt alternativ M3 Raka vägen på huvudbana.

5.2.1 Station i Mölndal
Station i Mölndal C via bibana (M2)
Alternativet innebär att huvudbanan går i bergtunnel enligt alternativ 
Raka vägen och att en bibana med station i Mölndal anläggs parallellt 
med Västkustbanan, se Figur 5.3. Bibanan ansluter till huvudbanan via en 
planskild kopplingspunkt i närheten av Mölnlycke. En lösning med bibana 
innebär att dubbla anläggningar för den nya järnvägen behöver byggas. Både 
huvudbanan och bibanan kommer att gå i bergtunnel från Mölndalsåns 
dalgång till den planskilda kopplingspunkten, vilken också kommer att 
behöva anläggas i bergtunnel.

Alternativet innebär i stort samma goda sociala måluppfyllelse som övriga 
centrala stationslägen. Den ekonomiska och ekologiska måluppfyllelsen 
skiljer sig dock. Dubbla anläggningar i bergtunnel tillsammans med en 
planskild kopplingspunkt i berg medför mycket höga anläggningskostnader 
jämfört med övriga stationsalternativ. Dubbla anläggningar medför också 
betydligt högre utsläpp av växthusgaser i byggskedet. Restidsnyttorna med 
en bibana blir dock större än för övriga stationsalternativ. Tåg som inte 
gör uppehåll i Mölndal bedöms spara cirka en och en halv minut med en 
genare sträckning av huvudbanan. Generellt bedöms dock inte de större 
restidsnyttorna och det tillkommande antalet resenärer som den kortare 
restiden kan medföra uppväga den stora tillkommande kostnaden som en 
bibana medför. Två korridorer medför också ökad risk för påverkan på den 
ekologiska hållbarheten då både känsliga naturvärden och vattenmiljöer 
längs båda korridorerna kan påverkas, även om delar går i tunnel. Det innebär 
också ett stort massöverskott med dubbla korridorer i tunnel. Sammantaget 
bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet och har därför valts bort. 

Station på huvudbana längs Raka vägen (M3)
Ett stationsalternativ längs Raka vägen innebär en station i bergtunnel i 
Lackarebäck, 50-60 meter under marknivå, se Figur 5.4.

Ett stationsläge längs Raka vägen resulterar i långa avstånd och dålig 
koppling mot målpunkter i centrala Mölndal och befintlig Mölndal C. I 
jämförelse med alternativ vid eller i nära anslutning till Mölndal C erbjuds 
inte bytesmöjligheter till tåg på Västkustbanan, vilket medför att resenärer 
som reser mellan orter längs Västkustbanan och orter längs den nya 
järnvägen hänvisas till byten vid Korsvägen. Konsekvensen blir längre 
restider, sämre tillgänglighet med tåg samt färre resenärer på tågen som 
trafikerar nya järnvägen.  

Av kapacitetsskäl behöver den nya järnvägen ha fyra spår mellan Almedal 
och Station Mölndal. Om Station Mölndal placeras på annan plats än utmed 
Västkustbanan, uteblir möjligheten för tåg på Västkustbanan att utnyttja 
de fyra spåren på den nya järnvägen. I förlängningen innebär detta att en 
eventuell framtida utbyggnad till fyrspår på Västkustbanan på sträckan måste 
ske fristående från byggandet av den nya järnvägen Göteborg-Borås. 

Kostnaden för att bygga fyra spår i tunnel samt station i tunnel bedöms bli 
betydligt högre än att bygga station i markplan vid befintlig Mölndals station. 
Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Befintlig järnvägsstation

Figur 5.5 Bortvalt alternativ M4 tunnel, station på huvudbana.  

Tunnel, station på huvudbana (M4)
Alternativet innebär en station i bergtunnel öster om befintlig station. För 
att stationen ska kunna byggas i berg måste den placeras på 600–700 meters 
avstånd från den nuvarande stationen, se Figur 5.5. Avståndet mellan de båda 
stationerna medför att Station Mölndals funktion som bytesstation kraftigt 
försämras och att både de sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen inte 
uppfylls. Den nya stationen får också ett mindre centralt läge än befintlig 
station. 

För dem som avser att byta mellan tåg på Västkustbanan och de snabba 
regionaltågen på den nya järnvägen, kan det komma att upplevas som mer 
fördelaktigt med avseende på bytestider att istället byta tåg på Station 
Korsvägen, vilket samtidigt innebär att nyttan med Station Mölndal minskar 
avsevärt. 

Av kapacitetsskäl behöver den nya järnvägen ha fyra spår mellan Almedal 
och Station Mölndal. Om Station Mölndal placeras på annan plats än utmed 
Västkustbanan, uteblir möjligheten för tåg på Västkustbanan att utnyttja 
de fyra spåren på den nya järnvägen. I förlängningen innebär detta att en 
eventuell framtida utbyggnad till fyrspår på Västkustbanan på sträckan 
måste ske fristående från byggandet av den nya järnvägen Göteborg-Borås. 
Att bereda plats för totalt åtta spår söder om Almedal medför betydligt mer 
omfattande fastighetsintrång, med betydande tillkommande kostnader 
som följd, än i de alternativ där den nya järnvägen och Västkustbanan kan 
samutnyttja de fyra spåren söderut från Almedal.  

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Tidigare studerade alternativ
Inom ramen för den äldre av förstudierna för Almedal-Mölnlycke (Banverket, 
2004) samt i den efterföljande fördjupningsstudien, Anslutningar i Mölndal 
(Banverket, 2005) studerades ett antal ytterligare stationslösningar. Dessa 
utredningar förhåller sig till att andra lösningar för Västlänken än den nu 
beslutade var möjliga samt avser en järnväg som var tänkt att trafikeras av 
både persontåg och godståg samt för trafikering i lägre hastigheter, 200 
km/tim istället för 250 km/tim, vilket innebär att bedömningarna skett 
utifrån andra kriterier och projektmål än vad som är aktuella för nuvarande 
lokaliseringsutredning. Därför var inget av dessa alternativ aktuella att 
studera vidare i den nya lokaliseringsutredningen.

Alternativ som valdes bort i dessa utredningar var stationsalternativ 
vid Kallebäck, Lackarebäck och Mölndals övre samt stationsalternativ i 
tunnel eller i olika nivåer vid Mölndal C. Alternativet med en överdäckad 
station i betongtunnel valdes bort med hänsyn till bland annat höga 
anläggningskostnader, påverkan på Mölndalsån samt ett komplicerat 
byggskede i ett mycket sättningskänsligt område.

1812



72

B
O

R
T

V
A

LD
A

 A
LT

ER
N

A
T

iV

LOKALISERINGSUTREDNING  GRANSKNINGSHANDLING

Härryda

flygplats
Landvetters

Rydal

Skogen

Kullen

Skogen

Hoppet

Bjällås

Fäxhult

Bugärde

Kloftens

Forsåsen

Husängen

Lillhult

Skogstorp

Vaseliden

Kolabacken

Björkelund

Ledsbacken

Prästmossen

BjörksjödammÅ

Knös

Rya hedSalmered Helgered

Skalmered

Risbohult

Skällared

Björkesdal

Prästgärde

Härsjödamm

Aleslätten

Backa

Björröd

Dansered

Snåkered

Skårtorp
Rya

80

75

130
160

145

150

12
5

115

150

125

125

15
0

15
5

St. Övattnet

Fäsjön
Trytj.

Ledtj.

Äggtj.

Dammtj.

Tulltj.

Ringtj.

Bruntj.

Tolsjön

Långetj.

Ötjärnen

Granåstj.

Grundasjön

Rörtjärnen

St. Trytj.

Äletjärnen

Buatjärnen

St. Dammtj.

Rävetjärnen

L. Övattnet

St. Gungtj.

St. Tingtj.

Fulatjärnen

Grepetjärnen

Hultstjärnen

Ringetjärnen

L. Ristjärnen

Prästetjärnen

St. Ristjärnen

Brattåstjärnen

Mölndalsån

Tvärån

Fäsjöb.

Hindrikes

Naturreservat

Golfbana

Grustäkt

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt

Bilskrotn.anl.

mossen

mossen

mossen

Slättås

Stormossen

Tranemossen

Björnaråsen

Store mosse

Björkesjön

Snare-

Gärdes-

Hagedals-

Sirsemossen

Kägglas mosse

© Lantmäteriet

0 0,5 1 1,5 2
km

Stationsalternativ
Stationsalternativ L2

Preliminärt passageområde

Figur 5.6 Bortvalt alternativ L2 Flygplatsmotet.
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Figur 5.7 Bortvalt alternativ L4 Söder.

5.2.2 Landvetter flygplats
Station vid flygplatsmotet (L2)
Alternativet innebär att stationen placeras norr om väg 27/40 och 
Flygplatsmotet, se Figur 5.6. Stationen har med hänsyn till passage genom 
inflygningszonen, samt för att kunna passera under väg 27/40, antagits 
byggas i bergskärning. Föreslaget stationsläge hamnar cirka 2 km norr om 
befintlig flygplatsterminal. 

En extern station norr om väg 27/40 erbjuder hög tillgänglighet för dem som 
reser till stationen med bil, förutsatt att det finns pendelparkering, och kan 
fungera som en regional station för dem som bor i tätorterna Härryda och 
Landvetter. Tillgängligheten till Airport city blir också god. Bytestider och 
anslutningsresan till flygplatsterminalen innebär dock att den totala restiden 
för resenärer som ska byta till/från flyg blir avsevärt längre med en extern 
station, jämfört med en station nära flygplatsterminalen. Detta reducerar 
tågets attraktivitet i jämförelse med andra färdmedel för dem som ska flyga 
till/från Landvetter flygplats. Det innebär att många bedöms fortsätta att resa 
med bil till flygplatsen och att nyttan av en station vid flygplatsen reduceras 
både avseende resandeunderlag och som en del i en utökad kollektivtrafik.

En extern station bedöms kunna medföra en lägre anläggningskostnad 
i jämförelse med en station i bergtunnel under flygplatsen (L1). 
Terrängförhållandena norr om väg 40 innebär dock att en station i detta 
läge delvis kan behöva placeras i tunnel, vilket medför ökade kostnader. En 
extern station kräver även tillkommande investeringar för att säkerställa 
att resenärerna kan nå flygplatsterminalen, exempelvis i form av busstrafik, 
obemannade fordon eller spårtrafik. 

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Station söder om flygplatsen (L4)
Alternativet innebär att stationen placeras söder om flygplatsen, se Figur 5.7. 
För att inte störa flygtrafiken behöver stationen ligga nedsänkt under befintlig 
marknivå.  

En station söder om flygplatsen bedöms kunna byggas till en jämförelsevis låg 
anläggningskostnad.

Avståndet mellan stationen och flygplatsterminalen kommer att vara cirka 
tre kilometer, vilket innebär långa anslutningsresor och därmed dålig 
tillgänglighet till Landvetter flygplats. Jämfört med en extern station norr 
om flygplatsen kommer ett stationsläge söder om flygplatsen inte heller 
kunna erbjuda god tillgänglighet till arbetsplatser vid Airport city. Ett 
stationsläge söder om flygplatsen skulle även kräva nya väganslutningar 
samt investeringar för att lösa matartrafiken mellan stationen och 
flygplatsterminalen.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Figur 5.8 Bortvalt alternativ L5 bibana i tunnel.
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Figur 5.9 Bortvalt alternativ L6 Airport City.

Station på bibana i tunnel (L5)
Alternativet innebär att huvudbanan går söder om flygplatsen och att en 
bibana byggs i bergtunnel under flygplatsen, se Figur 5.8. För att inte störa 
flygtrafiken behöver huvudbanan ligga nedsänkt under befintlig marknivå. 
Bibanan ansluter till huvudbanan via planskilda kopplingspunkter väster 
respektive öster om flygplatsen. Station på bibana innebär en något mindre 
station än på huvudbana.

Stationens funktion och tillgänglighet blir densamma som för en station på 
huvudbana i bergtunnel (L1). Alternativet med dubbla banor bedöms dock 
bli mycket kostsamt utan att några stora nyttor tillförs. Dubbla anläggningar 
medför också betydligt högre utsläpp av växthusgaser i byggskedet och 
ytterligare intrång i kringliggande naturmiljö. 

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet och har därför valts bort.

Station vid Airport City (L6)
Alternativet innebär en station i anslutning till Airport City norr om 
flygplatsen, se Figur 5.9. För att inte störa flygtrafiken behöver stationen ligga 
nedsänkt under befintlig marknivå och med hänsyn till korsningen med 
Flygplatsvägen kan järnvägen delvis behöva byggas i betongtunnel. 

En station vid Airport city ger hög tillgänglighet för dem som arbetspendlar 
till de upp emot 10 000 arbetstillfällen som planeras inom området. För 
resenärer till flygplatsen krävs dock ett byte och en anslutningsresa på några 
minuter för att ta sig till terminalen. Det innebär sämre tillgänglighet för 
dem som byter till/från flyg i jämförelse med ett stationsläge direkt under 
terminalbyggnaden.

Alternativet kräver tillkommande investeringar för att möjliggöra 
anslutningsresor till flygplatsterminalen. 

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Tidigare studerade alternativ
Inom arbetet med PM På uppdrag av Sverigeförhandlingen: Landvetter 
Alternativa stationslägen (TRV 2016/96047) från 2016 valdes ett antal 
alternativ bort (Trafikverket, 2016d). De alternativ som valdes bort 
var stationsplaceringar väster om flygplatsen, då dessa innebar en svår 
logistik inom flygplatsen. Stationsalternativ som placerades längre från 
flygplatsterminalen än de nu studerade och alternativ som gjorde större 
intrång i flygplatsens anläggningar än nu studerade alternativ valdes också 
bort. Därför var inget av dessa alternativ aktuella att studera vidare i den nya 
lokaliseringsutredningen.
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Befintlig järnvägsstation

Figur 5.10 Bortvalt alternativ B1B Borås C, station på bibana.

Station på huvudbana 
En station på huvudbana i nedsänkt läge eller markplan innebär helt andra 
förutsättningar avseende spårgeometri än vad en bibana gör. Huvudbanan 
är mycket styvare i sin utformning och kräver fler spår i bredd vid stationen 
för att möjliggöra det trafikeringsupplägg som är förutsättning för den nya 
stambanan. Detta innebär att ett sådant alternativ skulle medföra en betydligt 
större effekt på de påverkansområden som beskrivits för bibanan, såsom 
större påverkan på bebyggelse och stadsbild, komplicerat byggskede samt 
höga kostnader.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, oavsett placering i markplan eller 
nedsänkt läge, och har därför valts bort.

5.2.3 Station i Borås
Station vid Borås C på bibana eller huvudbana (B1B)
Station på bibana
Alternativet innebär en station på bibana i anslutning till befintlig Borås C, 
se Figur 5.10. Bibanan har bedömts i två olika nivålägen: nedsänkt läge och 
markplan. Huvudbanan går i bergtunnel under staden. Även bibanan går i 
tunnel både söder och norr om stationen och ansluter till huvudbanan via 
planskilda kopplingspunkter i bergtunnel. 

Ett centralt stationsläge erbjuder hög tillgänglighet och goda 
bytesmöjligheter till konventionell järnväg och till lokal- och regionalbussar. 
Huvudbana och bibana i olika plan innebär dock långa tunnlar och 
kopplingspunkter i berg under staden, vilket medför att kostnaden bedöms 
bli avsevärt högre än för övriga alternativ. Dubbla anläggningar medför också 
betydligt högre utsläpp av växthusgaser i byggskedet. 

Bibanans passage av Viskan strax norr om befintlig Borås C blir komplicerad 
vid ett markförlagt eller nedsänkt stationsläge, då detta sannolikt innebär 
åtminstone tillfällig omledning av Viskan med risk för påverkan på 
vattenförekomstens statusklassning. Anläggningen bedöms kunna påverka 
grundvattennivåer och grundvattenströmningen i jordlager inom centrala 
Borås. Det kan påverka befintliga byggnader och anläggningar som inte är 
grundlagda på berg, vilket innefattar majoriteten av de centrala byggnaderna. 
Ett nedsänkt stationsläge medför hantering av stora grundvattenmängder 
och ett högt grundvattentryck, vilket medför kostsamma åtgärder både 
i bygg- och driftskedet. Risken för omgivningspåverkan, till följd av 
grundvattenpåverkan, bedöms vara mycket stor, både i bygg- och driftskedet.

En ny järnväg och station i markplan eller nedsänkt läge kommer att medföra 
stora intrång och påverkan i befintlig stadsbebyggelse då betongtunnlar måste 
byggas för bibanan både söder och norr om stationen. Detta påverkar även 
stadsbilden. Befintlig bebyggelse, bland annat högskolan och angränsande 
byggnader, måste sannolikt rivas för att tunnlarna ska kunna anläggas, då 
bergtäckning nås först längre nordöst om stationen. Konventionell metod 
för anläggning av betongtunnel är öppet schakt/cut and cover, som kan bli 
mycket komplicerat i ett område med stora grundvattenmängder och högt 
grundvattentryck, framförallt norr om stationen. Betongtunnel innebär 
också en påtaglig påverkan på staden, framförallt i byggskedet, då ett större 
ytanspråk krävs än själva järnvägsanläggningen för att möjliggöra etablering 
och åtkomst till byggarbetsplatsen. Betongtunnel är dessutom den generellt 
dyraste anläggningstypen samt medför störst negativ klimatpåverkan. 

Placering i markplan förstärker den befintliga järnvägens barriäreffekt 
avsevärt, bland annat mellan högskolan och Simonsland, om bibanan ska följa 
befintlig Älvsborgsbana. Vid annan placering norr om stationen blir det andra 
kvarter och byggnader som påverkas.  

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, oavsett placering i markplan eller 
nedsänkt läge, och har därför valts bort.
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Figur 5.11 Bortvalt alternativ B3 Knalleland, station på bibana.
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Figur 5.12 Bortvalt alternativ B6 Gässlösa, station på huvudbana.

Station vid Knalleland på bibana (B3)
Alternativet innebär att huvudbanan byggs norr om staden och över Öresjö 
samt att en bibana med station i Knalleland byggs på en 10-15 meter hög bro, 
se Figur 5.11. Väster om stationen går bibanan i bergtunnel under Rya åsar till 
en planskild kopplingspunkt med huvudbanan. Öster om stationen förutsätts 
banan kunna följa Älvsborgsbanans sträckning norrut och därefter vika av 
mot nordost för att ansluta till huvudbanan i en planskild kopplingspunkt.

Alternativet bedöms vara mycket kostsamt, i jämförelse med andra alternativ 
som genererar likvärdig eller större nytta och funktion. Förutom dubbla 
järnvägar samt behovet av planskilda kopplingspunkter som alternativet 
med bibana medför, inkluderar detta alternativ även en bro över Öresjö samt 
omfattande bro- och tunnelkonstruktioner för bibanan. Dubbla anläggningar 
medför också betydligt högre utsläpp av växthusgaser i byggskedet.

Alternativet bedöms ha negativ påverkan på Öresjö och dess omgivning 
ur flera aspekter. Öresjö, som är Borås stads huvudvattentäkt, riskerar att 
utsättas för negativ påverkan, främst under byggskedet. Dessutom bedöms 
en bro över Öresjö ha negativ påverkan på viktiga områden för rekreation 
och friluftsliv. En bro över Öresjö bedöms även medföra betydande påverkan 
landskapsbilden längs hela Öresjö.  

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har därför valts bort. 

Station vid Gässlösa på huvudbana (B6)
Alternativet innebär att den nya järnvägen passerar över Viskadalen vid 
Gässlösa och i anslutning till väg 27 söder om staden, se Figur 5.12. Stationen 
förutsätts då ligga på en lång bro över dalgången. Anslutning till Borås C med 
spårbunden trafik på Viskadalsbanan bedöms vara möjlig.

Ett externt stationsläge på huvudbana i anslutning till utvecklingsområdet 
Gässlösa, där Borås Stad planerar för en ny stadsdel, bedöms kunna 
fungera som en katalysator för utvecklingen av denna del av Borås. S:t 
Sigfrids Griftegård direkt norr om ett möjligt stationsläge medför dock 
att möjligheterna till stationsnära utveckling på grund av kulturmiljön 
bedöms bli begränsad samt att en sammankoppling mot bebyggelsen i 
utvecklingsområdet vid Gässlösa försvåras.

Alternativet berör området Bråt-Osdal med strandängar och sandmarker 
längs Viskan av högsta naturvärdesklass. Ett stationsläge vid Gässlösa 
bedöms beröra det skyddsvärda områdets kärnområde i större utsträckning 
än ett sydligare läge enligt stationsalternativ Bråt (B7). En stationsplacering 
norr om trafikplats Osdal innebär att det bedöms bli svårt att undvika 
en sträckning genom den tidigare deponin strax öster om det tänkta 
stationsläget.   

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekologisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. Alternativ Osdal (B11), som 
innebär ett mer sydvästligt stationsläge, bedöms kunna erbjuda bättre 
tillgänglighet för tågresenärer via en bibana med säckstation i Borås C som 
trafikeras av de snabba regionaltågen mellan Borås och Göteborg. Alternativ 
Osdal (B11) valdes därför för vidare studier när alternativ Gässlösa valdes 
bort. 
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Figur 5.13 Bortvalt alternativ B8 Brotorp, station på huvudbana.
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Figur 5.14 Bortvalt alternativ B9 Frufällan, station på huvudbana.

Station vid Brotorp på huvudbana (B8)
Alternativet innebär att den nya järnvägen passerar söder och öster om 
staden och att en station placeras vid Brotorp där Kust till kustbanan korsas, 
se Figur 5.13. Stationen förutsätts byggas helt eller delvis på bro över Kust till 
kustbanan och anslutning till Borås C med spårbunden trafik bedöms vara 
möjlig. 

Ett stationsläge vid Brotorp bedöms inte kunna bidra till framtida 
stadsutveckling eller stationsnära exploatering i lika stor utsträckning som 
andra externa alternativ. Stationsläget ligger relativt långt från centrum och 
det ligger heller inte utmed något av de större transportstråken. 

En station i detta läge kommer att ligga på ”fel” sida av staden i förhållande 
till den viktiga reserelationen mot Göteborg. Resande från centrala Borås mot 
Göteborg måste först göra en resa åt ”fel” håll för att nå stationen. Med en 
station öster om Borås blir restiden mot Göteborg också längre. 

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Station vid Frufällan på huvudbana (B9)
Alternativet innebär att den nya järnvägen passerar på en hög bro över Öresjö 
och att en station placeras helt eller devis på bron öster om sjön där den nya 
järnvägen korsar Älvsborgsbanan, se Figur 5.14. Anslutning till Borås C med 
spårbunden trafik på Älvsborgsbanan bedöms vara möjlig.

Stationsläget är det som ligger längst ifrån befintlig Borås C, vilket medför 
långa anslutningsresor både på väg och med tåg. Stationsläget är endast 
tillgänglig via stråket längs väg 42/Älvsborgsbanan. Det medför att 
merparten av de boende i Borås med omnejd måste ta sig genom Borås tätort 
för att ta sig till stationen, vilken utöver långa totala restider även resulterar i 
hög belastning på transportsystemet i staden. Stationen förutsätts ligga helt 
eller delvis på bro, med själva stationsläget i anslutning till passagen över väg 
42/Älvsborgsbanan öster om Öresjö, vilket innebär en hög kostnad för själva 
stationen, men även för bron över Öresjö. En bro över Öresjö bedöms ge 
betydande påverkan landskapsbilden längs hela Öresjö. 

Alternativet bedöms generellt få negativ påverkan på Öresjö och dess 
omgivning ur flera aspekter. Öresjö, som är Borås Stads huvudvattentäkt, 
riskerar att utsättas för negativ påverkan, främst under byggskedet. En bro 
över Öresjö bedöms ge negativ påverkan på viktiga områden för rekreation 
och friluftsliv.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och har därför valts bort.
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Alternativ Mölndal Nord 
Alternativet studerades i den tidigare Lokaliseringsutredning Almedal-
Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, Samrådshandling (TRV2014/42317), 
(Trafikverket, 2016a). Alternativet är inte längre möjligt på grund av den 
planskilda anslutning som krävs till de planerade uppställningsspåren vid 
Pilekrogen.

Alternativ Norr om Mölnlycke
I den förstudie som utfördes av dåvarande Banverket, Kust till kustbanan. 
Förstudie, Delen Almedal-Mölnlycke 2004:03, studerades ett alternativ 
som följde väg 27/40 norr om Mölnlycke (Banverket, 2004). Alternativet 
uppfyller inte nuvarande spårgeometriska krav och kan inte heller anslutas 
till Västlänken vid Almedal. Alternativet har därför inte studerats vidare då 
det inte uppfyller ändamålen med banan.  

Alternativ längs befintlig Kust till kustbana
Alternativet att följa Kust till kustbanan mellan Almedal och Mölnlycke 
presenterades i Banverkets förstudie Kust till kustbanan, delen Almedal-
Mölnlycke (2004:03), som en enklare variant av Raka vägen med lägre 
hastighetsstandard (Banverket, 2004). Idag är förutsättningen att Kust till 
kustbanan ska behållas samtidigt som hastighetskravet för den nya järnvägen 
är större, vilket innebär att alternativet inte uppfyller ändamålen med banan 
och inte längre är aktuellt.

Att bygga den nya järnvägen parallellt med Kust till kustbanan bedöms inte 
heller vara genomförbart med hänsyn till befintligt tätbebyggt område i 
Mölndal och Mölnlycke samt kulturreservatet Gunnebo: Det inte är möjligt 
att skapa de kurvradier som krävs inom de tätbebyggda området för att hålla 
de höga hastigheterna som krävs.
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Figur 5.15 Bortvalt alternativ B10 Viared, station på huvudbana.

5.2.4 Områden och korridorer  
Almedal - Landvetter flygplats
Undantagna områden
Inom utredningsområdet finns tätorterna Mölndal och Mölnlycke samt flera 
särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer som omöjliggör en ny järnväg ovan 
mark. Följande områden och alternativ har valts bort då de inte uppfyller 
målen inom ekologisk och social hållbarhet:

• Passage genom tätorterna Mölndal och Mölnlycke ovan mark med 
undantag för en sträckning längs med Västkustbanan genom Mölndal.

• Passage genom Gunnebo kulturreservat ovan mark.

• Passage genom naturreservatet Yxsjön ovan mark med undantag 
för den nordligaste delen där järnväg får anläggas enligt 
reservatsbestämmelserna .

• Passage över eller under de större sjöarna Rådasjön, Landvettersjön, 
Finnsjönvattentäkt, Yxsjön, Nordsjön och Östersjön.

Dessutom har en sydlig korridor där den nya järnvägen följer Västkustbanan 
förbi de planerade uppställningsspåren vid Sandbäck valts bort. Då 
uppställningsspåren kräver hela den tillgängliga ytan mellan Västkustbanan 
och Kålleredsbäcken bedöms en breddning till fler spår än vad som på sikt 
planeras för Västkustbanan inte vara möjlig.

Station vid Viared på huvudbana (B10)
Alternativet innebär att den nya järnvägen korsar Kust till kustbanan och väg 
40 i närheten av Viaredsmotet och att stationen placeras på bro över Kust till 
kustbanan, se Figur 5.15. Den fortsatta sträckningen av järnvägen kommer att 
gå över Pickesjön och vidare över Viskadalen. Anslutning till Borås C med 
spårbunden trafik på Kust till kustbanan bedöms vara möjlig.

Ett stationsläge vid Viared bedöms kunna erbjuda hög tillgänglighet 
med bil och buss via väg 40. Stationens läge väster om staden innebär att 
restiden mellan Station Borås och Göteborg C blir kortare än för andra 
stationsalternativ. Ett stationsläge vid Viared medför dock en betydligt 
längre anslutningsresa för dem som reser mellan Station Borås och Borås 
C med regionaltåg på Kust till kustbanan, vilket medför att tillgängligheten 
till stationen blir jämförelsevis låg och den totala restiden till Göteborg från 
centrala Borås jämförelsevis lång. Jämfört med centrala stationslägen är 
tillgängligheten till en station vid Viared sämre. 

I anslutning till stationsläget bedöms det finnas relativt gott om utrymme 
för stationsnära utveckling. I jämförelse med centrala och centrumnära 
stationsalternativ bedöms dock utvecklingspotentialen vara betydligt lägre, 
bland annat med hänsyn till störningar från väg 40. En station vid Viared 
kommer i konflikt med annan infrastruktur och behöver därför anläggas på 
en hög och lång bro över Kust till kustbanan och väg 40, vilket medför en hög 
kostnad. 

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ. 

Tidigare studerade alternativ
Inom arbetet med Lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås (Trafikverket, 
2016b). valdes ett antal alternativ bort. Utifrån nedanstående motiveringar 
har dessa stationsprinciper inte heller studerats inom ramen för den aktuella 
lokaliseringsutredningen.

Alternativ att samförlägga järnvägen med väg 40 genom Borås har studerats 
både avseende en placering bredvid varandra och ovanför varandra. Med 
hänsyn till vägens geometri skulle det dock inte gå att uppnå tillräckliga 
hastigheter på järnvägen, varför alternativen valts bort utifrån de ekonomiska 
hållbarhetsmålen .

En station i bergtunnel i södra delen av Borås tätort eller söder om Borås 
tätort bedöms inte generera några funktionella eller kostnadsmässiga fördelar 
jämfört med ett stationsläge i tunnel under centrala Borås. Alternativen har 
därför valts bort utifrån de ekonomiska hållbarhetsmålen.

Station på huvudbana i markplan eller ovan mark inom centrala Borås har 
valts bort då det skulle medföra mycket omfattande påverkan på stadsbilden, 
betydande mängd bebyggelse skulle behöva rivas och viktiga samband i 
staden skulle brytas. Alternativen har därför valts bort utifrån de sociala 
hållbarhetsmålen.
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Figur 5.16 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen 
”bortval av alternativ i två steg” markerad.

5.2.5 Områden och korridorer  
Landvetter flygplats - Borås
Undantagna områden   
Inom utredningsområdet finns Bollebygds tätort samt flera mindre tötorter 
och flera särskilt utpekade natur- och kulturmiljöer ,som omöjliggör en ny 
järnväg ovan mark

Följande områden och alternativ har valts bort då de inte uppfyller målen 
inom ekologisk och social hållbarhet:

• Passage genom tätorterna Bua, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Olsfors, 
Hultafors, Sandared och Sjömarken ovan mark. 

• Passage genom naturreservaten Risbohult, Klippan och Rya åsar ovan 
mark.

• Passage genom jordbrukslandskapet norr om Sandared.  

• Passage över eller under de större sjöarna Östra Nedsjönvattentäkt, 
Gesebols sjö, Viaredssjön, Uppsalen, Västersjön, Bosjön och Öresjö.

Dessutom har delar av Nolåns och Storåns dalgångar valts bort med hänsyn 
till landskapets förutsättningar, befintlig markanvändning och vattentäkter.

5.3 Bortval i steg 2
För kvarvarande alternativ från steg 1 har en fördjupad analys gjorts med 
en hållbarhetsbedömning för respektive alternativ. Slutsatserna av denna 
har förankrats i samråd under hösten 2020. Det har också skett löpande 
avstämningar med Västra Götalandsregionen, berörda kommuner och 
Swedavia.

Dessa hållbarhetsbedömningar resulterade i ytterligare bortval bland 
stationsalternativen i Borås samt på sträckan Landvetter flygplats – Borås, 
vilka beskrivs nedan i detta kapitel. För stationsalternativen i Mölndal och 
Landvetter flygplats samt på sträckan Almedal – Landvetter flygplats gjordes 
inga ytterligare bortval.   

Hållbarhetsbedömningarna redovisades i materialet till samrådet med 
värderosor. Då hållbarhetsbedömningarna jämför alternativen med varandra 
redovisas inga värderosor nedan.

De passageområden som illustrerades i avsnitt 5.1 har nu ersatts av korridorer. 
En korridor är en yta inom vilken ett stort antal möjliga linjesträckningar för 
järnvägen kan möjliggöras.

Metod för bortval visas i Figur 5.16. Hela metoden för identifiering och 
bedömning av alternativ beskrivs i avsnitt 2.3.
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5.3.1 Station i Borås
Station vid Lusharpan på huvudbana (B5)
Alternativet med station på huvudbana vid Lusharpan innebär att 
huvudbanan passerar genom de södra delarna av Borås tätort och att Station 
Borås byggs i Kust till kustbanans förlängning, i närheten av Lusharpan 
söder om väg 40 eller vid Åhaga utmed Kust till kustbanan, se Figur 5.17. Ett 
stationsläge nära korsningspunkten för Viskadalsbanan/Kust till kustbanan 
och behovet av att passera väg 40 har bedömts förutsätta att stationen byggs 
på bro. Ett stationsalternativ på huvudbana i aktuell sträckning har bedömts 
förutsätta en omfattande omläggning av Kust till kustbanan så att denna inte 
längre ansluter mot befintlig Borås C och följer sin nuvarande sträckning 
runt Norrby, utan istället passerar under väg 40 i höjd med Lusharpan. Även 
en omdragning av Viskadalsbanan kan bli nödvändig för att möjliggöra 
alternativet. Med dessa åtgärder har stationsalternativet vid utvärderingen 
förutsatts kunna erbjuda bytesmöjligheter mot tåg på Viskadalsbanan och 
Kust till kustbanan samt mot lokal kollektivtrafik. Väster om stationsläget 
behöver den nya järnvägen passera över väg 40, innan den går in i bergtunnel 
under stadsdelen Byttorp. Öster om stationsläget följer den nya järnvägen i 
huvudsak Kust till kustbanan ut ur staden.

Omläggningen av Kust till kustbanan, omfattande bro- och 
tunnelkonstruktioner samt fastighetsinlösen innebär att alternativet inte 
bedöms uppfylla målet för samhällsekonomisk kostnad, vilket påverkar den 
ekonomiska hållbarheten. Alternativet bedöms ha högst investeringskostnad 
av alternativen som studerats i steg 2. Omfattande omläggningar av befintliga 
järnvägar innebär också betydligt högre utsläpp av växthusgaser jämfört 
med andra alternativ. Jämfört med alternativet med bibana vid Lusharpan 
(B4) innebär huvudbana vid Lusharpan ett större intrång i kringliggande 
stadsdelar samt en större barriär i staden, vilket avspeglas i att delar av de 
sociala hållbarhetsmålen delvis motverkas. 

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Station vid Bråt på huvudbana (B7)
Alternativ Bråt (B7) innebär att huvudbanan förbi Borås dras söder om väg 
27. Passage över Viskadalsbanan och Varbergsvägen har förutsatts ske på 
bro, Figur 5.18. Stationsläget hamnar 4-6 km söder om befintlig Borås C och 
Station Borås har vid utvärderingen av stationsalternativ förutsatts byggas 
helt eller delvis på bro för att erbjuda bytesmöjlighet mot spårbunden trafik 
på Viskadalsbanan. Anslutning med spårbunden trafik på Viskadalsbanan 
bedöms vara möjlig. Anslutningstrafik med regional busstrafik har vid 
utvärderingen förutsatts vara möjlig via Varbergsvägen och väg 27. Stationens 
placering långt ifrån stadens invånare, arbetstillfällen och målpunkter 
kommer att påverka järnvägens attraktivitet och nyttan med densamma, 
vilket innebär små möjligheter till ökad omsättning i näringslivet, ökad 
inflyttning och nya arbetstillfällen i regionen. Alternativet motverkar därför 
delvis sociala hållbarhetsmål som vardagsliv och social balans. Det externa 
läget med lågt antal resenärer innebär också att den samhällsekonomiska 
nyttan blir låg och att även det ekonomiska hållbarhetsmålet avseende 
regional och lokal utveckling är svårt att uppfylla.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom ekonomisk och 
social hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.
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Figur 5.17 Bortvalt alternativ B5 Lusharpan.
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Figur 5.18 Bortvalt alternativ B7 Bråt.
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5.3.2 Landvetter flygplats - Borås 
Rävlanda Nord
Från Landvetter flygplats följer korridoren samma sträckning som 
alternativen Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd fram till passagen 
av väg 27/40, se Figur 5.19. Därifrån fortsätter korridoren rakt öster ut och 
passerar omedelbart norr om Rävlanda tätort där järnvägen delvis kommer 
att gå i tunnel. Nolån och Sörån passeras på två separata broar med en 
sammanlagd längd på 700-800 meter. Öster om dalgången bedöms det, med 
hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka två 
kilometer lång tunnel innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd 
och Borås. Här följer korridoren samma sträckning som alternativen Olsfors 
och Bollebygd Syd fram till Viared och vidare till något av tre möjliga 
stationslägen i Borås.

Korridoren passerar i norra kanten av Rävlanda samhälle. Detta medför stor 
negativ påverkan på de tätortsnära rekreationsvärdena och boendemiljön 
norr om Rävlanda och innebär att de sociala hållbarhetsmålen med framför 
allt social balans motverkas. Korridorens passage nära Rävlanda och i en 
känslig del av landskapet i Nolåns dalgång innebär att målet för landskapets 
form och upplevelsevärden delvis motverkas. Passagen norr om Rävlanda 
fanns med i tidigare utredning, Järnvägsutredning Kust till kustbanan 
delen Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd (BRVT 2003:02:1), då det var en 
förutsättning för det då studerade stationsläget i Kråketorp, vilket inte längre 
är aktuellt.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom social 
hållbarhet och har därför valts bort. För ekologisk hållbarhet bedöms 
alternativet inte ha några tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ.

Rävlanda Syd
Korridor Rävlanda Syd följer samma korridor som Rävlanda Nord med 
undantag för passagen av Storåns dalgång söder om Rävlanda, se Figur 
5.20. Järnvägen kan passera dalgången helt eller delvis på bro, vilket 
innebär att brons längd kan variera från cirka 700 till 1500 meter. Öster 
om dalgången bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att 
anlägga järnvägen i en cirka 1,5 kilometer lång tunnel innan den når den 
högre terrängen mellan Bollebygd och Borås. Här följer korridoren samma 
sträckning som flera andra alternativ fram till Viared och vidare till något av 
de tre möjliga stationslägena i Borås.

Korridoren innebär en passage genom Storåns dalgång söder om Rävlanda. 
Det påverkar ett landskapsmässigt känsligt område i Storåns dalgång som 
har ett nationellt bevarandevärde och är av riksintresse för både kultur- 
och naturmiljö. Dessutom ligger korridoren mycket nära socialt känsliga 
områden som Rävlanda skola och Björketorps kyrka.

I jämförelse med övriga studerade alternativ har alternativet också en något 
längre restid, vilket innebär en sämre samhällsekonomisk nytta.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både social, 
ekologiskt och ekonomisk hållbarhet och har därför valts bort.
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Figur 5.19 Bortvalt alternativ Rävlanda Nord.
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Figur 5.20 Bortvalt alternativ Rävlanda Syd.
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Rydboholm
Korridor Rydboholm är det sydligaste alternativet mellan Landvetter 
flygplats och Borås. Korridoren har samma sträckning som korridor Rävlanda 
Syd och passerar Storåns dalgång på liknande sätt. Öster om dalgången 
bedöms det, med hänsyn till topografin, vara nödvändigt att anlägga 
järnvägen i en cirka två kilometer lång tunnel innan den når den högre 
terrängen mellan Bollebygd och Borås, se Figur 5.21. Öster om dalgången 
fortsätter korridoren i östlig riktning genom ett höglänt och glest bebyggt 
skogsområde fram till Viskans dalgång och stationsläge Bråt (B7) strax norr 
om Rydboholm.

Korridor Rydboholm ansluter enbart till stationsalternativ Bråt (B7) och 
då detta stationsalternativ valts bort har även korridoren valts bort. Att 
ansluta korridor Rydboholm till andra stationsalternativ bedöms ge 
betydligt sämre kopplingar. På grund av intrång i Storåns dalgång motverkar 
alternativet också flera av de sociala och ekologiska hållbarhetsmålen. 
Alternativet ansluter endast till ett externt stationsläge, vilket motverkar det 
ekonomiska hållbarhetsmålen avseende lokal- och regional utveckling samt 
samhällsekonomisk nytta.

Sammantaget bedöms alternativet ha låg måluppfyllelse inom både social, 
ekologiskt och ekonomisk hållbarhet och har därför valts bort.
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Figur 5.21 Bortvalt alternativ Rydboholm.
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6 Kvarvarande alternativ
Sträckan Göteborg-Borås har delats in i tre delsträckor för att få ett 
hanterbart antal alternativ att jämföra. Nedan beskrivs kvarvarande 
alternativ för de tre delsträckorna Almedal - Landvetter flygplats, Landvetter 
flygplats - Borås och genom Borås, avseende sträckning, anläggningstyper 
och byggbarhet efter de bortval som gjorts i steg 1 och 2 som redovisas i 
kapitel 5, se Figur 6.1.

Alternativen beskrivs som korridorer. Korridorernas bredd varierar med 
hänsyn till dels angränsande bebyggelse och/eller miljöintressen, dels till 
behovet av att i kommande skede av planläggningen kunna välja en optimal 
linjesträckning. Illustrerade korridorer är betydligt bredare än själva 
järnvägsanläggningen och järnvägen kommer således bara att ta en liten del 
av korridoren i anspråk.

Figur 6.1 Kvarvarande utredningskorridorer.
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Utredningsområde

Bedömd huvudsaklig anläggningstyp
Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Stationsläge

Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats Delsträcka Landvetter flygplats - Borås

Delsträcka genom Borås

För respektive korridor beskrivs de huvudsakliga anläggningstyperna 
bergtunnel, bro och bank eller skärning enligt avsnitt 3.2.4. Bro och 
bergtunnel anges som anläggningstyp där kringliggande intressen och 
topografi omöjliggör en annan anläggningstyp. På dessa delar är alltså bro 
eller bergtunnel en förutsättning och den anläggningstyp som använts vid 
konsekvensbedömning. Anläggningstypen bank eller skärning innebär 
att järnvägen placeras i markplan. Kortare broar och tunnlar har inte 
illustrerats men kan ingå vid till exempel passage av vägar. Gränser 
mellan anläggningstyper är ungefärliga och kommer att detaljstuderas i 
utformningen av kommande planförslag.

Byggbarheten beskrivs översiktligt för respektive alternativ och fokuserar på 
känsliga passager och behov av etableringsytor, arbetstunnlar, masshantering 
etcetera.

I delsträckan genom Borås ingår en sträcka öster om Borås även om 
järnvägen i ett första skede byggs till och med stationen i Borås. Sträckan 
öster om stationsläget ingår för att översiktligt visa konsekvenserna för den 
fortsatta sträckningen vid aktuellt stationsläge. 

Hela metoden för identifiering och bedömning av alternativ beskrivs i  
avsnitt 2.3.
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Figur 6.2 Stationsalternativ M1 Mölndal.

Figur 6.3 Vy från norr, flygfoto över Mölndal med stationsalternativ M1.
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6.1 Korridorer Almedal - Landvetter  
flygplats
Nedan beskrivs kvarvarande alternativ på sträckan Almedal – Landvetter 
flygplats. Först beskrivs stationslägen i Mölndal och vid Landvetter flygplats 
och därefter korridorerna. 

6.1.1 Mölndal station, M1
Nuvarande Mölndal station byggs ut med fler spår för att klara planerad 
trafik på den nya stambanan och Västkustbanan, se Figur 6.2 och Figur 6.3. 
Stationen, som idag har tre spår och en plattform, behöver utökas till sex 
spår och tre plattformar. Detta innebär att järnvägsområdet breddas från 
nuvarande 35 meter till cirka 70 meter. Spår och plattformar kan passas in 
under den befintliga bron (Mölndalsbro). Plattformarna ska utformas för 
250 meter långa tåg. Plattformarna kan placeras norr och/eller söder om 
Mölndalsbro. Plattformarna ska kunna nås med rulltrappor och hissar från 
bron samt från en eventuellt tillkommande gångbro.

Nämndemansgatan som går parallellt med spåren får ett nytt läge under bron. 
Söder om stationen krävs utrymme för växelförbindelser mellan spåren samt 
en förbindelse till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen 
söder om Mölndal. Det innebär att järnvägsområdet kommer att påverka 
planerad bebyggelse i Forsåker. Här kommer bullerskyddsåtgärder att krävas.

Stationen ligger centralt i Mölndal och möjliggör byten till tåg på 
Västkustbanan och lokal kollektivtrafik. Befintliga servicefunktioner som 
kommersiella ytor och vänthall kan nyttjas men kommer att behöva utökas 
vid tillkommande trafik. Då befintlig station är centralt belägen förutsätts 
huvuddelen av tillkommande resenärer kunna nyttja kollektivtrafiken.

Byggbarhet 
Ombyggnaden av Mölndal station kommer att begränsas av befintlig bro 
över spårområdet och pågående trafik på Västkustbanan. Det kommer 
att medföra behov av tillfälliga konstruktioner och etapplösningar för att 
trafiken på Västkustbanan ska kunna upprätthållas under byggtiden. Inom 
stationsområdet finns det också behov av geotekniska förstärkningsåtgärder 
och översvämningsskydd.

Möjliga etableringsytor finns utmed Järnvägsgatan norr om Mölndalsbro 
samt inom obebyggda delar av Forsåkerområdet söder om Mölndalsbro.
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6.1.2 Station i tunnel under flygplatsen, L1
Stationen placeras i bergtunnel cirka 30 meter under Landvetter flygplats, 
se Figur 6.4 och Figur 6.5. Stationen utformas med två genomgående 
huvudspår och två plattformsspår som ska utformas för 250 meter långa tåg. 
Bergtunneln bedöms bli 2,5–3 kilometer lång.

Järnvägstunneln korsar flygplatsen och planeras få en uppgång nära 
flygplatsterminalen. Ytterligare en uppgång i anslutning till kollektivtrafik 
planeras i andra ändan av plattformen. Uppgångarna kommer att ha 
rulltrappor och hissar. Utöver detta kommer servicetunnlar, tvärtunnlar, 
brandgasschakt och tryckutjämningsschakt att behövas. Järnvägen och 
stationen ligger på ett djup där tunneln inte bedöms påverka befintliga 
byggnader. 

Stationen behöver samordnas med Swedavias masterplan som bland annat 
innefattar framtida planer på att utveckla ytan runt flygplatsterminalen 
samt en ny landningsbana öster om nuvarande terminalområde (Swedavia 
Airports, 2017). Järnvägens påverkan på den eventuella nya landningsbanan 
beror på hur stationen placeras i korridoren. Det är en förutsättning att 
järnvägen placeras så djupt att den går att överdäcka i framtiden för att inte 
omöjliggöra en ny landningsbana. 

Det föreslagna stationsläget är lokaliserat i direkt anslutning till Landvetter 
flygplats och befintliga servicefunktioner som kommersiella ytor, vänthall 
och angörings- och parkeringsytor kan till stor del nyttjas, men kan behöva 
anpassas utifrån stationsläget. 

Den nya stationen samordnas med Landvetter flygplats och möjliggör 
anslutningsresor till inrikes och utrikes flyg. Stationen kan även användas 
av de som bor i närområdet eller arbetar på flygplatsen eller i närliggande 
områden. 

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen.

Byggbarhet 
Etableringsytor med anslutningsvägar kommer att krävas vid 
tunnelmynningarna, vilket kan medföra behov av skyddsåtgärder med 
hänsyn till säkerhet och miljö. Anläggande av plattformsförbindelser med 
hissar och rulltrappor kommer att påverka verksamheter både inom och 
utanför flygplatsterminalen. Sprängningsarbeten för tunneln behöver utföras 
med hänsyn till flygplatsens utrustning och säkerhetskrav.
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Figur 6.4 Stationsalternativ L1 i tunnel under flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till stationsalternativ L3.
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Figur 6.5 Vy från sydväst, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L1. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna 
ansluta till stationsalternativ L3.
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Figur 6.6 Stationsalternativ L3 Parallell med flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga 
stationsalternativ.
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Figur 6.7 Vy från söder, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L3. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta 
till övriga stationsalternativ.

6.1.3 Station parallell med flygplatsen, L3
Den nya järnvägen byggs i nedsänkt läge parallellt med och öster om befintlig 
landningsbana och flygplatsterminal, se Figur 6.6 och Figur 6.7. Stationen 
placeras i nära anslutning till flygplatsterminalen. Stationen utformas med 
två genomgående huvudspår och två plattformsspår med plattformar som 
ska utformas för 250 meter långa tåg. 

Järnvägen behöver överdäckas med ett betongtak inom cirka 350 meters 
avstånd från flygledartornet eftersom elektriska störningar från tågtrafiken i 
annat fall kan störa flygplatsens kommunikationsutrustning. Överdäckningen 
behöver vara cirka 700 meter lång. Överdäckningen kommer även att 
underlätta kommunikationen inom området och till flygplatsterminalen. 

Avståndet till flygplatsterminalen beror på var i korridoren stationen 
placeras. Beroende på placering kan stationen hamna 40 till 400 meter från 
terminalen. Det längre avståndet kan medföra att system för anslutande 
transporter behövs. En ny station behöver också samordnas med flygplatsens 
framtida utveckling enligt Swedavias masterplan och anpassas till en 
eventuell framtida andra landningsbana. Beroende på placering inom 
korridoren kan också befintliga verksamheter behöva anpassas. Stationens 
läge medför även att befintliga vägar, parkeringsplatser och gångstråk kan 
behöva läggas om.

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen. 

Byggbarhet 
Stationen kommer att ligga inom nuvarande terminalområde med befintliga 
byggnader och verksamheter, vilket kan medföra omfattande rivningsarbeten 
och temporära åtgärder för att pågående verksamheter ska kunna fortgå 
under byggnadstiden.

Inom stationsområdet finns ett stort grundvattenförande sprängstensmagasin, 
vilket kräver särskilda åtgärder då järnvägen går i skärning genom området. 
Det finns också stora mängder torv i båda ändar av stationsområdet som 
behöver hanteras.
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Figur 6.8 Stationsalternativ L7 Öster om flygplatsen. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta till övriga stationsalternativ.
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Figur 6.9 Vy från väster, flygfoto över Landvetter flygplats med stationsalternativ L7. Att korridoren är bredare norr om stationsläget beror på att korridoren även ska kunna ansluta 
till övriga stationsalternativ.

6.1.4 Station öster om flygplatsen, L7
Alternativet innebär att den nya järnvägen byggs i bergtunnel under befintlig 
landningsbana och att stationen placeras utanför tunnelmynningen, cirka 
1,2 kilometer öster om befintlig terminalbyggnad, se Figur 6.8 och Figur 6.9. 
Stationen utformas med två genomgående huvudspår och två plattformsspår 
med plattformar som ska utformas för 250 meter långa tåg. Huvuddelen av 
stationen med spår och växlar bedöms komma att ligga i skärning eller tråg 
utanför bergtunneln. Kringutrustning som servicetunnlar, tvärtunnlar och 
tryckutjämningsschakt kommer att behövas.

Det är en förutsättning att järnvägen placeras så djupt att den går att 
överdäcka i framtiden för att inte omöjliggöra en ny landningsbana. Det kan 
också innebära att delar av flygplatsens ytor måste omdisponeras. En ny 
station behöver även samordnas med flygplatsens framtida utveckling enligt 
Swedavias pågående masterplan (Swedavia Airports, 2017).

Huvuddelen av flygplatsens anläggningar i form av vänthall, parkering 
och angöringsytor bedöms kunna nyttjas. Ett enklare resecentrum kan 
dock behövas i anslutning till stationen då den är planerad en bit från 
flygplatserminalen. Då en stor del av av- och påstigande vid stationen 
förutsätts ha Landvetter flygplats som målpunkt bör det finnas anslutande 
busstrafik mellan stationen och flygplatsterminalen.

Befintlig anslutning till Landvetter flygplats via väg 27/40 och Flygplatsvägen 
kan användas för att nå stationen.

Byggbarhet 
Etableringsytor med anslutningsvägar kommer att krävas vid 
tunnelmynningarna, vilket kan medföra behov av skyddsåtgärder med 
hänsyn till säkerhet och miljö. Sprängningsarbeten för tunneln behöver 
utföras med hänsyn till flygplatsens utrustning och säkerhetskrav.
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Figur 6.11 Vy från väster, flygfoto över Yxsjöns naturreservat med korridor Mölnlycke.

 
 
Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av 
Yxsjöns naturreservat, se Figur 6.11. Den vidare sträckan fram till Landvetter 
flygplats kommer med hänsyn till topografin att innebära en eller flera korta 
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd. Landvetter flygplats 
korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) 
alternativt öster om tunnelmynningen (L7).

Byggbarhet 
I Mölndalsåns dalgång är utrymmet för nya spår begränsat av bebyggelse 
och befintlig infrastruktur i form av Västkustbanan och E6/E20 samt av 
Mölndalsån. Byggande av nya spår i dalgången kommer att kräva omläggning 
av delar av Västkustbanan och E6/E20 samt kommer även att medföra viss 
påverkan på Mölndalsån och dess närområde.

Omfattande geotekniska åtgärder i form av kalkcementpelare, bankpålning, 
påldäck och lättfyllning kommer att krävas för att säkra både spårens 
och omgivningens stabilitet då lerdjupen är stora och lerans hållfasthet 
är mycket låg. För att få plats med nya spår kommer befintliga spår att 
behöva flyttas i sidled, vilket innebär att både befintliga och nya spår 
behöver grundförstärkas. För att förstärkningsåtgärder ska kunna utföras 
behöver den nya järnvägen byggas i flera etapper. Byggande av järnväg i 
dalgången är en geoteknisk utmaning där stabilitet, sättningar, befintliga 
förstärkningsåtgärder och svårigheter med begränsat utrymme behöver 
beaktas samtidigt. 

Byggtiden innebär också behov av skyddsåtgärder för bland annat buller och 
vibrationer.

 
Skydd mot översvämning vid höga vattennivåer i Mölndalsån behöver 
anläggas utmed den västra sidan av järnvägen hela sträckan mellan 
Västlänkens översvämningsskydd i Almedal och korsningen med Mölndalsån 
vid Forsåker. Åtgärder behöver också vidtas för att skydda anläggningen 
mot översvämning vid skyfall. Åtgärderna behöver samordnas med skydd av 
övrig infrastruktur och bebyggelse. Med hänsyn till befintlig och planerad 
bebyggelse utmed järnvägen kommer även skyddsåtgärder mot buller från 
tågtrafiken och olyckor med farligt gods att behöva vidtas.

Vid Rävekärr behöver den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Möjlig utformning av bron framgår av Figur 6.13. 
Oavsett anläggningstyp kommer Kålleredsbäcken att behöva grävas om på 
en sträcka av cirka 260 meter. Alternativet att låta Västkustbanan gå på bro 
över spåren mot Borås skulle medföra en betydligt längre bro då godstrafiken 
på Västkustbanan ställer krav på mindre lutningar. Öster om Mölndalsåns 
dalgång fortsätter järnvägen i bergtunnel förbi Mölnlycke. Med hänsyn till 
topografi och bebyggelse bedöms tunneln bli cirka 8 kilometer lång.

 

6.1.5 Korridor Mölnlycke
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Figur 6.10 Korridor Mölnlycke.

Korridoren följer Västkustbanan från Almedal till Mölndal och innefattar 
en station i centrala Mölndal, se avsnitt 6.1.1. Söder om Rävekärr viker 
korridoren av från Västkustbanan och fortsätter i nordostlig riktning mot 
Mölnlycke, se Figur 6.10. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och 
bebyggelse bedöms järnvägen komma att gå i tunnel från Sandbäck tills den 
har passerat Mölnlycke tätort. Öster om Mölnlycke kan järnvägen till stor del 
gå i markplan innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren 
kan anslutas till stationsalternativen under flygtplatserminalen (L1) och Öster 
om flygplatsen (L7), se avsnitt 6.1.2 respektive 6.1.4.

I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med Västkustbanan, 
vilket innebär att både angränsande fastigheter samt E6/E20 och Mölndalsån 
kommer att påverkas. Mölndal station behöver byggas ut med fler spår och 
plattformar, vilket påverkar både befintlig och planerad bebyggelse öster om 
stationen. Söder om Mölndal station möjliggör den föreslagna korridoren 
fortsatt utbyggnad av Västkustbanan till fyra spår samt en anslutning 
till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen. Spåret till 
Pilekrogen, som ska ansluta till mittplattformen på Mölndal station, korsar 
spåren för den nya järnvägen och Västkustbanan på bro eller i tunnel. För 
passagen av Mölndalsån vid Forsåker krävs flera parallella järnvägsbroar. Det 
bredare järnvägsområdet kommer att medföra intrång i befintlig bebyggelse i 
Brännås och Rävekärr.
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Figur 6.13 Möjlig utformning av järnvägsbro över Västkustbanan och Kålleredsbäcken vid Rävekärr, vy från norr. 

Den planskilda korsningen mellan den nya järnvägen och Västkustbanan vid 
Rävekärr innebär en lång bro eller tunnel för den nya järnvägen eftersom 
korsningsvinkeln mellan spåren är liten. Omfattande grundförstärkningar 
kommer att krävas för såväl en bro som för en tunnel.

Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat 
inte påverkas. Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än 
önskvärt, varför större etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om 
Mölnlycke blir Eskilsbyvägen troligen viktig för etablering och transporter.

Figur 6.12 Trångt avsnitt mellan Mölndalsån, Västkustbanan och E6/E20. En möjlig 
lösning är att de två nya spåren byggs på en längsgående bro över ån, vilket innebär att 
flera brostöd kommer att placeras i ån. 

FLÖJELBERGSGATAN

E6/E20
MÖLNDALSÅN

VÄSTKUSTBANAN

Söder om korsningen med Flöjelbergsgatan finns en mycket trång passage 
mellan Mölndalsån och E6/E20, se Figur 6.12. Här kommer de nya spåren att 
gå på en cirka 200 meter lång bro, vilket påverkar befintlig åfåra på en sträcka 
av cirka 120 meter, genom att flera brostöd behöver placeras i ån. Detta kräver 
särskild hänsyn för att minimera påverkan på såväl vattenflöde som 
vattenkvalitet. 

Vid Lackarebäcksmotet behöver en ny järnvägstunnel byggas parallellt med 
befintlig tunnel. För att den nya tunneln ska kunna byggas behöver troligen 
trafikplatsen inklusive bron över E6/E20 rivas och byggas om. Ombyggnaden 
kommer i så fall att behöva genomföras i flera etapper för att trafiken på E6/
E20 ska kunna fortgå under byggtiden.
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GRAVSJÖN

BENAREBY

NORDSJÖN

LANDVETTER FLYGPLATS

Figur 6.15 Vy från väster, flygfoto över Gravsjön och Nordsjön med korridor Tulebo.

Med hänsyn till topografin kan det innebära en eller flera korta bergtunnlar 
samt en kort bro över dalgången söder om Björröd. Landvetter flygplats 
korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel (L1) 
alternativt öster om tunnelmynningen (L7). 

Jämfört med övriga alternativ möjliggör alternativ Tulebo med hänsyn till 
topografin en kortare tunnel öster om Mölndalsåns dalgång. Detta förutsätter 
dock att järnvägen passerar ovan mark genom Tulebo.

Byggbarhet 
Beskrivningen av byggbarhet i Mölndalsåns dalgång är densamma som för 
korridor Mölnlycke och därför hänvisas till detta alternativ. 

Om järnvägen passerar dalgången vid Tulebo i markplan behöver den 
grundförstärkas med kalkcementpelare alternativt påldäck.

Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. 
Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför 
större etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir 
Eskilsbyvägen troligen viktig för etablering och transporter.

6.1.6 Korridor Tulebo

Almedal

Forsåker

Landvettersjön

L1 Tunnel

M1 Mölndal

L7 Öster om flygpl.

Gunnebo

Kållered

Åby

Råda

dalen

Örgryte

Balltorp

Hulebäck

Krokslätt

äng

Skår

Åbro

Kikås

Äspås

Backa

Önneröd

Solängen

Rävekärr

Alehagen

Salmered

Kallebäck

St. Bråta

Kullbäckstorp

Mölndal Mölnlycke

Härryda

Landvetter

Å

röd

Råda

Höga
Pixbo

Bolås

Hallen

Tulebo

Tahult

hallar

Snugga

Buarås

Hårske-

Öjersjö

Bårhult

Ranered

Inseros

Björröd

Benareby

Vrestaby
Stjärnås

Eskilsby

Skårtorp

Bertshult

Tvärgården

Hällesåker

Nya Långenäs

äng

Skår

Hovås
Långö

Högen

Hultet

Tulebo

Slamby

Lahall

Holmen

Skogen

Sundet

Kullen

Sjödala

Dvärred

Sjödala

Alvered

Labacka

Sandbäck

Knipered

Heljered

Långåker

Hällsnäs

Långenäs

Åbydalen

Roggelid

Helgered

Snåkered

Ingsered

Jäxviken

Dansered

Bråttkärr

Gökskulla

Djupedala

Greggered

Svedjorna

Grantjärn

Skalmered

Hasslerås

Linäckran

Hjorthall

Lindbacken

Torrekulla

Hultakulla

Skåregärde

Hästebacka

Skällsjöås

Tulebo höjd

Grankärrsås

Slapperhult

Torvmossared

Äntetjärnsås
Kärrsjöstrand

Yxsjön

Rådasjön

Finnsjön

Nordsjön

V Ingsjön

Östersjön

Stora

Fisjön

Stensjön

Vällsjön

Hårssjön

Gravsjön

Ötjärnen

Skärsjön

Kärrsjön

Hörsickan

Survesjön

Skällsjön

L. Delsjön

Tulebosjön

St. Issjön

St. Delsjön
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naturreservat
Delsjöområdets
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flygplats

Björnar-
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Utredningskorridor Tulebo
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Stationsalternativ

Utredningsområde

Figur 6.14 Korridor Tulebo.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativet Mölnlycke och har även motsvarande stationslösning 
i Mölndal, se avsnitt 6.1.1 och 6.1.5. Korridoren kan anslutas till 
stationsalternativen under flygplatsen (L1) och Öster om flygplatsen (L7), 
se avsnitt 6.1.2 respektive 6.1.4. Söder om Mölndal station krävs planskild 
anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid Pilekrogen, på 
samma sätt som i alternativ Mölnlycke, se Figur 6.14.

Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Möjlig utformning av bron framgår av Figur 6.13. 

Tunneln från Sandbäck blir med hänsyn till topografi och befintlig miljö 
relativt lång. Dalgången vid Tulebo kan passeras i markplan i den södra delen 
av korridoren medan en nordlig sträckning inom korridoren behöver gå i 
tunnel med hänsyn till riksintressen för både naturvård och friluftsliv vid 
Hårssjön. Tunnellängden bedöms bli 5–6 kilometer. Korridoren passerar på 
bro över Gravsjön och därefter genom ett område med bostadsbebyggelse vid 
Benareby. Öster om Benareby fortsätter korridoren i kuperad terräng fram till 
Landvetter flygplats, se Figur 6.15. 
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GRAVSJÖN

BENAREBY

NORDSJÖN

LANDVETTER FLYGPLATS

Figur 6.17 Vy från väster, flygfoto över Gravsjön och Nordsjön med korridor Landvetter 
Öst.

 
 

Öster om Benareby fortsätter korridoren söder och öster om Landvetter 
flygplats och ansluter till stationsläget parallellt med flygplatsen (L3), se 
Figur 6.17. 

Byggbarhet 
Beskrivningen av byggbarhet i Mölndalsåns dalgång är densamma som för 
korridor Mölnlycke och därför hänvisas till detta alternativ.

Den långa tunneln söder om Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar 
samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts 
placeras så att befintliga och planerade naturreservat inte påverkas. Det kan 
innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större 
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen 
troligen viktig för etablering och transporter. Korridoren passerar genom 
flera torvområden, vilket behöver beaktas vid hantering av massor.

 
 

 
 

6.1.7 Korridor Landvetter Öst

Almedal

Forsåker

Landvettersjön

M1 Mölndal

L3 Parallell
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Åby

Råda

dalen
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Hulebäck

Krokslätt

äng

Skår

Åbro

Kikås

Äspås

Backa

Önneröd

Solängen

Rävekärr

Alehagen

Salmered

Kallebäck

St. Bråta
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Höga
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Skårtorp

Bertshult

Tvärgården

Hällesåker

Nya Långenäs

äng

Skår
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Tulebo höjd

Grankärrsås

Slapperhult
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Stationsalternativ

Utredningsområde

Figur 6.16 Korridor Landvetter Öst.

 
Korridor Landvetter Öst skiljer sig från övriga alternativ genom att 
stationen vid Landvetter flygplats är placerad öster om och parallellt med 
landningsbanan (L3), se avsnitt 6.1.3. Korridoren är något längre än övriga 
alternativ på sträckan Almedal-Landvetter flygplats, se Figur 6.16.

Korridoren följer Västkustbanan mellan Almedal och Mölndal på samma 
sätt som alternativen Mölnlycke och Tulebo, och har även motsvarande 
stationslösning i Mölndal, se avsnitt 6.1.1 och 6.1.5. Söder om Mölndal station 
krävs planskild anslutning till Trafikverkets planerade uppställningsspår vid 
Pilekrogen.

Vid Rävekärr kommer den nya järnvägen att korsa Västkustbanan och 
Kålleredsbäcken på bro eller i betongtunnel innan den går in i bergtunnel 
vid Sandbäck. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga skäl är 
huvudalternativet en bro. Möjlig utformning av bron framgår av Figur 6.13. 

Tunneln kan med hänsyn till topografin vara olika lång beroende på läge 
inom korridoren. Vid ett sydligt läge i korridoren blir det en kortare 
bergtunnel, medan ett nordligt läge i korridoren kräver en längre tunnel förbi 
Benareby på grund av topogafi samt natur- och kulturmiljö. Tunnellängden 
bedöms bli 6-10 kilometer.
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Korridor Raka vägen viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och 
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal station, se Figur 
6.18. Med hänsyn till topografi samt befintlig miljö och bebyggelse bedöms 
järnvägen komma att gå i en lång bergtunnel tills den har passerat Mölnlycke 
tätort. Vid en sydlig sträckning i korridoren kommer tunneln av topografiska 
skäl att börja senare. Öster om Mölnlycke sammanfaller alternativ Raka 
vägen med korridor Mölnlycke och här kan järnvägen till stor del gå i 
markplan innan den åter går ner i tunnel under flygplatsen. Korridoren kan 
anslutas till stationsalternativen under flygplatserminalen (L1) och Öster om 
flygplatsen (L7), se avsnitt 6.1.2 respektive 6.1.4.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med totalt 
5-6 spår. Anslutningen blir komplicerad med betongtunnlar i tre olika plan 
under E6/E20, se Figur 6.20 - Figur 6.22. Befintlig bro för Kust till kustbanan 
över E6/E20 kommer att behöva flyttas och intrånget på angränsande 
fastigheter blir betydande. Den stora och komplexa anläggningen som 
krävs på en begränsad yta innebär att det finns stor risk att Mölndalsån och 
dess närområde påverkas negativt. Den nya järnvägen fortsätter därefter i 
bergtunnel under Stensjön och Mölnlycke tätort. Med hänsyn till topografi 
och bebyggelse bedöms tunneln bli cirka 9 kilometer lång. 

Öster om Mölnlycke fortsätter korridoren i kuperad terräng i kanten av 
Yxsjöns naturreservat. Den vidare sträckan fram till Landvetter flygplats 
kommer med hänsyn till topografin att innebära en eller flera korta 
bergtunnlar samt en bro över dalgången vid Björröd, se Figur 6.19. Landvetter 
flygplats korsas i en 2,5–3 kilometer lång bergtunnel med en station i tunnel 
(L1) alternativt öster om tunnelmynningen (L7).

Korridoren är betydligt kortare än de alternativ som går via Mölndal.

Byggbarhet 
Vid Almedal där den nya järnvägen kommer att ansluta till Västkustbanan är 
utrymmet för nya spår begränsat av bebyggelse och befintlig infrastruktur 
i form av Västkustbanan och E6/E20 samt av Mölndalsån. Byggande av 
en planskild korsning mellan den nya järnvägens och Västkustbanans 
spår kommer därför att medföra omfattande intrång i angränsande 
verksamhetsområden samt omläggning av E6/E20 i en östligare sträckning.

Omfattande geotekniska åtgärder kommer att krävas för att säkra både 
spårens och omgivningens stabilitet då lerdjupen är stora och lerans 
hållfasthet är mycket låg. För att få plats med nya spår kommer befintliga spår 
att behöva flyttas i sid- och höjdled, vilket innebär att både befintliga och nya 
spår behöver grundförstärkas.

De nya spåren behöver korsa Västkustbanan och E6/E20 i separata 
betongtunnlar på olika nivåer, vilket innebär jordschakter till 15-20 meters 
djup för tunnlarna samtidigt som E6/E20 behöver flyttas i sidled och 
höjas cirka 3-4 meter, se Figur 6.20 - Figur 6.22. Det finns också risk för att 
Mölndalsån och dess närområde påverkas negativt under byggtiden

Byggtiden innebär också behov av skyddsåtgärder för bland annat buller och 
vibrationer.

6.1.8 Korridor Raka vägen
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Figur 6.18 Korridor Raka vägen.
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SKÄLLSJÖN

BJÖRRÖD

ESKILSBYVÄGEN

Figur 6.19 Vy från sydväst. Korridor Raka vägen i anslutning till Landvetter flygplats.
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Figur 6.21 Principiell utformning av planskild korsning mellan den nya järnvägen (gula spår) och Västkustbanan (röda spår). Avsnitt i tunnel är markerade med tjocka linjer.

MÖLNDALSÅN

VÄSTKUSTBANAN, 3 
SPÅR I TUNNEL OCH 1 
SPÅR I MARKNIVÅ

NY JÄRNVÄG 
GÖTEBORG-
BORÅS, 3 SPÅR I 
TUNNEL

SEKTION SE FIGUR 6.22  

KUST TILL KUSTBANAN

E6/E20

Figur 6.22 Möjlig sektion (sedd från söder) för den planskilda korsningen mellan den nya järnvägen, Västkustbanan och E6/E20. Figuren visar plan- och höjdlägen för korsande spår 
i förhållande till befintlig E6/E20 och Mölndalsån i ett snitt inom det markerade området i Figur 6.20. De tre högra spåren, som går i betongtunnel/-tråg, tillhör den nya järnvägen 
som svänger in mot Västkustbanan från öster. Övriga fyra spår, varav tre går i betongtunnel och ett går i markplan, tillhör Västkustbanan. Den bredare tunneln är en 
dubbelspårstunnel. Spårens höjdlägen styrs dels av att de ska korsa varandra planskilt, dels av att det ska finnas växelförbindelser mellan flera av spåren. E6/E20 behöver höjas och 
läggas om i en östligare sträckning. Den stora och komplexa anläggningen som krävs på en begränsad yta innebär att det finns stor risk att Mölndalsån och dess närområde påverkas 
negativt.

MÖLNDALSÅN
E6/E20

SPÅR OCH 
TUNNLAR FÖR 

VÄSTKUSTBANAN

SPÅR OCH 
TUNNLAR FÖR 

NYA JÄRNVÄGEN

KUST TILL 
KUST-BANAN

Den långa tunneln förbi Mölnlycke innebär behov av arbetstunnlar samt 
etableringsytor i ändarna. Tvärgående arbetstunnlar förutsätts placeras så 
att befintliga och planerade natur- och kulturreservat inte påverkas. Det 
kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än önskvärt, varför större 
etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om Mölnlycke blir Eskilsbyvägen 
troligen viktig för etablering och transporter.

Figur 6.20 Möjligt område för planskild korsning mellan den nya järnvägen och 
Västkustbanan. Inom det markerade området korsar spåren för den nya järnvägen under 
Västkustbanan och E6/E20 i flera olika nivåer, se Figur 6.21 och Figur 6.22. E6/E20 
behöver läggas om i en östligare sträckning för att de nya spåren ska få plats. Även 
Mölndalsån riskerar att påverkas negativt. 

MÖLNDALSÅN

E6/E20
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Korridor Raka vägen Öst viker av från Västkustbanan redan vid Almedal och 
går direkt till Landvetter flygplats utan att passera Mölndal, se Figur 6.23. 
Till skillnad mot alternativ Raka vägen ansluter alternativ Raka vägen Öst till 
korridoren Landvetter Öst och stationsalternativet parallellt med flygplatsen 
(L3), se avsnitt 6.1.3.

I Almedal ansluter den nya järnvägen planskilt till Västkustbanan och 
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag med totalt 
5-6 spår. Anslutningen blir komplicerad med betongtunnlar i tre olika plan 
under E6/E20. Befintlig bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att 
behöva flyttas och intrånget på angränsande fastigheter blir betydande. Den 
stora och komplexa anläggningen som krävs på en begränsad yta innebär 
att det finns stor risk att Mölndalsån och dess närområde påverkas negativt. 
Den nya järnvägen fortsätter därefter i en lång bergtunnel under Stensjön 
och delar av Mölnlycke tätort. Vid en sydlig sträckning i korridoren kommer 
tunneln av topografiska skäl att börja senare.

Beroende på topografi och läge i korridoren kan bergtunneln antingen mynna 
väster eller öster om Benareby. Från tunnelmynningen fortsätter korridoren 
söder och öster om Landvetter flygplats och kan ansluta till stationsläget 
parallellt med flygplatsen (L3), se Figur 6.24. Den totala tunnellängden 
bedöms bli 9-12 kilometer.

Byggbarhet 
Beskrivningen av byggbarhet vid Almedal är densamma som för korridor 
Raka vägen och därför hänvisas till detta alternativ.

Den långa tunneln öster om Mölndalsåns dalgång innebär behov av 
arbetstunnlar samt tillhörande etableringsytor. Tvärgående arbetstunnlar 
förutsätts placeras så att befintliga och planerade natur- och kulturreservat 
inte påverkas. Det kan innebära längre avstånd mellan arbetstunnlar än 
önskvärt, varför större etableringsytor kan krävas i ändarna. Öster om 
Mölnlycke blir Eskilsbyvägen troligen viktig för etablering och transporter. 
Korridoren passerar genom flera torvområden, vilket behöver beaktas vid 
hantering av massor.

 
 
 
 
 

 
 
 

6.1.9 Korridor Raka vägen Öst

Almedal

Forsåker

Landvettersjön

L3 Parallell
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Kållered

Åby

Råda

dalen

Örgryte
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Krokslätt
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Skår
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Alehagen
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Råda

Höga
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Stjärnås
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Tvärgården

Hällesåker

Nya Långenäs

äng

Skår

Hovås
Långö

Högen

Hultet

Tulebo
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Holmen
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Sundet

Präst-
mossen

Kullen

Sjödala
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Sjödala
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Labacka

Sandbäck
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Torvmossared
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Östersjön

Stora

Fisjön

Stensjön

Vällsjön

Hårssjön

Gravsjön

Ötjärnen

Skärsjön

Kärrsjön

Hörsickan

Survesjön
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Figur 6.23 Korridor Raka vägen Öst.
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Figur 6.24 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Raka vägen Öst vid Landvetter flygplats.
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6.2 Korridorer Landvetter flygplats- Borås
6.2.1 Korridor Hindås

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228
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207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
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Figur 6.25 Korridor Hindås.  

TÖLLSJÖVÄGEN

BOLLPLANER

ÖRESJÖN

BUADAMM

ÖSTRA OCH VÄSTRA NEDSJÖN

Figur 6.26 Vy från öster. Flygfoto korridor Hindås mot Göteborg.

Korridor Hindås är det nordligaste alternativet mellan Landvetter flygplats 
och Borås, se Figur 6.25. Korridoren kan anslutas till samtliga korridorer 
vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och 
Knalleland (B2). 

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i nordostlig 
riktning mot Hindås. Söder om Hindås passerar korridoren byn Sundshult 
norr om Klippans naturreservat. Öster om Sundshult kan järnvägen med 
hänsyn till topografin gå i en kort tunnel eller i markplan beroende på läge 
inom korridoren. 

Vid Nissaråsen söder om Östra Nedsjön bedöms det, med hänsyn till 
topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 3,5 kilometer lång 
tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro vid Borstagärde, se 
Figur 6.26. Därefter sträcker sig korridoren över ett höglänt skogsområde 
norr om Gesebols sjö där järnvägen kommer att gå växelvis i skärning och på 
bank. 

Söder om Pålsbo går den norra delen av korridoren genom ett planerat 
naturreservat. Öster om Bäckabo kommer järnvägen med hänsyn till 
topografin att gå in i en lång tunnel mot något av de möjliga stationslägena i 
Borås.

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med bank och skärning. 
Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig krossverksamhet 
kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och tunnlar kan lite 
större etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre tunnlar, som 
tunneln öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata arbetstunnlar. I 
Nolåns dalgång finns ett större grundvattenmagasin, som kan påverkas av 
anläggningsarbeten i dalgången.
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TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

BOLLPLANER

GOLFBANA

BOLLEBYGD

Figur 6.29 Vy från norr. Flygfoto korridor Hestra vid Nolåns dalgång. 

6.2.2 Korridor Hestra

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen
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228

233

228
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207

298
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Bergtäkt

Bergtäkt
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Näset

mosse
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Håmossen

Trullsås
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Figur 6.27 Korridor Hestra.

NEDSJÖN

BUADAMM

NOLÅN

GÖSJÖ

Figur 6.28 Vy från nordöst. Flygfoto korridor Hestra.

Korridor Hestra är det näst nordligaste alternativet mellan Landvetter 
flygplats och Borås, se Figur 6.27. Korridoren kan anslutas till samtliga 
korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) 
och Knalleland (B2).

Korridoren korsar väg 27/40 väster om Ryamotet och går därefter i 
nordostlig riktning på samma sätt som korridor Hindås, se avsnitt 6.2.1. 
Efter Sundshults by strax sydost om Hindås tätort fortsätter korridoren i 
östlig riktning mot Nissaråsen. Vid Nissaråsen bedöms det, med hänsyn till 
topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka tre kilometer 
lång tunnel. Vid Hestra passerar järnvägen Nolåns dalgång på en lång bro, 
se Figur 6.28 och Figur 6.29. Korridoren viker sedan av i nordostlig riktning 
där järnvägen kommer att gå omväxlande på bank och i skärning söder om 
Gesebols sjö och norr om Sandared fram till Bäckabo. Öster om Bäckabo 
går järnvägen med hänsyn till topografin in i en lång tunnel mot något av de 
möjliga stationslägena i Borås.

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Vid längre 
tunnlar, som tunneln öster om Hindås, förutsätts en eller flera separata 
arbetstunnlar. I Nolåns dalgång finns ett större grundvattenmagasin, som kan 
påverkas av anläggningsarbeten i dalgången. 
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6.2.3 Korridor Bollebygd Nord

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228

123

207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
naturres.

Härskogen

nabbe

Tänge

Vildmarksleden

Utredningskorridor Bollebygd nord
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

© Lantmäteriet
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km

Figur 6.30 Korridor Bollebygd Nord.

NOLÅN

BOLLEBYGD

GOLFBANA

BOLLPLANER

Figur 6.31 Vy från norr. Flygfoto korridor Bollebygd Nord.

ERIKSTORP
TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

GOLFBANA

SÖRÅNS DALGÅNG

RIDKLUBB

Figur 6.32 Vy från väster. Flygfoto korridor Bollebygd Nord vid Nolån.

Korridor Bollebygd Nord kan anslutas till samtliga korridorer vid Landvetter 
flygplats och till korridorerna Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2), se 
Figur 6.30. Korridoren följer väg 27/40 fram till Grandalen där järnvägen 
kommer att korsa Kust till kustbanan på bro och därefter tangera Klippans 
naturreservat. Väster om Dammkullen bedöms det, med hänsyn till 
topografin, vara nödvändigt att anlägga järnvägen i en cirka 2,5 kilometer 
lång tunnel innan den passerar Nolåns dalgång på en lång bro norr om 
Bollebygds tätort, se Figur 6.31 och Figur 6.32. Läget är känsligt då korridoren 
passerar nära Bollebygds tätort. Öster om Bollebygd kommer järnvägen 
därför att gå i en cirka tre kilometer lång tunnel innan den når den högre 
terrängen söder om Gesebols sjö. Korridoren fortsätter därefter på samma 
sätt som alternativ Hestra till Bäckabo och vidare i en lång tunnel mot något 
av de möjliga stationslägena i Borås. 

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Den västra 
delen följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under 
byggskedet. Nolåns dalgång passeras på en lång bro med tunnlar på ömse 
sidor. Här krävs etableringsytor och troligen även någon arbetstunnel. 
Passagen över Nolåns dalgång går nära Bollebygds huvudvattentäkt, vilket 
kan medföra krav på skyddsåtgärder under byggtiden.
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VÄG 27/40

GRANDALEN

GRANDALSMOTET

RAMMSJÖN

Figur 6.35 Vy från väster. Flygfoto över Grandalsmotet med korridor Olsfors.

6.2.4 Korridor Olsfors

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228

123

207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
naturres.

Härskogen

nabbe

Tänge

Vildmarksleden

Utredningskorridor Olsfors
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

© Lantmäteriet
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Figur 6.33 Korridor Olsfors.

ERIKSTORP
TÖLLSJÖVÄGEN

NOLÅN

GOLFBANA
SÖRÅNS DALGÅNG

RIDKLUBB

Figur 6.34 Vy från väster. Flygfoto korridor Olsfors.

Korridor Olsfors följer till stora delar väg 27/40 och kan anslutas till samtliga 
korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C nordöst 
(B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B), se Figur 6.33. Korridoren 
följer Bollebygd Nord fram till Bollebygd, se Figur 6.34 och Figur 6.35. 
Passagen över Nolåns dalgång är känslig då korridoren passerar i anslutning 
till Bollebygd tätort. Öster om Bollebygd bedöms det på grund av topografin 
vara nödvändigt att anlägga järnvägen i tunnel innan den passerar Söråns 
dalgång på bro och fortsätter utmed norra eller södra sidan av väg 27/40 mot 
Borås. 

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Den västra 
delen följer väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under 
byggskedet. Nolåns dalgång passeras på en lång bro med tunnlar på ömse 
sidor. Här krävs etableringsytor och troligen även någon arbetstunnel. 
Passagen över Nolåns dalgång går nära Bollebygds huvudvattentäkt, vilket 
kan medföra krav på skyddsåtgärder under byggtiden. Tunneln öster om 
Bollebygd övergår i ytterligare en längre bro över Söråns dalgång. 
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6.2.5 Korridor Bollebygd Syd

Nolån

Rinna

Vannasjön

Viken

Villa-
staden

Ingelse

Erikstorp

Svarvhult

Hede

Grönhult

Sandared

Bollebygd

Sjömarken

Hindås

OlsforsHärryda

Rävlanda

HultaforsÅ Rya

Arås

Boda

Henå

Forsa

Hestra

Fjälla

Holmen

Jordås

Nedflo

Pålsbo

Tullebo

Hunared

Råddeby

Vikhult

Fattabo

Gräslid
Gesebol

Öndered

Backabo

Bråtared

Upptröst

Övre Näs

Tubbared

Öregärde

Nordtorp

Vatthult

Sundshult

Slätthult

Eningsnäs

Sundshult

Grönkullen

St. Bugärde

Klåddegärde

Låddekärrsbu

Bua

Bua

Bua

Bua

Berg

Öxbo

Dala

Torp

kulla

Inlag

Hulta

Backa

Örlid

Ålvik

Råssa

Näset

Maden

Årred

Skogen

Jämna-

Bräcka

Holmen

Glosås

Lindås

Hultet
Bualid

Långås

Långås

Bråten

Präst-
mossen

Kullen

kullen

Mysten

Häcken

Lindås

Ekåsen

Rörsjö

Bistås

Älmhult

Flahall

Ulvåsen

Huvdaby

Petared
Grimsås

Kaggabo

Geskeby

Lövedal

Rödberg

Stensås

Lövåsen

Rya hed

Fäxhult

Björnås

Högäset

Smedsbo

Högelid

Liberås

Högåsen

Skarvik

Pukared

Bäckabo

Häggesås

Anneberg

Hedeberg

Broslätt
Enesberg

Labacken

Dansered

Kloftens

Soldalen
Svederna

Barkhult

Dalahult

Holmedal

Oxalaryd

Hallarna

Saltåsen

Svagåsen

Hedgärde

Basgärde

Brattorp

Flathult

Stockaås

Stenshult

Risbohult

Fagerhult

Annestorp

Ekekullen

Grandalen

Brandshed

Sjöbacken Erikslund

Stendalen

Olofstorp

Vannamyst

Erikshult

Hästhagen

Sjökullen

Sjöholmen

Krokstorp

Yttre Näs

Älebacken

Riddarebo

Härsjönäs
Bävsjöryd

Takkullen

Ljungåsen

Stenkulla

Högsgärde

Götebacka

Bockshult

Källeberg

Stenshult

Limmerhult

Björkesdal

Nissaråsen

Gällingsås

Stenaskjum

Dammkullen

Brandslätt

Fjällstorp

Aleslätten

Härsjösand

Härsjödamm

Tvärsjödal

Hallagärde
Sjösvedjan

Lindedalen

Lunkebäcken

Häggsjöhult

Storekullen

Mellomgärde

Borstagärde

Applagården

Kvarnholmen

Bertilshult

Konungsgärde
St. Gransjöås

Östra

Nedsjön

Viaredssjön

Västra

Nedsjön

St. Härsjön

ån

sjö

Gösjö

Sörån

Fäsjön

Örsjön

Blomman

Hoasjön

Öjesjön

Buasjön

Buadamm

Hemsjön

Rammsjön

Uppsalen

Kärrsjön

Vällsjön

Långetj.

Tvärsjön

Hällsjön

Ballasjön

Mölndals-

Oxalasjön
Pålsbosjö

Abborrsjön

Västersjön

L. Härsjön

St. Sturven

St. Övattnet

St. Gissletjärnen

179
194

228

233

228

123

207

298

212

269

245

242

Bergtäkt

Bergtäkt

Bergtäkt
Boda

Näset

mosse

Fjälla

Håmossen

Trullsås

Sjuhäradsleden

Klippans
naturres.

Härskogen

nabbe

Tänge

Vildmarksleden

Utredningskorridor Bollebygd syd
Bedömd huvudsaklig anläggningstyp för ny
stambana
(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
kommer att detaljstuderas i utformning av planförslag)

Bank eller skärning
Lång bro
Bergtunnel

Utredningsområde

© Lantmäteriet
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Figur 6.36 Korridor Bollebygd Syd.

VÄG 27/40

BOLLEKOLLEN

BOLLEBYGD

Figur 6.37 Vy från väster. Flygfoto korridor Bollebygd Syd.

VÄG 27/40

VIAREDS VERKSAMHETSOMRÅDE

VÄSTERSJÖN

Figur 6.38 Vy från öster. Flygfoto över Viared med korridor Bollebygd Syd.

 

Korridor Bollebygd Syd kan på samma sätt som korridor Olsfors ansluta till 
samtliga korridorer vid Landvetter flygplats och till korridorerna Borås C 
nordöst (B1A), Lusharpan (B4) och Osdal (B11A och B11B), se Figur 6.36. 

Korridoren följer alternativen Bollebygd Nord och Olsfors fram till 
Grandalen där den nya järnvägen kommer att passera Kust till kustbanan 
på bro. Öster om Grandalen fortsätter korridoren söder om väg 27/40 förbi 
Bollebygd där den passerar Nolån och Sörån på två separata broar. Öster 
om dalgången kan järnvägen, beroende på topografi och läge i korridoren, 
antingen gå in i en cirka två kilometer lång tunnel eller gå i markplan nära 
väg 27/40 innan den når den högre terrängen mellan Bollebygd och Borås, se 
Figur 6.37 Här följer korridoren samma sträckning som korridor Olsfors på 
norra eller södra sidan av väg 27/40 fram till Viared och vidare mot något av 
de tre möjliga stationslägena i Borås, se Figur 6.38.

Byggbarhet 
Alternativet bedöms till stor del kunna anläggas med anläggningstyperna 
bank och skärning. Ytor för etablering, upplag och eventuell tillfällig 
krossverksamhet kommer att krävas längs sträckan. Vid längre broar och 
tunnlar kan lite större etableringsområden krävas vid ändarna. Alternativet 
följer till stor del väg 27/40, vilket bör kunna underlätta för transporter under 
byggskedet. Beroende på sträckning i korridoren kan en eller flera passager 
av motorvägen krävas. 
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6.3 Korridorer genom Borås
6.3.1 Korridor med station under Borås C, nordöst med station B1A och sydöst med station B1C

Norrmalm

Norrby

Ålgårda

Bråt

B1A Borås C

Sjöbo

Brämhult

hult

Viken

Hulta

Slätt-

Hestra

Svarvhult

Lundaskog

Trandared

Ramnaslätt

Hässleholmen

Göta

Damm-

Byttorp

Brotorp

svedjan

Gässlösa
Djupadal

Bergsäter

Svensgärde

Hedvigsborg

Kristineberg

Borås

Sandared
Sjömarken

Dalsjöfors

Målsryd

Gånghester
Viared

ryd

Ryd

Näs

Arås

Boda

Ryda

Ekås

Kulla

Gårda

Senåsa

Pålsbo

Råslätt

Kypered

Ebbared

Öndered

Backabo

Stuvered

Häljared

Häglared

Kråkhult

Tosseryd

Nordtorp

Funningen

FrämgärdeEskilsryd

Sundshult

Tå red

Bua

Bygd

Torp

Sörbo
Lared

Nabben

Berget Ruered

Berget

Gohult

Torpen

Jutabo

Hulebo

Lövåsen

Transås

Borhult

Almenäs

Bäckabo

Slätten

Flymader
Hårsåsen

Tjärnsjö

Halsaryd

Bräkesås

Långhult

Snökulla

Brattorp

Sjöholmen

Krokstorp

Funningen

Stackhult

Källeberg

Hallabron

Götebacka
Källeberg

Hultabacke

Rännekulla
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(Gränser mellan anläggningstyper är ungefärliga och
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Figur 6.39 Korridor Borås C nordöst (B1A).
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Figur 6.40 Korridor Borås C sydöst (B1C).

 
 
 
 

BORÅS C

VÄG 40

NORRBY

Figur 6.41 Vy från väster. Station B1A.

Figur 6.42 Vy från väster. Station B1C.
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För alternativet Borås C finns det två möjliga lösningar, nordöst (B1A) och 
sydöst (B1C), se Figur 6.39-Figur 6.42. Här beskrivs de båda alternativen 
gemensamt då det enda som i huvudsak skiljer dem åt är vilka korridorer som 
kan ansluta till alternativen. Korridor Borås C nordöst (B1A) kan kopplas till 
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd medan korridor Borås C sydöst (B1C) 
kan kopplas till korridorerna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord.

Stationen placeras i bergtunnel under Borås C. För att bergtäckningen ska bli 
tillräcklig behöver stationen ligga minst 60 meter under markytan, se Figur 
6.44. Plattformarna som ska kunna ta emot 400 meter långa tåg kommer att 
kunna nås med hissar. Plattformarna ska även kunna nås med trappor men 
dessa ska enbart användas vid utrymning. Då stationen är placerad i tunnel 
behöver det även anläggas schakt för tryckutjämning, brandgasventilation 
och luftintag. Dessa kommer att medföra mindre intrång på flera platser i 
staden.

Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel. 
Station B1A och B1C möjliggör sträckningar både norr och söder om Åsunden. 
Stationsläget under Borås C möjliggör byten till regionaltåg på konventionell 
järnväg samt till lokal och regional busstrafik.

Det bedöms vara möjligt att knyta ihop den planerade stationen med 
nuvarande resecentrum. De huvudsakliga funktionerna som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor finns redan. Ytterligare 
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angörings- och 
parkeringsytor. Stationen kommer att ha två uppgångar där den ena kan 
anläggas vid Krokshallsberget i nära anslutning till resecentrum. Den andra 
uppgången kan placeras öster om befintligt järnvägsområde. Det kan krävas 
parkerings- och angöringsytor vid uppgången. 

Byggbarhet 
Stationsläget har stora byggnadstekniska utmaningar genom sitt läge djupt 
under staden. Utmaningarna avser bland annat byggande av en lång tunnel 
med begränsade möjligheter att anlägga arbetstunnlar i mittpartiet samt att 
anlägga permanenta hisschakt genom djupa jordlager.

Hisschakten kommer att medföra mycket omfattande betongkonstruktioner 
från plattformarna upp till markytan. Schakterna bedöms bli 80-100 meter 
djupa och kan variera mellan 45-80 meter i berg och 5-40 meter i jord, 
beroende på läge. Dessutom erfordras 6 till 12 tryckutjämningsschakt, vilka 
bedöms hamna i lägen med mycket stora jorddjup. Schakterna för hissar 
och tryckutjämning är komplexa att utföra då man behöver schakta vertikalt 
ner i jordlagren, vilket ställer stora krav på täthet i konstruktionen samt 
mycket hög precision på arbetena. Schaktens mynningar behöver också 
översvämningssäkras då de kan hamna inom områden som riskerar att 
översvämmas vid höga nivåer i Viskan eller vid skyfallshändelser.

Anläggandet av hiss- och tryckutjämningsschakter i centrala Borås kommer 
att påverka omgivande bebyggelse och verksamheter, vilket kräver stor 
hänsyn under byggtiden. Det kommer att vara svårt att hitta lämpliga 
etableringsytor inom centrala staden och byggtrafik kan komma att påverka 
framkomligheten för övrig trafik.

NORRBY
CENTRUM

ALINGSÅSVÄGEN

VARBERGSVÄGEN

GÖTA

VÄG 40

KROKSHALLSBERGET

Figur 6.43 Vy från söder. Korridorernas utbredning i station B1A och B1C.

Figur 6.44 Schematisk principsektion för station B1A och B1C. Stationsläget för B1A och 
B1C är djupt beläget. Stationen nås med hiss och trappor är enbart till för utrymning. 
Grått i bilden är berg och brunt jord.
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6.3.2 Korridor Knalleland med station B2
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Figur 6.45 Korridor Knalleland (B2).

VÄRMEVERK

BORÅS DJURPARK

BORÅS ARENA

RYA ÅSAR

VISKAN

ÖRESJÖ

GETÄNG

KYPETERRÄNGEN

NORRMALM

ÄLVSBORGSBANAN

FRISTADSVÄGEN

Figur 6.46 Vy från sydväst. Flygfoto över korridorens utbredning i station B2.

NORRMALM

BORÅS ARENA

SJÖBO

ÖRESJÖ

Figur 6.47 Vy från sydväst. Flygfoto korridor Knalleland (B2).

Stationen kommer att ligga sydost om Borås Arena inom Knallelandsområdet 
och i nära anslutning till Älvsborgsbanan, se Figur 6.45-Figur 6.47. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Stationen, 
som utformas för 400 meter långa tåg, kommer att bestå av tre dubbelspåriga 
broar med mellanliggande plattformar. Broarna, som kommer att sträcka sig 
över Viskan, väg 42 och Älvsborgsbanan, bedöms bli cirka 1,4 kilometer långa 
och 10–15 meter höga. Väster om stationen går järnvägen i en lång bergtunnel 
som övergår i en kort betongtunnel och skärning i den östra kanten av Rya 
åsar. Öster om stationen kommer nästa del av stambanan att fortsätta i 
betongtunnel innan den övergår i en lång bergtunnel. Detta kommer att 
medföra omfattande intrång i befintlig bostadsbebyggelse i Norrmalm. För 
nästa etapp av stambanan möjliggör station B2 sträckningar både norr och 
söder om Åsunden.

Det bedöms vara relativt enkelt att ansluta annan kollektivtrafik till 
stationen då den ligger nära befintliga vägar. Det går även att ansluta till 
tåg på Älvsborgsbanan. I anslutning till stationen behöver det etableras 
ett resecentrum med funktioner som vänthall, biljettförsäljning och 
kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas i anspråk då resecentrumet 
behöver angöringsytor, taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering. 
I anslutning till stationen finns det idag flertalet byggnader och vägar som 
måste flyttas. Då Knalleland och området Getängen söder om Knalleland 
båda är utpekade som utvecklingsområden i stadens Översiktsplan finns 
goda förutsättningar för stadsutveckling runt stationen. För stationsläge 
B2 bedöms följdinvesteringar i form av ny regionaltågsstation på 
Älvsborgsbanan med två sidoplattformar och tillhörande sidospår krävas. 

Byggbarhet 
Alternativet har byggnadstekniska utmaningar i form av långa bergtunnlar 
och komplicerade betongtunnlar på båda sidor av stationen som kräver 
byggvägar och etableringsytor i trånga lägen. Byggande av en station på bro i 
en aktiv del av staden kräver också stor hänsyn.
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6.3.3 Korridor Lusharpan med station B4
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Figur 6.48 Korridor Lusharpan (B4).
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Figur 6.49 Vy från söder. Flygfoto över korridorens utbredning vid station B4.

 
Korridor Lusharpan innebär att huvudbanan passerar söder om staden 
och att en station placeras vid Lusharpan på en bibana, se Figur 6.48 och 
Figur 6.49. Stationen kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd 
Syd. Bibanan ansluts till huvudbanan i planskilda kopplingspunkter sydväst 
och sydöst om staden. Väster om stationen passerar bibanan Pickesjön och 
ansluter till huvudbanan vid Viared. 

Öster om stationen fortsätter nästa del av bibanan utmed Kust till 
kustbanans sträckning genom Göta, vilket kommer att medföra intrång 
i befintlig bostadsbebyggelse. Därefter fortsätter bibanan i bergtunnel 
under bostadsområdena Kristineberg och Hedvigsborg och ansluter till 
huvudbanan två till tre kilometer sydöst om staden. Bibanan bedöms 
sammantaget bli cirka 10 kilometer lång.

Huvudbanan kommer att gå på en lång bro över Viskans dalgång och därefter 
i tunnel eller i markplan beroende på fortsatt sträckning. Huvudbanan söder 
om staden samt bibanan öster om stationen behöver inte byggas ut förrän i 
nästa etapp av stambanan. För nästa etapp av stambanan möjliggör station B4 
sträckningar både norr och söder om Åsunden.

Stationen, som byggs för 400 meter långa tåg, kommer att ligga på en 
500–600 meter lång och cirka 40 meter bred bro över Viskadalsbanan. Bron 
behöver passera cirka 10 meter över Viskadalsbanan. 

En station vid Lusharpan möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om 
plattformar anläggs vid denna bana. Anläggningen uppskattas vara 350 
meter lång, inkluderande ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 meter 
långa plattformar. Bytesstationen placeras under bron med plattformarna 
för station B4. Möjligheterna att skapa ett resecentrum i anslutning till 
stationen bedöms vara goda. Området för stationen består idag främst av 
hårdgjorda ytor samt mindre industrilokaler. I resecentrum bör det finnas 
funktioner som vänthall, biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare 
mark behöver tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, 
taxiuppställning, cykelparkering och bilparkering. Bytesstationen vid 
Lusharpan kan även nås av tåg på Älvsborgsbanan medan tåg på Kust till 
kustbanan endast kommer att kunna stanna vid Borås C.

För att kunna angöra Lusharpan med fordonstrafik behövs en ny koppling 
från Tullamotet längs väg 40. Dessutom behövs en ny koppling till 
Varbergsvägen. Korsningen kan anläggas i plan eller planskilt beroende på 
hur fordonstrafikens framtida behov ser ut.

Byggbarhet 
Byggnadstekniska utmaningar är framförallt att bygga med minimerade 
störningar i en stadsmiljö med både bostäder och arbetsplatser. Likaså måste 
hänsyn tas till pågående järnvägstrafik på både Kust till kustbanan och 
Viskadalsbanan som bibanan måste anpassa sig till. 
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6.3.4 Korridor Osdal/Borås C med station B11A
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Figur 6.50 Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och säckstation i Borås C (B11A).
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Figur 6.51 Vy från söder. Flygfoto över korridorens utbredning för alternativ Osdal/Borås C med station B11A.

  
Alternativet innebär ett stationsläge på huvudbana i Osdal samt en 
säckstation vid nuvarande Borås C, se Figur 6.50 och Figur 6.51. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Stationen på 
huvudbanan, som ingår i nästa etapp av stambanan, kommer att ha fyra spår 
och utformas för 400 meter långa tåg. Stationen kommer att anläggas på 
en 35 – 40 meter hög och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om dalgången 
kommer nästa del av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende 
på sträckning inom korridoren. Station B11A möjliggör sträckningar både 
norr och söder om Åsunden.

Norr om Osdal ansluter bibanan mot Viskadalsbanan och en ny gemensam 
dubbelspårig järnväg för bibanan och Viskadalsbanan anläggs fram till Borås 
C. Vid Borås C finns möjlighet att byta till tåg på övriga banor och till annan 
kollektivtrafik. Den långväga trafiken kommer att stanna vid stationen på 
huvudbanan i Osdal. För att nå stationen vid Borås C krävs därför ett byte till 
tåg på Viskadalsbanan mot Borås C. 

Befintlig Borås C behöver byggas ut med nya spår och nya plattformar för 
regionaltåg till/från Göteborg. Tillsammans med en ny plattformsförbindelse 
och breddning av befintliga plattformar innebär detta en omfattande 
ombyggnad av nuvarande station. Spårområdet behöver också utökas 
mot väster. För stationen bedöms möjligheterna att skapa ett fungerande 
resecentrum vara goda. I resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark kan behöva 
tas i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning, 
cykelparkering och bilparkering. 

En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader på cirka 35 meter 
som måste hanteras. Bytesstationen på Viskadalsbanan uppskattas bli 350 
meter lång, med ett nytt spår, fyra nya växlar och 200 meter långa plattformar. 
Bytesstationen placeras under bron med plattformarna för station Osdal 
(B11A). Ny infrastruktur kommer att krävas för att ansluta stationen till väg 27 
och Varbergsvägen. Nya anslutningar bör vara planskilda. Stationen vid Osdal 
samt huvudbanan söder om staden behöver inte byggas ut förrän i nästa del 
av stambanan.

Byggbarhet 
Den långa och höga bron för huvudbanan över Viskans dalgång utgör en 
byggnadsteknisk utmaning. 

Vid byggande av bibanan och ombyggnad av Borås C måste hänsyn tas till 
pågående trafik på Viskadalsbanan, Kust till kustbanan och Älvsborgsbanan. 
Det kan också finnas svårigheter med att ersätta befintliga plankorsningar 
utmed Viskadalsbanan med planskilda korsningar.

Ombyggnaden av Borås C kommer att medföra omfattande behov av 
temporära konstruktioner och etapplösningar inom befintligt stationsområde. 
Byggande i centrala staden kräver stor hänsyn till omgivande miljöer och 
verksamheter. Möjliga etableringsytor finns väster om befintligt spårområde.
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6.3.5 Korridor Osdal med station B11B
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Figur 6.52 Korridor Osdal (B11B).
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Figur 6.53 Vy från väster. Flygfoto över korridorens utbredning vid station B11B.
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Figur 6.54 Vy från norr. Flygfoto korridor Osdal (B11B).

Alternativet innebär en station på huvudbana i Osdal (B11B) där samtliga tåg 
med uppehåll i Borås kommer att stanna, se Figur 6.52-Figur 6.54. Stationen 
kan anslutas till korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd. Behovet att kunna 
vända regionaltågen medför att stationen behöver utformas med sex spår, likt 
station B1 och B2. Stationen kommer att anläggas på en 35 – 40 meter hög 
och cirka 1,5 kilometer lång bro. Öster om Viskans dalgång kommer nästa del 
av stambanan att fortsätta i tunnel eller skärning beroende på sträckning 
inom korridoren. Station B11B möjliggör sträckningar både norr och söder 
om Åsunden.

Möjligheterna att skapa ett fungerande resecentrum vid stationen bedöms 
vara goda. I ett resecentrum bör det finnas funktioner som vänthall, 
biljettförsäljning och kommersiella ytor. Ytterligare mark behöver tas 
i anspråk då resecentrumet behöver angöringsytor, taxiuppställning, 
cykelparkering och bilparkering. I anslutning till stationsområdet finns det 
idag stora ytor som kan tas i anspråk för anläggandet av ett nytt resecentrum. 
En station vid Osdal möjliggör byte till tåg på Viskadalsbanan, om plattformar 
anläggs vid denna bana. Det är dock stora nivåskillnader som måste hanteras. 
Anläggningen uppskattas vara 350 m lång, inkluderande ett nytt spår, fyra nya 
växlar och 200 m långa plattformar. Bytesstationen placeras under bron med 
plattformarna för station Osdal (B11B). Ny infrastruktur kommer att krävas 
för att ansluta stationen till väg 27 och Varbergsvägen. Nya anslutningar bör 
vara planskilda.

Byggbarhet 
Den långa och höga bron över Viskans dalgång utgör en byggnadsteknisk 
utmaning.
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6.4 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den fortsatta planerade utvecklingen inom 
utredningsområdet, utan att nya järnvägen byggs. Enligt 6 kap. 35 
§ miljöbalken (1998:808) ska ett nollalternativ ska alltid redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ 
som miljöeffekter och konsekvenser av projektet ska jämföras mot. 
Nollalternativet beskriver förutsättningarna vid ett horisontår (framtida 
årtal) samt den förväntade utvecklingen av rådande miljöförhållanden utan 
att järnvägsprojektet genomförs. Horisontåret är i detta projekt satt till år 
2040.

Nollalternativet ska vara rimligt och omfatta motsvarande antaganden som 
utbyggnadsalternativet, där det är relevant. Exempel på aspekter att beakta är 
förväntad trafikering, verksamheter eller åtgärder som fått tillstånd, antagna 
kommunala planer med mera.

6.4.1 Transportsystem 
Utöver befintligt väg- och järnvägssystem innefattar nollalternativet 
beslutade projekt enligt nationell plan för perioden 2018 - 2029. Den största 
planerade förändringen av järnvägssystemet är utbyggnaden av Västlänken, 
som kommer att färdigställas till år 2026. Västlänken är en järnvägstunnel 
för regional tågtrafik under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs 
central, Haga och Korsvägen. Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust 
till kustbanan i Almedal. Övriga större järnvägsprojekt inom planperioden är 
kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan och Hamnbanan.

Ett större vägprojekt som kommer att påverka vägtrafiken i Göteborgområdet 
är pågående nedsänkning av E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm i 
centrala Göteborg.

Swedavia Airports planerar att bygga ut Landvetter flygplats med sikte på 
cirka 25 procent fler resenärer jämfört med 2016 års nivå.

I storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille planeras för en kraftfull 
utbyggnad av kollektivtrafiken enligt Målbild Koll2035 som antogs 2018. 
Målbilden utgår från att storstadsområdet växer med 200 000 invånare 
och 100 000 arbetsplatser fram till år 2035, vilket bedöms medföra att 
kollektivresandet ökar med 60 till 75 procent.

Utan förbättrad tågtrafik mellan Göteborg och Borås kommer huvuddelen 
av arbets- och studiependlingen i stråket även i fortsättningen att göras med 
bil och buss. Detta medför att trafiken på väg 27/40 kommer att öka, vilket 
innebär ökad trängsel på det redan hårt belastade vägsystemet i och kring 
Göteborg. 

6.4.2 Regional och kommunal utveckling
Nollalternativet innebär fortsatt utveckling inom utredningsområdet genom 
att planerade bostäder och verksamheter samt planerad infrastruktur byggs 
ut. Göteborgs- och Boråsregionen är mycket expansiv och stora förändringar 
förväntas under perioden fram till år 2040.

Utvecklingsområden i Mölndalsåns dalgång förväntas byggas ut enligt 
Göteborg Stads och Mölndal stads planer. Området vid Forsåker förväntas 
bebyggas med bostäder och kontor. Vid ett nollalternativ kan marken 
närmast spårområdet komma att ianspråktas något mer, än vid en utbyggd 
stambana i detta läge mellan Göteborg och Borås. Det finns även planer på 
fler kopplingar över Västkustbanan och E6 i Mölndal, vilka förväntas anläggas 
även vid ett nollalternativ. 

I Härryda kommun förväntas utbyggnad enligt de planer som finns med fler 
bostäder i och runt Mölnlycke tätort samt med nya verksamheter utmed väg 
27/40. Landvetter Södra är en helt ny stad för 25 000 invånare som planeras 
söder om Landvetter tätort. I nollalternativet har antagits att de norra 
delarna av Landvetter södra byggs oavsett om det blir någon ny stambana 
eller inte. Airport city vid Landvetter flygplats förväntas byggas ut med 
kontor, handel och övriga verksamheter enligt planerna fram till år 2040 
även vid ett nollalternativ.

Utbyggnad i Bollebygds kommun kan förväntas ske enligt kommunens planer.

Borås Stads utbyggnadsområden för bostäder vid Gässlösa, Hestra, 
Regementet, Knalleland och Getängen förväntas byggas ut enligt 
stadens planer. Detsamma gäller utbyggnadsplanerna för serviceorterna 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors strax utanför Borås. Planerade 
verksamhetsområden runt väg 27 och 41 samt vid väg 40, både i stadens 
västra delar vid Viared och i öster vid Kyllared, förväntas vara utbyggda till 
2040. Mellan Viaredsmotet vid väg 27/40 till Sandhult planeras för en ny 
sträckning av väg 180 till Alingsås, vilken förväntas anläggas även vid ett 
nollalternativ.

Om samtliga dessa utbyggnadsalternativ genomförs kommer behovet av 
transporter att öka.
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7 Utvärdering
I detta kapitel utvärderas de kvarvarande alternativen som beskrivs i kapitel 
6. Utvärderingen görs enligt metoden i avsnitt 2.3 och görs för fyra av 
bedömningsgrunderna, se Figur 7.1:

• Hållbarhetsbedömning

• Miljöbedömning

• Investeringskostnad

• Acceptans för alternativ

Underlag för bedömningarna är den beskrivning av den framtida 
anläggningen som finns i kapitel 3 samt de förutsättningar som beskrivs i 
kapitel 1.

Hållbarhets-
bedömning

Sa

mhälls-

ek

onomisk 

nytta

Projektmåls-

uppfyllelse

M
ilj

ö-
be

dö
m

ni
ng

 

Acceptans för 
alternativ

Investerings-

kostnad (M
KB

)

Figur 7.1 De sex bedömningsgrunderna.

Utvärdering av respektive bedömningsgrund har gjorts för respektive 
alternativ på de tre delsträckorna Almedal – Landvetter flygplats, Landvetter 
flygplats – Borås och Genom Borås. Detta har gjorts för att få ett hanterbart 
antal alternativ. Som beskrivs i avsnitt 2.4 hanteras bedömningsgrunderna 
samhällsekonomisk nytta och projektmålsuppfyllelse bäst på hela sträckor. 
Utvärderingen har därför gjorts i två delar. Först har samtliga kvarvarande 
alternativ per delsträcka utvärderats utifrån de fyra bedömningsgrunderna 
hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, investeringskostnad och acceptans 
för alternativ. Resultaten av utvärderingen per delsträcka redovisas i detta 
kapitel och ligger till grund för det bortval av alternativ som presenteras 
tillsammans med slutsatserna av utvärderingen i avsnitt 7.5. Därefter har 
de alternativ som återstår kopplats ihop till lokaliseringsalternativ för hela 
sträckan. Dessa har utvärderats utifrån samtliga sex bedömningsgrunder 
och rangordnats. Denna bedömning och rangordning framgår av kapitel 8. 
Metoden för identifiering och bedömning av alternativ framgår av Figur 7.2 
och beskrivs i avsnitt 2.3.
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Figur 7.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen 
”utvärdering” markerad.

7.1 Hållbarhetsbedömning
Nedan redogörs för hållbarhetsbedömningen av respektive delsträcka. 
Metoden för hållbarhetsbedömning med beskrivning av projektmål och 
hållbarhetsparametrar redovisas i avsnitt 2.4.1.

7.1.1 Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats
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Figur 7.3 Översikt utredningskorridorer mellan Almedal och Landvetter flygplats.
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Mölnlycke inkl M1 och L1

Mölnlycke inkl M1 och L7

Figur 7.4 Hållbarhetsbedömning för alternativen på sträckan Almedal-Landvetter flygplats. För alternativ Mölnlycke redovisas två värderosor för att åskådliggöra skillnaden mellan stationsläge L1 och L7.

Tulebo inkl M1 och L1

Landvetter Öst inkl M1 och L3

Raka vägen inkl L1

Raka vägen Öst inkl L3
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Social hållbarhet
Landskapskaraktär
Inom parametern landskapskaraktär bedöms om landskapets karaktär 
kan bibehållas, utvecklas och stärkas och om förutsättningar finns för att 
järnvägen ska kunna samspela med enskilda platsers karaktär. Därutöver 
bedöms om funktioner i platsens infrastruktur kan bibehållas eller stärkas. 
Landskapets befintliga karaktärer beskrivs i avsnitt 4.2.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går genom Mölndalsåns 
dalgång i markplan och korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst går i 
tunnel till öster om Mölnlycke tätort. Utöver de olika förutsättningarna i den 
östra delen av sträckan beror skillnaderna i bedömning mellan korridorerna 
främst på om det finns enskilda platser där integrering av anläggningen 
kan kräva stora landskapsanpassande åtgärder eller där en lokalisering 
innebär svårighet att uppnå hållbarhetsmålet. Platser som särskilt påverkat 
bedömningen av korridorerna på sträckan mellan Mölndalsåns dalgång och 
Landvetter flygplats är passagen genom Tulebo, förbi Finnsjön och Yxsjön 
samt genom Benareby. 

Figur 7.5 Vy norrut över södra Mölndal. Korridoren i Mölndal sammanfaller till stor del 
med redan starkt infrastrukturpåverkade områden.

SANDBÄCK

RÄVEKÄRR

E6/E20
VÄSTKUSTBANAN

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst påverkar Mölndalsåns 
dalgång på samma sätt. Dalgången med vägar och järnväg är en viktig 
entré till Göteborg söderifrån, se Figur 7.5. Infrastrukturen dominerar i 
Mölndalsåns dalgång idag och en breddning av nuvarande järnvägsområde 
riskerar att förstärka den karaktären. De fastighetsintrång och nya broar 
över E6/E20 för järnväg och väg som krävs vid breddning av spårområdet 
kommer att förändra stadsbilden. I Rävekärr och Sandbäck, där korridoren 

viker av från Västkustbanan i planskildhet, som kan bestå antingen av 
bro eller tunnel (där bro är huvudalternativet), kommer barriären som 
infrastrukturen utgör idag att förstärkas. Bro och tunnelmynning kan ge 
negativ effekt på landskapets karaktär. Genom att dalgångens höga bergssidor 
gör skalan storslagen och karaktären i det vidare perspektivet tålig bedöms 
dock projektmålet för Landskapskaraktär delvis kunna uppfyllas. Även 
korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst påverkar Mölndalsåns dalgång 
med breddat spårområde kring Almedal. 

Korridorerna Mölnlycke och Raka vägen påverkar platser öster om 
Mölnlycke tätort, kring Yxsjön samt i Björrödsdalen, genom barriäreffekter 
och bullerspridning. Både bostads- och naturområden är känsliga för 
skalförändring och för påverkan på landskapets karaktär, se Figur 7.6. 
Effekten kan mildras något med planskilda passager och bullerskydd 
utmed järnvägen. Projektmålet bedöms därför delvis kunna uppfyllas för 
korridorerna Mölnlycke och Raka vägen. 

Figur 7.6 Den övre korridoren i bilden är Raka vägen och Mölnlycke och den nedre 
korridoren Landvetter Öst.

LANDVETTERSJÖN

FINNSJÖN

MÖLNLYCKE

Korridor Tulebo påverkar bostadsmiljöer i Tulebo som är känsliga för 
förändringar i skala och karaktär. I den norra delen av korridoren är 
anläggningstypen tunnel, men eftersom anläggningstypen i den södra delen 
av korridoren är markplan är bedömningen att projektmålet delvis motverkas, 
se Figur 7.7.

Korridor Tulebo och korridor Landvetter Öst påverkar naturmiljöer 
kring Finnsjön. Korridor Landvetter Öst har anläggningstyp markplan på 
sträckan norr om Hårssjön och Finnsjön. En järnväg i markplan påverkar 
skogskaraktären i området och blir en fysisk och upplevd barriär mellan 
Finnsjön och de tätbebyggda områdena norr om korridoren som Mölnlycke 
och Pixbo, se Figur 7.6.

Korridor Landvetter Öst påverkar även den del av naturområdet där entrén 
till Finnsjöns friluftsområde ligger. En järnväg i markplan här bedöms därför 
endast delvis uppfylla projektmålet.

Figur 7.7  Alternativ Tulebo mellan Hårssjön och Tulebosjön.

HÅRSSJÖN

TULEBOSJÖN

Den norra delen av korridor Landvetter Öst däremot har anläggningstyp 
tunnel fram till öster om Benareby, vilket innebär att projektmålet kan 
uppfyllas helt om järnvägen läggs i den delen av korridoren. Korridor Tulebo 
passerar i markplan söder om Finnsjön där de landskapliga värdena inte är 
fullt lika höga och möjligheten att uppfylla projektmålen bedöms därmed 
som något bättre än i alternativ Landvetter Öst. 

Figur 7.8 Foto över en del av den äldre bystrukturen i Benareby (Foto: KMV, 2020).

Både korridorerna Tulebo, Landvetter Öst och Raka vägen Öst påverkar 
platser i Benareby, som är mycket känsliga för skalförändring och förändring 
av karaktären, se Figur 7.8 och Figur 7.9. Den kuperade terrängen i Benareby 
innebär att en järnväg i markplan kommer att gå i djupa skärningar varierat 
med bank. I korridorerna Landvetter Öst och Raka vägen Öst är det endast 
i den södra delen av korridoren som anläggningstypen är markplan, i 
den norra delen med de känsligaste platserna är det tunnel. Ett intrång i 
markplan strax söder om dessa känsliga delar får dock ändå en påverkan på 
områdets karaktär, se Figur 7.9. 

Mölnlycke/Raka vägen

Landvetter Öst
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En tillkommande barriär kan påverka upplevelsen av området. Den del 
av korridorerna som går i markplan passerar genom känsligare delar av 
Benareby än korridor Tulebo. Korridor Tulebo innebär bro över Gravsjön, 
vilket kraftigt förändrar karaktären vid sjön. Det innebär att för samtliga 
dessa tre alternativ riskerar en anläggning i markplan genom Benareby i lika 
hög grad innebära svårighet att uppfylla projektmålet. Öster om Benareby 
går korridorerna i markplan genom skogsdominerade landskap med låg 
känslighet för förändring. 

Dagens landskap är starkt påverkat av storskalig infrastruktur. 
Bedömningen av parametern Landskapskaraktär för stationsalternativen 
vid Landvetter flygplats grundar sig främst på om det finns möjligheter 
att stärka och utveckla platsens karaktär i en riktning som är positivt för 
resenären och andra som vistas i området. Stationsalternativ L1 ligger 
i tunnel under nuvarande flygplatsterminal och påverkar därmed inte 
landskapet. Stationsalternativ L7 ligger i markplan i en del av området 
kring flygplatsen som ännu inte är utvecklat, men som omfattas av 
framtida planer. Placeringen långt från flygplatsterminalen kan innebära 
svårighet att utveckla Landvetter flygplats och att stärka platsens karaktär. 
Stationsalternativ L3, i skärning parallellt med dagens terminalbyggnad, 
innebär ett stort intrång i dagens bebyggelse och det krävs stora åtgärder 
för att få anläggningen att passa in. Den djupa skärningen kan, även om den 
överdäckas, bli en barriär och förstärka karaktären av storskalig infrastruktur. 
Bedömningen är att det helt eller delvis är möjligt att uppfylla projektmålet 
för landskapskaraktär för samtliga alternativ eftersom landskapet redan har 
låg känslighet för förändringen. 

Figur 7.9 Vy österut över Benareby med korridorerna Tulebo och Landvetter Öst.

YXSJÖN NORDSJÖN

GRAVSJÖN

Landvetter Öst

Tulebo

Sammantaget är bedömningen att det för parametern Landskapskaraktär är 
inom korridorerna Mölnlycke, med stationsläge L1 eller L7, samt korridor 
Raka vägen som det finns bäst möjligheter att delvis kunna uppfylla 
projektmålet. Skälet till det är att korridorerna går i tunnel genom de 
känsliga partierna av sträckorna och att de landskap där de går i markplan är 
relativt glest befolkade. Bedömningen är att det finns möjlighet att passa in 
anläggningen i landskapets skala. För korridorerna Tulebo, Landvetter Öst 
och Raka vägen Öst bedöms däremot projektmålet delvis motverkas eftersom 
korridorerna helt eller delvis innefattar möjligheten att gå i markplan genom 
känsliga områden med höga värden nära bebyggelse i Tulebo, Finnsjön och 
Benareby. För korridor Landvetter Öst och Raka vägen Öst finns möjlighet 
inom korridoren att istället för markplan gå i tunnel genom de känsliga 
områdena vid Finnsjön och Benareby. Då blir istället bedömningen också för 
de korridorerna att projektmålet delvis kan uppfyllas. 

Vardagsliv
Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller 
andra viktiga samband i staden, samt miljöer som används för rekreation 
och friluftsliv, kan bibehållas eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela-
resan perspektiv möjliggörs med få och enkla byten. Förutsättningarna för 
rekreation, befintliga målpunkter etcetera beskrivs i avsnitt 4.2-4.4.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går i markplan genom 
Mölndalsåns dalgång, samtliga har ett stationsläge i Mölndal och går på 
bank/bro (där bro är huvudalternativet), alternativt i betongtunnel genom 
Rävekärr med tunnelmynning i Sandbäck. En station i Mölndal underlättar 
resande inom upptagningsområdet och gör det enklare att byta mellan olika 
trafikslag.

Bedömningen är att strukturer och rörelsemönster kan påverkas på hela 
sträckan genom att befintligt järnvägsområde breddas och kopplingar över 
järnvägen ändras till det sämre eller, om det tillkommer övergångar, till 
det bättre. I Rävekärr och Sandbäck kan anläggningstyperna bank, bro 
eller skärning innebära ökad risk för att sociala samband bryts och att 
tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden försämras, se Figur 7.10.  

Där korridorerna Mölnlycke och Raka vägen kommer fram ur tunneln 
öster om Mölnlycke tätort finns det risk att samband mot Landvettersjön 
och Yxsjöns naturreservat bryts, se Figur 7.10. Järnvägsanläggningen korsar 
skogsområdet öster om bebyggelsen och söder om Landvettersjön, vilket 
påverkar naturområdets värde för närrekreation.
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Figur 7.10 Rekreation och friluftsliv.

Även tillgängligheten till den norra delen av naturreservatet Yxsjön riskerar 
att beröras, liksom tillgängligheten till de mindre sjöarna mellan Långenäs 
och Björrödsdalen. Sambandet i Björrödsdalen bibehålls genom att järnvägen 
går på bro över dalgången men skogsområdet öster om Björrödsdalen, som 
används för närrekreation berörs. Det området är dock redan idag påverkat 
av buller från bland annat Landvetter flygplats. 

Orten Tulebo berörs av korridor Tulebo. I den norra delen av korridoren, 
inom område för planerat naturreservat, går korridoren i tunnel och i den 
södra delen i markplan. Om järnvägen går i markplan genom Tulebo i den 
södra delen av korridoren påverkas upplevelsen av sammanhållen bygd 
negativt. 

Tillgängligheten till målpunkter som ridhus och badplats vid Tulebosjön 
kan upprätthållas genom att järnvägen passerar vägar planskilt, men ortens 
sociala struktur kan bli förändrad. Möjligheten att fritt kunna röra sig i 
skogen kommer att begränsas där järnvägen går i markplan och det berör 
en kort sträcka av Bohusleden. Där korridor Landvetter Öst går i markplan 
påverkas friluftsområden norr om Hårssjön och Finnsjön negativt liksom 
det rekreativa sambandet mellan Finnsjön och Benareby. I de delar av 
korridorerna Tulebo, Landvetter Öst och Raka vägen Öst som går i markplan 
genom bebyggelsen i Benareby riskerar viktiga sociala strukturer att brytas 
och omledning av stråk och vägar att medföra omvägar. 
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Där anläggningen ligger i markplan i skogsområdet öster om Benareby 
riskerar det rekreativa sambandet mellan Yxsjön och Nordsjön att påverkas 
negativt i korridor Landvetter Öst. Motsvarande risk för brutna samband 
finns i korridor Tulebo i skogsområdet mellan Yxsjön, Nordsjön och Skärsjön.

För stationslägen vid Landvetter flygplats är bedömningen att stationsläge L1 
i tunnel under flygplatsen, som nås av korridorerna Raka vägen, Mölnlycke 
och Tulebo, har störst möjlighet att uppfylla projektmålen för parametern. 
Detta då de ger god tillgänglighet till målpunkter vid Landvetter flygplats 
och inte bryter några samband. För stationsläge L7, som också nås av de 
korridorerna, är bedömningen att projektmålet riskerar att delvis inte kunna 
uppfyllas eftersom läget medför en lång väg för fotgängare till målpunkter 
vid Landvetter flygplats. Stationsläge L3, som nås av korridorerna 
Landvetter Öst och Raka vägen Öst, ligger inte heller i direkt anslutning 
till flygplatsterminalen. Det finns dock förutsättningar att åtminstone 
delvis uppfylla projektmålet då tillgängligheten förbättras av att järnvägen 
överdäckas.

För resenärsupplevelsen på järnvägen är bedömningen att korridorerna 
Tulebo och Landvetter Öst har bäst förutsättningar att delvis uppfylla 
projektmålet. Skälet till det är att de går i markplan på stor del av sträckan 
med möjlighet till utblickar i bland annat Mölndalsåns dalgång och 
landskapet kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby. Korridoren Mölnlycke 
har också möjlighet att uppfylla projektmålet, men går längre sträcka i tunnel 
än korridorerna Tulebo och Landvetter Öst. För korridorerna Raka vägen och 
Raka vägen Öst däremot bedöms målet delvis motverkas då de går i tunnel 
stor del av sträckan.

Sammantaget är bedömningen att det för parametern Vardagsliv är 
inom korridor Mölnlycke, Raka vägen och Raka vägen Öst som det 
finns bäst möjligheter att delvis kunna uppfylla projektmålet. Genom 
att de korridorerna går långa sträckor i tunnel påverkas relativt få 
rekreationsområden och områden med sociala samband. Skälet till att 
projektmålet delvis motverkas i korridorerna Tulebo och Landvetter Öst 
är att passagerna vid Tulebo, Finnsjön och Benareby i hög grad påverkar 
rekreationsområden och bryter samband mellan bebyggelsegrupper. 

Social balans
Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig 
bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan 
bevaras eller stärkas. Möjligheterna att stärka boendemiljöer innefattas 
däremot i bedömningen av parametern Lokal och regional utveckling under 
Ekonomisk hållbarhet. Förutsättningarna för boendemiljö och kommunal 
planering beskrivs i avsnitt 4.2-4.3.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst ger intrång i 
verksamheter i Mölndalsåns dalgång. För bostäder i Rävekärr och 
Sandbäck kan järnvägsansläggning på bro bidra till ytterligare 
bullerpåverkan. Alternativt kan en broutformning som är kombinerad med 
bullerskyddsskärmar istället bidra till att minska dagens bullerpåverkan från 
E6/E20 och Västkustbanan. En station i Mölndal kan samtidigt bidra till att 
stärka många boendemiljöers attraktivitet. På sträckan öster om Mölndalsåns 
dalgång riskerar påverkan att bli stor på bostäder och verksamheter i Tulebo 
och Benareby samt i de mindre orterna Buarås, Hultakulla, och Skällsjöås. 
Det är alla platser, liksom området kring Finnsjön, vars identitet är baserade 
på småskalighet och lugn, vilket en järnvägsanläggning bryter mot om den 
går i markplan.

I Almedal, där järnvägen i korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst viker 
av i tunnel, påverkas verksamheter av breddat spårområde. Inom korridoren 
Raka vägen får inga större bostadsmiljöer någon direkt påverkan av 
järnvägen. Björröd är den boendemiljö som direkt påverkas och här finns viss 
möjlighet att projektmålet går att uppfylla med åtgärder som bullerskydd och 
anpassning av broläge. Identiteten för de södra delarna av Landvetter tätort, 
med mycket god tillgänglighet till rekreationsområden söderut, riskerar att 
påverkas negativt av korridor Raka vägen och Mölnlycke. Om Korridor Raka 
vägen Öst passerar Benareby i markplan finns risk att bostäder och brukad 
mark påverkas. Det är svårt att hitta en placering i korridor Raka vägen Öst 
som inte påverkar miljöer med mindre bostadsområden och invånare i olika 
åldersgrupper. 

Samtliga korridorer går genom områden med skogsbruk där produktionen 
kan påverkas genom markintrång och barriäreffekt. I bland annat Tulebo, 
Hårskeröd och Benareby finns risk att jordbruksmark påverkas. 

Sammantaget har korridorerna Mölnlycke och Raka vägen möjlighet att 
delvis uppfylla projektmålet. I korridor Landvetter Öst är påverkan på 
boendemiljöer och platser med känslig identitet så stor att projektmålet för 
social balans riskerar att motverkas om området vid Finnsjön och Benareby 
passeras i markplan. Även i korridor Tulebo och Raka vägen Öst bedöms 
projektmålet motverkas delvis.

Hälsa och säkerhet
Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa 
i form av buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå 
eller åka kollektivt till stationslägena kan göras attraktivt. Därutöver bedöms 
om säkerhet och trygghet kan bibehållas eller stärkas. Förutsättningarna för 
miljö och hälsa beskrivs i avsnitt 4.4.

Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går i Mölndalsåns 
dalgång utmed dagens infrastrukturstråk med bland annat E6/E20 och 
Västkustbanan, som redan idag ger stor bullerpåverkan. För korridorerna 
Mölnlycke och Raka vägen finns bostadsbebyggelse i närheten av korridoren, 
men eftersom de går i tunnel under Mölnlycke förväntas ingen övrig 
påverkan på bostäder. Däremot påverkar de rekreationsområden nära 
Mölndal samt norr om Yxsjön. 

Korridorerna Mölnlycke och Raka vägen bedöms delvis kunna uppfylla 
projektmålet för bullerpåverkan. Korridorerna Tulebo, Landvetter Öst 
och Raka vägen Öst passerar bebyggelse i Tulebo och Benareby samt 
rekreationsområden vid Finnsjön och bedöms därför motverka projektmålet.
Samtliga korridorer med stationsläge i Mölndal har förutsättningar för ett 
stort resandeunderlag med bra möjlighet att ta sig till stationen till fots, på 
cykel eller med kollektivtrafik. För alternativen Raka vägen och Raka vägen 
Öst, som saknar en station i Mölndal, är det endast resande nära Göteborg 
som får den närhet till en station som krävs för att ta sig dit eller därifrån 
genom aktivt resande. Det gör att alternativen Raka vägen och Raka vägen 
Öst inte har lika stor potential för att många resenärer ska kunna ta sig till en 
station genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Därför bedöms möjligheten 
att uppfylla projektmålet för aktivt resande vara sämre för dessa än för 
alternativen som har station i Mölndal. Stationslägena vid Landvetter 
flygplats kommer alla att ge förutsättningar att nå målpunkter inom 
flygplatsområdet till fots och med cykel, men alternativ L7 ligger längst ifrån 
nuvarande flygplatsterminal och verksamheter och där riskerar det bli svårt 
att uppfylla projektmålet att stimulera aktivt resande.

En lång gångpassage mellan stationsläge L7 och flygplatsterminalen kan 
även skapa en otrygg miljö. Detsamma gäller för stationsalternativ L3 om det 
placeras i den del av korridoren som är längst bort från terminalbyggnaden. 
Även på och kring plattformarna på stationsläget i Mölndal kan det 
uppkomma otrygga miljöer som ställer krav på trygghetsskapande 
åtgärder. En annan plats som riskerar att bli otrygg inom korridorerna med 
stationsläge i Mölndal är den gång- och cykelport i anslutning till Åbromotet, 
som behöver förlängas under tillkommande spår för ny järnväg. Det kan även 
uppkomma miljöer kring tunnelpåslag och en eventuell bro i Sandbäck som 
kräver omsorg vid utformningen så det blir trygga miljöer. På övrig sträcka 
fram till Landvetter flygplats bedöms korridorerna Mölnlycke och Raka 
vägen delvis kunna uppfylla projektmålet för trygghet och säkerhet eftersom 
järnvägen till stor del går i tunnel. 

Där järnvägen kan gå i markplan passerar den genom glest befolkade 
områden, förutom en kort sträcka på bro över Björrödsdalen där otrygga 
miljöer kan uppkomma under bron. Inom korridor Tulebo och Landvetter 
Öst däremot finns många platser som kan bli så otrygga att projektmålet inte 
kan uppfyllas. Det kan uppkomma otrygga platser i orten Tulebo för den 
del av korridor Tulebo där järnvägen kan komma att ligga i markplan och 
för korridor Landvetter Öst där anläggningen skär mellan Mölnlycke och 
rekreationsområdet vid Finnsjön. Båda korridorerna omfattar partier som 
möjliggör att järnvägen går i markplan genom Benareby där otrygga miljöer 
kring tunnelmynningar och nya gång- och cykelportar kan uppkomma. Även 
Raka vägen Öst berör några av dessa platser. För denna korridor bedöms dock 
projektmålet trygghet och säkerhet delvis kunna uppfyllas.

Sammantaget bedöms korridorerna Mölnlycke, Raka vägen och Raka 
vägen Öst delvis kunna uppfylla projektmålen för Hälsa och säkerhet. 
Korridorerna Tulebo och Landvetter Öst däremot omfattar bebyggda miljöer 
och rekreationsområden. Projektmålen bedöms därför delvis motverkas 
på grund av uppkomst av buller och otrygga miljöer. Oavsett alternativ 
kommer järnvägsnära och fastighetsnära skyddsåtgärder att krävas enligt 
Trafikverkets riktlinjer.

Kulturmiljö
Inom parametern Kulturmiljö bedöms om hänsyn kan visas till 
sammansatta kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt 
till fornlämningsmiljöer och objekt. I avsnitt 4.4 finns en beskrivning av 
kulturmiljöer inom utredningsområdet. Fornlämningar i anslutning till 
utredningskorridorerna framgår av Figur 7.11.

Samtliga korridorer med stationsläge i Mölndal passerar i markplan 
genom en mindre del av kulturmiljön Krokslätts fabriker samt genom 
delar av kulturmiljön i Forsåker bruksområde vid stationsläget i Mölndal. 
Bruksområdets park med växthus och annan bebyggelse riskerar att tas 
i anspråk, vilket skulle medföra rivningar av befintlig bebyggelse och att 
parkmiljön exploateras. Korridor Mölnlycke berör även ett mindre antal fasta 
fornlämningar, men den sammanvägda bedömningen är att projektmålet kan 
uppfyllas. 

Korridor Tulebo däremot berör mer än 20 fasta fornlämningar, varav ett 
större område med fångstgropar och skogsbrukslämningar och projektmålet 
bedöms därför endast delvis kunna uppfyllas. Det finns också stor potential 
för fynd av nya fornlämningar kring Tulebo där korridoren passerar i 
markplan.
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Figur 7.11 Fornlämningar i utredningsområdet.

Korridor Landvetter Öst, med stationsläge L3 vid Landvetter flygplats, 
går till största del i tunnel under kulturmiljön i Benareby, men den södra 
delen av området ger möjlighet till passage i markplan. Även en liten del av 
kulturmiljön Västra Hyltan berörs av korridoren i markplan, samt ett mindre 
antal fasta fornlämningar. Eftersom flera kulturmiljöer riskerar att påverkas 
negativt bedöms projektmålet endast kunna uppfyllas delvis. 

Båda korridorerna Raka vägen och Raka vägen Öst passerar i tunnel 
under ett flertal kulturmiljöer och ett mindre antal fasta fornlämningar. 
Kulturmiljöerna är Västra Enerbacken, Mölndals kvarnby, Forsåker 
bruksområdet, Gunnebo och Pixbo herrgård. Gunnebo och Mölndals kvarnby 
är av riksintresse för kulturmiljövården och Gunnebo är även kulturreservat, 
se Figur 7.12. Båda korridorerna passerar i markplan genom kulturmiljön 
Lackarebäcks gård-Svejserdalen-Ekebacken samt en fornlämning i form av 
ett gravfält innan korridorerna övergår till tunnel. 

Korridor Raka vägen fortsätter i tunnel till Landvetter flygplats och 
projektmålet för kulturmiljö bedöms endast kunna uppfyllas delvis då 
korridoren passerar ovan nämnda kulturmiljö och fornlämning i markplan. 
För korridor Raka vägen Öst ges även möjlighet inom korridoren att gå i 
markplan i Västra Hyltan och Benareby, vilket gör att projektmålet riskerar 
att inte kunna uppfyllas helt.

Sammantaget bedöms korridoren Mölnlycke med stationsläge L1 respektive 
L7 kunna uppfylla projektmålet för Kulturmiljö helt. I korridorerna Tulebo, 
Landvetter Öst, Raka vägen och Raka vägen Öst finns passager i markplan 
genom kulturmiljövärden och för en järnväg inom de korridorerna bedöms 
därför projektmålet för kulturmiljö delvis kunna uppfyllas.

 
 

Figur 7.12 Gunnebo slott.
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Ekologisk hållbarhet
Klimat och energi
Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig 
eller förbättrad luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan 
möjliggöras. Därutöver bedöms klimatpåverkan och total energianvändning 
i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv. Det görs en bedömning 
av hur stor klimatpåverkan och hur stor energianvändning det blir när 
anläggningen byggs. Det studeras också hur stora överflyttningar det blir 
från bil och andra mindre energieffektiva transportsätt till tåg och därmed 
minskade klimatutsläpp samt utsläpp av luftföroreningar. Förutsättningarna 
för klimat och energi beskrivs i avsnitt 4.4.

Underlag för bedömningen av klimat och energi utgörs av de 
klimatkalkylberäkningar som genomförts för att uppskatta den 
energianvändning och klimatbelastning som anläggande och drift av den 
nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Beräkningarna har 
genomförts med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl där emissionsfaktorer 
motsvarande år 2015 har använts. Modellen beräknar energianvändning och 
emissioner som orsakas av användningen av resurser, såväl vid byggande 
och underhåll som vid materialframställning. Detta innebär att utvinning, 
transport och förädling av råvaror, byggandet av anläggningen samt det 
framtida underhållet är medräknat i resultaten. Även utsläpp till följd av 
avskogning ingår. Arbetet med klimatkalkylberäkningar sker löpande och i 
senare skede tas förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan fram, vilka 
ligger till grund för reduktionskrav för anläggningen. Detta innebär att de 
faktiska utsläppen från byggskedet kommer vara mindre än de som beräknas 
nu. Underlag för bedömning av förväntade klimatutsläpp under byggskedet 
för de olika alternativen framgår av Figur 7.13. 

Påverkan på klimat och energi i driftskedet styrs huvudsakligen av hur många 
människor som tar tåget i förhållande till andra mindre energieffektiva 
transportsätt. Två av alternativen, Raka vägen och Raka vägen Öst, saknar 
stationsläge i Mölndal, vilket medför att inget resandeutbyte kan ske där. 
Dessa alternativ viker av mot flygplatsen vid Almedal och den kortare 
sträckan tillsammans med de tidsvinster man får genom att inte stanna 
vid Mölndal C gör att restiden till Landvetter flygplats och till Borås blir 
betydligt kortare än för övriga alternativ. Det innebär att fler resenärer väljer 
tåg istället för bil eller buss. Alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter 
Öst medger resandeutbyte vid Mölndal C, vilket ger hög tillgänglighet 
till anläggningen för människor i detta område. Resandeutbytet för 
regionaltåg medför dock längre restider, vilket förtar de fördelar det större 
upptagningsområdet har jämfört med Raka vägen. Vid Landvetter Flygplats 
ansluter Raka vägen, Mölnlycke och Tulebo till stationsalternativ L1 eller L7. 
L1 innebär ett stationsläge i tunnel under flygplatsen. Denna stationslösning 
innebär hög tillgänglighet till terminalbyggnaden, vilket innebär att 
biltrafiken kan reduceras i driftskedet. 

Landvetter Öst och Raka vägen Öst ansluter till ett stationsläge parallellt 
med flygplatsen (L3) som dels innebär en längre restid, dels ett stationsläge 
längre ifrån terminalen än L1. Alternativ L7, som ligger längst ifrån 
flygplatsterminalen, bedöms skapa sämst förutsättningar för att många 
resenärer ska välja tåg istället för andra transportsätt. 

I driftskedet bedöms Raka vägen ha störst möjlighet att få människor att välja 
järnväg istället för andra färdmedel till följd av kortare restid och trots att 
dessa tåg inte stannar i Mölndal. 

I byggskedet går mycket energi åt. Det kan medföra stora klimatutsläpp, även 
om det förväntas pågå under en begränsad tid. En procentuell jämförelse 
av klimatutsläpp under byggskedet mellan alternativen framgår av Figur 
7.13. Alternativen Raka vägen och Raka vägen Öst kommer att innebära 
en komplicerad järnvägsteknisk lösning i Almedal. Denna lösning medför 
betydligt fler transporter av massor än alternativen som går förbi Mölndal 
C och behovet av betong för planskildhet, tråg och betongtunnlar är större i 
detta alternativ. Raka vägen och Raka vägen Öst innebär även långa tunnlar 
där det dels går åt mycket energi för att driva tunneln och dels mycket 
transporter för att avyttra bergmassor och även större mängder betong längs 
väggar och tunneltak. Dessa båda alternativ bedöms i byggskedet motverka 
projektmålet, medan övriga alternativ antingen uppfyller målet helt eller 
delvis. Vid Landvetter flygplats innebär stationsläge L7 mindre klimatutsläpp 
när anläggningen byggs än L1 och L3, då det blir en mindre omfattande 
anläggning i tunnel eftersom stationsläget är i skärning.
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Figur 7.13 Procentuell jämförelse av klimatutsläpp i byggskedet för delsträckan Almedal- 
Landvetter flygplats, där Landvetter Öst (inklusive M1 och L3) är den korridor med 
lägst klimatbelastning, vilken jämförelsen sker mot. För passagen vid Rävekärr 
redovisar figuren en lösning med betongtunnel.

Sammanfattningsvis, vid en sammanvägning av driftskede och byggskede, 
blir skillnaderna små och det alternativ som bedöms vara sämst och delvis 
motverkar projektmålen för klimat och energi, är Raka vägen Öst. Övriga 
alternativ bedöms likvärdiga och bedöms uppfylla projektmålen delvis.

I alternativen via Mölndal har anläggningstyperna bro och markplan 
studerats vid Rävekärr. Anläggningstyp markplan innebär att en 
betongtunnel behöver anläggas, då korsningen med Västkustbanan behöver 
vara planskild, vilket ger en väsentligt större åtgång av betong och armering 
än en bro. I byggskedet innebär därför anläggningstyp markplan ett högre 
utsläpp av koldioxid än anläggningstyp bro. I driftskedet bedöms alternativen 
som likvärdiga.

Naturmiljö
Inom parametern Naturmiljö bedöms om förutsättningarna för en mångfald 
av arter och livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och 
utvecklas, och om förutsättningar för ekologiska samband kan upprätthållas. 
Bedömning görs av hur den planerade anläggningen påverkar viktiga 
livsmiljöer, risk för att viktiga ekologiska samband bryts samt påverkan 
på akvatiska livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I avsnitt 4.4 finns en 
beskrivning av naturmiljöer på sträckan Almedal till Landvetter flygplats. 
Av Figur 7.14 framgår dessutom naturvärden per korridor enligt genomförd 
naturvärdesinventering.

Alternativ Mölnlycke går längs större delen av Mölndalsåns dalgång där 
järnvägen anläggs i markplan. Det riskerar att negativt påverka värdefulla 
ytvattenmiljöer vid Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Alternativ Mölnlycke 
undviker genom en lång tunnel efter Sandbäck flera naturvärden innan 
anläggningen fortsätter i markplan öster om Mölnlycke tätort. Öster om 
Mölnlycke tätort och fram till flygplatsen kommer korridor Mölnlycke att 
medföra risk för negativ påverkan på Yxsjöns naturreservat och närliggande 
värdefulla naturmiljöer som utgörs av skogs- och våtmarker, se Figur 7.15. 
I området mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats finns även viktiga 
ekologiska samband för känsliga och värdefulla arter som riskerar att brytas. 
Alternativet kommer också att ha negativ påverkan på vattenförekomster och 
vattendrag norr om Yxsjön samt på Björrödbäcken, som har ett mycket stort 
naturvärde.

Alternativ Raka vägen riskerar att negativt påverka värdefull ytvattenmiljö 
vid Mölndalsån där korridoren viker av österut i Almedal. När korridoren går 
upp i markplan öster om Mölnlycke tätort så kommer detta alternativ att ha 
samma påverkan som korridor Mölnlycke på sträckan mellan Mölnlycke och 
Landvetter flygplats.

Alternativ Raka Vägen Öst riskerar att negativt påverka värdefull 
ytvattenmiljö vid Mölndalsån på samma sätt som alternativ Raka vägen. 
Alternativ Raka vägen Öst passerar i markplan genom delar av Benareby där 
flera värdefulla naturmiljöer i form av skogsmiljöer och våtmarker kommer 
att påverkas negativt. Direkta intrång kan förväntas ta bort artrika miljöer 
när anläggningen går i markplan. Det finns även risk för att värdefulla 
samband bryts för känsliga arter mellan Benareby, Nordsjön och Skärsjön där 
anläggningen går i markplan. 

Alternativ Landvetter Öst riskerar att negativt påverka värdefulla 
ytvattenmiljöer vid Mölndalsån och Kålleredsbäcken på samma sätt som 
korridor Mölnlycke. Efter Sandbäck går anläggningen i tunnel, men passerar i 
markplan genom delar av Benareby där flera värdefulla naturmiljöer i form av 
skogsmiljöer och våtmarker kommer att påverkas negativt på samma sätt som 
för Raka vägen Öst. Sträckningen mellan Benareby och Landvetter flygplats 
medför samma påverkan på artrika miljöer och värdefulla ekologiska 
samband för känsliga arter som för Raka vägen Öst.

Alternativ Tulebo riskerar att negativt påverka värdefulla ytvattenmiljöer vid 
Mölndalsån och Kålleredsbäcken på samma sätt som korridor Mölnlycke. 
En placering av järnvägen i södra delen av korridoren vid Tulebo innebär 
markplan. Det riskerar att negativt påverka det planerade naturreservatet 
vid Hårssjön, samt påverka höga naturvärden knutna till odlingslandskap 
vid Tulebo och bryta värdefulla samband för känsliga arter. Om järnvägen 
istället förläggs till norra delen av korridoren kan den passera Tulebo i tunnel 
och denna påverkan undvikas. Korridoren passerar värdefulla skogs- och 
myrmarker mellan Gravsjön och Björröd, vilka kommer att påverkas. Där 
korridoren passerar mellan Benareby och Skärsjön finns risk för att mycket 
värdefulla samband för känsliga arter bryts i dessa områden.

Sammanfattningsvis bedöms korridor Raka vägen Öst vara det bästa 
alternativet och bedöms delvis uppfylla projektmålet för Naturmiljö. Lång 
tunnel samt passage mot L3 söder och öster om flygplatsen där naturvärdena 
inte är lika påtagliga är utmärkande för detta alternativ. Övriga alternativ 
bedöms vid en sammanvägd bedömning delvis motverka projektmålet 
för Naturmiljö. Raka vägen och Mölnlycke påverkar områden söder om 
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Landvettersjön och Yxsjöns naturreservat, se Figur 7.15, och alternativ 
Mölnlycke påverkar även Mölndalsån och Kålleredsbäcken. Även alternativ 
Tulebo och Landvetter Öst påverkar Mölndalsån och Kålleredsbäcken och 
inget av dessa alternativ undviker känsliga naturvärden på resterande sträcka 
mot Landvetter flygplats. 

Inom parametern Vatten bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers 
hydrologiska funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras. 
Förutsättningarna för bibehållet nyttjande av nuvarande och framtida yt- och 
grundvattentäkter bedöms. Av kapitel 4, Figur 4.4 framgår vilka värdefulla 
vattenresurser som finns på sträckan Almedal till Landvetter flygplats. 
Vattenskyddsområden på delsträckan framgår av Figur 7.16.
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Figur 7.14 Objekt per korridor enligt genomförd naturvärdesinventering. Observera att inventeringen inte är heltäckande för utredningsområdet utan hanterar korridorer aktuella vid inventeringens genomförande.

Figur 7.15 Alternativ Raka vägen och Mölnlycke österut över skogsområdet öster om 
Mölnlycke.
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I området mellan Almedal och Landvetter flygplats finns två vattentäkter. 
Dels Finnsjöns vattentäkt tillsammans med vattenskyddsområde som förser 
stora delar av Härryda kommun med dricksvatten, dels Rådasjöns vattentäkt 
vars utökade vattenskyddsområde ligger för beslut hos Länsstyrelsen. 
Korridorernas påverkan på vattentäkterna beror på i vilken del av 
vattenskyddsområdet järnvägen går och med vilken anläggningstyp. 

Alternativ med långa tunnlar som Mölnlycke, Raka vägen, Raka vägen Öst 
och Landvetter Öst har en begränsad påverkan på vattentäkterna så länge 
dessa anläggs i tunnel, men en viss påverkan kan inte uteslutas, framförallt 
i byggskedet. Korridorerna Raka vägen och Mölnlycke sammanfaller öster 
om Mölnlycke tätort där korridoren går igenom både primär, sekundär 
och tertiär zon för Rådasjöns förslagna nya vattenskyddsområde i de 
delar som ligger söder om Landvettersjön. Påverkan på denna del av 
vattenskyddsområdet bedöms dock inte vara så stor. 
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Figur 7.16 Vattenskyddsområden.

Korridor Landvetter Öst går till stor del i tunnel genom Rådasjöns 
föreslagna vattenskyddsområde, varför påverkan inte blir så stor. Norr om 
Finnsjön kan korridoren antingen gå i tunnel eller till stor del i markplan 
i en passage nära Finnsjöns vattenverk. Det bedöms finnas en stor risk för 
påverkan av vattentäkten och råvattenledningen från Finnsjön i byggskedet. 
Landvetter Öst gör även intrång i tertiär zon för Rådasjöns föreslagna 
vattenskyddsområde direkt öster om Landvetter flygplats. Vidare passerar 
korridoren direkt intill Nordsjön i markplan, samt skär rakt igenom de 
centrala delarna av Östersjöns tillrinningsområde. Båda sjöarna är utpekade 
som presumtiva ytvattentillgångar för vattenförsörjning i den regionala 
vattenförsörjningsplanen (Göteborgsregionen, 2020).

Raka vägen Öst, som går i tunnel förbi Finnsjön, kan ha viss påverkan på 
östra delarna av Finnsjöns vattenskyddsområde där anläggningen kan gå i 
markplan genom Benareby. Påverkan minskar om tunnelmynningen förskjuts 
något österut efter att korridoren passerat gränsen för vattenskyddsområdet. 
Sträckan från Benareby till flygplatsen har samma påverkan som Landvetter 
Öst.

I de korridorer som går via Mölndal kommer järnvägen att passera 
vattenförekomsterna Mölndalsån – sammanflödet med Kålleredsbäcken 
till Liseberg, Mölndalsån – Stensjön till Kålleredsbäckens tillflöde samt 
Kålleredsbäcken. Det bedöms finnas risk för att byggandet av järnvägen 
äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattenförekomsten i 

Mölndalsån söder om Flöjelbergsgatan ska ha enligt miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. En omklassning av vattenförekomsten har initierats och med den 
nya föreslagna normen kommer inte ett äventyrande att ske. Vid Forsåker 
bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring av kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd, parametrarna närområde och svämplan. Då 
morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får ingen försämring ske. 
Vid passage av Mölndalsån vid Forsåker bedöms undantag från icke 
försämringskravet behövas. Bedömningen är att anläggande av järnväg 
här uppfyller de villkor som krävs för att det ska gå att få undantag från 
bestämmelserna. För Kålleredsbäcken kan försämring undvikas genom att 
alla genomförbara anpassningar och skyddsåtgärder vidtas. 

Långa tunnlar för alternativen Raka vägen, Raka vägen Öst, Landvetter Öst 
och Mölnlycke medför liten påverkan på ytvattens hydrologiska funktion 
samt påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, men bergdagvatten 
riskerar att påverka ekologisk och kemisk status för vattendrag. 

Raka vägen och Raka vägen Öst undviker Kålleredsbäcken. Alternativ Raka 
vägen kommer mellan Mölnlycke tätort och Landvetter flygplats att ha 
liknande påverkan som korridor Mölnlycke på denna sträcka. Detta område 
ligger högt upp i avrinningsområdet, varför påverkan är relativt liten på 
de hydrologiska samband som finns i området samt att permanent negativ 
påverkan på morfologiskt tillstånd på dessa ytvattenförekomster bedöms som 
små.

Korridor Tulebo passerar dels Kålleredsbäcken och dels andra vattendrag 
där korridoren går i markplan. Passage av Gravsjön på bro samt avrinning 
från Nordsjön kan påverka hydrologiska samband och permanent 
negativ påverkan på morfologiskt tillstånd bedöms uppkomma i flera 
vattenförekomster. 

Alternativen Landvetter Öst och Raka vägen Öst kommer vid Landvetter 
flygplats, stationsläge L3, där det bedöms finnas behov av djupa skärningar, 
påverka hydrologiska samband i vattendrag och våtmarker. Då en djup 
skärning är nödvändig nära flygplatsens brandövningsplats finns stor risk 
att föroreningar av PFAS sprids till ytvattenförekomster och våtmarker, med 
försämrad kemisk status som följd.

Sammanfattningsvis bedöms alternativen Mölnlycke, Raka vägen och 
Raka vägen Öst delvis uppfylla projektmålet för Vatten. Korridorerna 
Tulebo och Landvetter Öst bedöms däremot motverka projektmålet delvis. 
Utmärkande för korridor Tulebo är negativ påverkan på Kålleredsbäcken 
men även på flera andra vattendrag i området. Detta alternativ passerar 
även över Gravsjön. Utmärkande för korridor Landvetter Öst är påverkan 
på Kålleredsbäcken på samma sätt som för korridor Tulebo men även stor 
påverkan på Finnsjöns vattentäkt samt med passage mycket nära sjön och 
även nära vattenverket. Även korridor Mölnlycke påverkar Kålleredsbäcken 
negativt men har inte så stor negativ påverkan på de sträckor där alternativet 
går i tunnel eller på sträckan mellan Mölnlycke tätort och Landvetter 
flygplats. 

Naturresurser
Inom parametern Naturresurser bedöms om en likvärdig eller ökad 
resursutvinning från jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras. 
Bedömningar har gjorts utifrån hur stora områden av skogsmark och 
jordbruksmark som anläggningen tar i anspråk. Förutsättningarna för 
naturresurser beskrivs i avsnitt 4.4-4.5.

Mellan Almedal och Landvetter flygplats finns framförallt stora 
skogsområden medan jordbruksmark framförallt finns i områdena Tulebo 
och Benareby. Det alternativ som går genom båda dessa jordbruksområden 
är korridor Tulebo som dessutom går genom mycket brukbar skog, vilket 
innebär att detta alternativ blir sämst ur ett naturresursperspektiv. 
Korridor Landvetter Öst och Raka vägen Öst undviker jordbruksområdet 
i Tulebo, men passerar jordbruksområdet Benareby i markplan, samt flera 
större skogsområden väster om flygplatsen. Korridorerna Raka vägen 
och Mölnlycke, som undviker alla jordbruksområden i området och går 
stora sträckor i tunnel, framstår som relativt bra alternativ även om dessa 
korridorer också går genom skogsområden mellan Mölnlycke tätort och 
Landvetter flygplats.

Sammantaget uppfyller alternativ Raka vägen och Mölnlycke delvis 
projektmålet för naturresurser då en stor del av anläggningen förläggs 
till tunnel. Alternativ Landvetter Öst och Raka vägen Öst motverkar 
projektmålet delvis, främst då dessa korridorer har långa sträckningar i 
markplan för att komma runt flygplatsen mot L3 i områden med mycket 
skog. Alternativ Tulebo påverkar båda jordbruksområdena samt flera 
skogsområden och bedöms därför motverka projektmålet. 
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Anläggningsresurser
Inom parametern Anläggningsresurser bedöms om uppkomsten av massor 
kan minimeras och om massor, då de uppstår, kan användas på ett miljö- 
och hälsosäkert sätt som är anpassat efter landskapet. Bedömning görs av 
hur stora mängder massor som uppkommer av jord, berg och torv samt 
möjligheten att kunna använda dessa massor inom anläggningen eller 
för andra ändamål. Förutsättningarna för byggbarhet och masshantering 
beskrivs i avsnitt 4.5.

För respektive alternativ har en representativ sträckning inom korridoren 
använts för att göra en grov bedömning av masshanteringen i respektive 
alternativ. Utifrån detta har behovet av anläggningsmassor beräknats och för 
respektive alternativ har en sammanställning gjorts av överskottet, det vill 
säga, kvarvarande massor när anläggningsmassorna plockats bort. Av Figur 
7.17 framgår att samtliga korridorer får överskott av massor. Det innebär att 
användning av dessa massor måste planeras noga i syfte att uppnå en hållbar 
masshantering. Berg- och jordmassor kan återanvändas i andra projekt, men 
det innebär transporter. Jordmassor kan därför med fördel användas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet. Torv har få användningsområden 
i närområdet, varför projektet räknar med borttransport till mottagare på 
relativt långt transportavstånd.

Korridorerna Raka vägen, Raka vägen Öst, Mölnlycke och Landvetter 
Öst medför genom långa tunnlar stora överskott av bergmassor. Korridor 
Tulebo, som i högre utsträckning går i markplan, ger något mindre mängder 
bergmassor men där korridoren går i markplan uppkommer istället jord- och 
torvmassor. 

Korridorerna Mölnlycke och Raka vägen uppfyller projektmålet delvis då det 
uppkommer relativt sett mindre överskott av torv och jordmassor jämfört 
med övriga alternativ. 

Figur 7.17 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per 
alternativ på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats. För passagen vid Rävekärr 
redovisar figuren en lösning med betongtunnel.

Korridor Landvetter Öst och Raka vägen Öst bedöms motverka projektmålet. 
Dessa alternativ kommer att medföra stora överskott av berg, torv och 
jordmassor då dessa korridorer har en lång sträckning runt flygplatsen 
för att ansluta till stationsläge L3. För att rent tekniskt kunna ansluta till 
stationsläget krävs långa och djupa skärningar som inte bara genererar torv 
och jordmassor utan på grund av sitt djup även kommer att ge stora överskott 
av bergmassor. Bergmassorna som frigörs för att göra stationsläge L3 möjligt 
är större än de bergmassor som frigörs för stationsläge L1 och L7, som båda 
har ungefär lika stora mängder massor..

Sammantaget bedöms alternativ Landvetter Öst och Raka vägen Öst 
motverka projektmålet för Anläggningsresurser då de medför stora överskott 
av både berg-, jord- och torvmassor. Alternativen Mölnlycke och Raka 
vägen bedöms ha förutsättningar att delvis uppfylla projektmålen då de har 
ett mindre massöverskott som till stor del består av berg. Korridor Tulebo 
motverkar delvis projektmålet då massöverskottet har en relativt stor andel 
jord och torv.

I alternativen via Mölndal har anläggningstyperna bro och markplan 
studerats vid Rävekärr. Anläggningstyp markplan innebär att en 
betongtunnel behöver anläggas, vilket ger upphov till betydligt större 
schaktmängder än anläggningstyp bro. Då schaktmassorna till största delen 
består av lera bedöms de inte vara användbara inom anläggningen och 
behöver transporteras bort. 

Ekonomisk hållbarhet
Samhällsekonomiska nyttor
Inom parametern samhällsekonomiska nyttor bedöms hur lokaliseringen 
påverkar antal resor och nyttor kopplat till restidsvinst, trafiksäkerhet 
och miljöpåverkan. I projektmålen bedöms också den totala nyttan av 
lokaliseringen. Samhällsekonomiska nyttor i form av regional och lokal 
tillväxt redovisas i avsnittet Regional och lokal utveckling.

I den samhällsekonomiska kalkylen för de nya stambanorna är restidsvinsten 
för resenärer den enskilt största beräknade samhällsekonomiska nyttan, 
följt av biljettintäkter. I jämförelse med restidsnyttor och biljettintäkter, är 
det ekonomiska värdet av externa effekter i form av nyttor av förbättrad 
trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan små. Dessa nyttor uppstår genom 
att utsläppen från vägtrafiken minskar som en konsekvens av färre bilresor, 
samtidigt som färre bilresor även resulterar i att antalet svårt skadade och 
dödade i transportsystemet minskar. 

Det innebär sammantaget att antalet resenärer på de nya tågen i kombination 
med den restidsbesparing dessa resenärer kan tillgodogöra sig, blir avgörande 
för vilken samhällsekonomisk nytta den nya järnvägen mellan Göteborg och 
Borås beräknas generera. I beräkningen av de samhällsekonomiska nyttorna 
beaktas påverkan på det totala resandet i hela trafiksystemet, inklusive ett 
fullt utbyggt nät av nya stambanor, vilket innebär att effekter av de olika 
alternativen på såväl regionala som långväga resor beaktas, liksom effekter 
inom samtliga trafikslag.

Skillnaderna i restid för korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst, 
inklusive stationerna i Mölndal och Landvetter (L1 och L3), är små, vilket 
samtidigt innebär att skillnaderna mellan dessa korridorer med avseende 
på nytillkommande resenärer och överflyttningen av resenärer från andra 
trafikslag till tågen blir liten. 

Stationsalternativen L1 och L3 har bedömts vara likvärdiga med avseende 
på hur många som reser med tåg till flygplatsen, medan det betydligt 
större avståndet mellan flygplatsterminalen och L7 bedömts resultera i 
färre tågresenärer till flygplatsen, jämfört med L1 och L3. Det innebär att 
korridorer i kombination med stationsalternativ L7 delvis bedöms motverka 
uppfyllelsen av projektmålet. 

Alternativen via Raka vägen innebär att byten mellan regionaltåg på nya 
stambanan och tåg på Västkustbanan behöver ske vid Korsvägen istället för 
Mölndal, vilket resulterar i ett betydligt lägre resande till och från Mölndal 
än med alternativ via Mölndal. Denna minskning medför att antalet på- och 
avstigande resenärer totalt på sträckan Göteborg-Borås beräknas blir fler 
med station i Mölndal, trots att antalet på- och avstigande resenärer på 
stationerna i Göteborg och Borås beräknas bli fler med Raka vägen, se  
Tabell 7.1. 

Station Via Mölndal Via Raka vägen

Borås 20 500 21 500

Landvetter flygplats 13 000 12 500

Mölndal 8 500 0

Göteborg totalt (3 stationer) 54 500 60 000

Totalt antal av- och  
påstigande

96 500 94 000

Tabell 7.1  Beräknat antal på- och avstigande resenärer per dygn på regionaltåg och 
höghastighetståg per station.

Den relativt stora skillnaden i restid mellan Raka vägen och alternativen via 
Mölndal beräknas dock resultera i att restidsnyttan, som alltså beräknas för 
samtliga resenärer i trafiksystemet, blir större med Raka vägen, se Tabell 7.3. 
Dessutom beräknas resandet med tåg i trafiksystemet som helhet bli större 
med Raka vägen, vilket resulterar i att den samhällsekonomiska nyttan i form 
av biljettintäkter beräknas bli större.

Eftersom Raka vägen beräknas resultera i en större överflyttning från 
vägtrafik till tågresor i trafiksystemet som helhet, genererar detta alternativ 
också en större samhällsekonomisk nytta från ökad trafiksäkerhet och 
minskad miljöpåverkan av transportsystemet. Alternativen Mölnlycke och 
Tulebo beräknas generera något lägre trafiksäkerhets- och miljönyttor än 
Raka vägen, men något större nyttor än Landvetter Öst. 

Samfattningsvis bedöms alternativ Raka vägen i kombination med L1 och 
alternativ Raka vägen Öst i kombination med L3 i högre grad än de övriga 
alternativ bidra till uppfyllelsen av projektmålen för samhällsekonomiska 
nyttor. Korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst kombinerade 
med M1 och L1 eller L3 bedöms delvis uppfylla projektmålen för 
samhällsekonomiska nyttor, medan kombinationer med stationsalternativ L7 
bedöms delvis motverka uppfyllelsen av projektmålen. 
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I de beräknade samhällsekonomiska nyttorna för de studerade alternativen 
värderas inte den nytta som utbyggnaden till fyrspår mellan Almedal och 
Mölndal innebär för det regionala transportsystemet. Alternativ via Mölndal 
kräver utbyggnad till fyrspår på denna sträcka, vilket i praktiken innebär 
att en första etapp av den eventuella fortsatta kapacitetshöjningen på 
Västkustbanan söderut från Mölndal skulle genomföras inom kostnadsramen 
för utbyggnaden av nya stambanor. Nyttorna av fyrspår på Västkustbanan 
söderut från Almedal kan därmed tillgodogöras till en lägre kostnad, än 
om den nya järnvägen byggs via Raka vägen. Se vidare Åtgärdsvalsstudie 
Varberg-Göteborg under avsnitt 1.4.5.

Samhällsekonomiska kostnader
Hållbarhetsparametern Samhällsekonomiska kostnader bedöms utifrån 
de investeringskostnader som beräknats för de olika alternativen, se 
avsnitt 2.4.3 för en beskrivning av hur investeringskostnaden är beräknad. 
Även löpande kostnader för drift och underhåll ingår i bedömningen. Vid 
hållbarhetsbedömningen bedöms de olika alternativen på respektive 
delsträcka relativt övriga alternativ på delsträckan, vilket innebär att skalorna 
mellan de bedömda kostnaderna skiljer sig mellan de tre olika delsträckorna. 
Detta då skillnaden mellan den lägsta och högsta kostnaden för investeringen 
är olika för de tre delsträckorna. I ett livscykelperspektiv är kostnaden 
för drift och underhåll av järnvägsanläggningen liten i förhållande till 
investeringskostnaden och den bedöms därför inte vara alternativskiljande. 
Generellt medför tunnlar högre underhållskostnad än om järnvägen ligger i 
marknivå, vilket är särskilt märkbart för stationer.

Korridor Bedömd investeringskostnad 
(miljarder kronor)

Mölnlycke L1 25-29

Mölnlycke L7 23-27

Tulebo L1 25-29

Landvetter Öst L3 24-28

Raka vägen L1 26-30

Raka vägen Öst L3 26-30

Tabell 7.2  Bedömd investeringskostnad för alternativen på delsträckan Almedal - Land-
vetter flygplats. Prisnivå 2020-01-01. 

 
De sex alternativen på delsträckan Almedal – Landvetter flygplats 
ligger relativt nära varandra i bedömd investeringskostnad, se Tabell 
7.2. Korridorerna via Raka vägen innebär en kortare sträckning än 
alternativen via Mölndal, men de komplexa lösningar som bedöms krävas 
vid Almedal för att möjliggöra en sträckning via Raka vägen, innebär att 
investeringskostnaden totalt sett blir högre för dessa alternativ. 

Vid Landvetter flygplats beräknas ett stationsläge parallellt med 
terminalbyggnaden, L3, medföra sammantaget något högre 
investeringskostnader, än ett stationsläge i tunnel under flygplatsen, 
L1. Den längre järnvägssträckning som krävs för att nå ett stationsläge 
som placeras parallellt med terminalbyggnaden samt högre kostnader 
för mark- och fastighetsinlösen, är de främsta orsakerna till den högre 
investeringskostnaden för alternativ L3. Både alternativ L1 och L3 bedöms 
dock kosta betydligt mer än ett stationsläge i skärning öster om flygplatsen, 
L7.

De båda korridoralternativen med den högsta kostnaden, Raka vägen 
inklusive stationsläge L1 respektive Raka vägen Öst inklusive stationsläge L3, 
bedöms kosta cirka 15 procent mer än alternativet med den lägsta kostnaden, 
Mölnlycke inklusive stationslägena M1 och L7. I hållbarhetsbedömningen 
bedöms alternativet med lägst kostnad, Mölnlycke inklusive stationslägena 
M1 och L7 innebära att projektmålet uppfylls, medan alternativen via Raka 
vägen bedöms delvis motverka uppfyllelsen av projektmålet. 

De övriga tre alternativen på delsträckan, Landvetter Öst inklusive M1 och 
L3, Tulebo inklusive M1 och L1 samt Mölnlycke inklusive M1 och L1 bedöms 
kosta mellan 7 och 10 procent mer än alternativet med den lägsta kostnaden 
på delsträckan. Dessa tre korridoralternativ bedöms därför delvis bidra till 
uppfyllelsen av projektmålet.

Sammanfattningsvis bedöms korridor Mölnlycke inklusive stationslägena 
M1 och L7 uppfylla projektmålet för samhällsekonomiska kostnader, medan 
korridorerna Landvetter Öst inklusive M1 och L3, Tulebo inklusive M1 
och L1 samt Mölnlycke inklusive M1 och L1 delvis uppfyller projektmålet. 
Korridorerna Raka vägen inklusive stationsläge L1 och Raka vägen 
Öst inklusvie stationsläge L3 bedöms delvis motverka uppfyllelsen av 
projektmålet.

I alternativen via Mölndal har anläggningstyperna bro och markplan 
studerats vid Rävekärr. Anläggningstyp markplan innebär att en 
betongtunnel behöver anläggas. Anläggningskostnaden för en betongtunnel 
bedöms vara betydligt högre än för en bro. Drift och underhållskostnad 
bedöms generellt även vara högre för tunnel än för bro.

Kapacitet och robusthet
Inom parametern Kapacitet och robusthet bedöms alternativen gentemot 
restidsmål dels för höghastighetståg (restid mellan Göteborg och Borås 
för att uppnå restidsmål för Göteborg-Stockholm), dels för regionaltåg 
mellan Göteborg och Borås (med uppehåll vid samtliga stationer längs 
sträckan), samt hur väl det går att utforma järnvägen så att den blir robust 
järnvägstekniskt. Utformning och funktion för den framtida järnvägen 
beskrivs i kapitel 3.

Via Mölndal Via Raka vägen

Via 
Mölnlycke/L1

Via 
Tulebo/L1

Via 
Landvetter Ö/L3

L3

HH-tåg utan 
uppehåll

+ 1 min 13 sek + 1 min 25 sek + 1 min 47 sek + 58 sek

Regionaltåg 
med uppehåll 
på Station 
Mölndal

+ 3 min 43 sek + 4 min 3 sek + 4 min 10 sek + 48 sek*

* Ej uppehåll på Station Mölndal

Tabell 7.3  Beräknad skillnad i restid jämfört med Raka vägen inkl L1

Alternativ via Mölndal erbjuder större möjlighet till olika 
trafikeringsalternativ och därmed större möjlighet till återhämtning vid 
eventuella trafikstörningar. Alternativ via Mölndal bedöms därför kunna 
erbjuda en robustare anläggning än alternativ via Raka vägen. 

Av alternativen via Mölndal bedöms korridor Mölnlycke vara det alternativ 
som har möjlighet att uppfylla projektmålen rörande kapacitet och robusthet 
samt restid. Det beror på att alternativ Mölnlycke har en, i jämförelse med 
övriga alternativ via Mölndal, kortare restid, samtidigt som det skapar 
förutsättningar för en robust anläggning, se Tabell 7.3. 

Korridorerna Tulebo, Raka vägen och Raka vägen Öst bedöms alla ha 
möjlighet att delvis uppfylla projektmålen. Framför allt Raka vägen, 
men även Raka vägen Öst, har kortare restid än övriga alternativ. 
Förutsättningarna att skapa en robust anläggning bedöms dock vara sämre, 
då utrymmet för nya spår och växlar vid Almedal är begränsat. Därtill 
bedöms kapaciteten bli sämre än i alternativen via Mölndal. Korridor Tulebo 
har de kapacitetsmässiga fördelarna som ett alternativ via Mölndal innebär, 
men med en längre restid än korridor Mölnlycke. 

Korridor Landvetter Öst har samma kapacitetsmässiga fördelar som 
övriga alternativ via Mölndal, men med en längre restid än både alternativ 
Mölnlycke och alternativ Tulebo. Korridor Landvetter Öst bedöms därför 
delvis motverka uppfyllelsen av projektmålen.

Sammanfattningsvis bedöms korridor Mölnlycke ha möjlighet att helt 
uppfylla projektmålen för kapacitet och robusthet. Raka vägen och Raka 
vägen Öst har en kort restid, men sämre robusthet. Korridor Tulebo skapar 
förutsättningar för en robust anläggning, men har längre restid. Dessa tre 
korridorer bedöms därför ha möjlighet att delvis uppfylla projektmålen. 
På grund av lång restid bedöms korridor Landvetter Öst delvis motverka 
uppfyllelsen av projektmålen.

Regional och lokal utveckling
Inom parametern Regional och lokal utveckling bedöms om den nya 
järnvägen stödjer en hållbar lokal samt regional utveckling för nya bostäder, 
verksamheter och arbetstillfällen. Förutsättningarna för stationsorter och 
kommunal planering beskrivs i avsnitt 4.2-4.3.

Den stora skillnaden för lokal och regional utveckling på delsträckan är att 
tre av korridorerna går via ett stationsläge i Mölndal och två korridorer går 
direkt från Almedal till Landvetter flygplats.

De två korridorer som saknar stationsläge i Mölndal, Raka vägen och 
Raka vägen Öst, har bedömts motverka projektmålet både på lokal och 
regional nivå. Då dessa korridoralternativ saknar stationsläge i Mölndal kan 
uppkomsten av nya arbetstillfällen, ökat bostadsbyggande och inflyttning 
hämmas, vilket är negativt ur ett lokalt perspektiv. Ur ett regionalt perspektiv 
är det negativt att Mölndal C inte blir en regional knutpunkt med möjlighet 
att avlasta Västlänken. 

Figur 7.18 visar tillgänglighetsområdet för 10 minuter gång/cykel/
kollektivtrafik, dels för M1 och dels för Västlänkens stationer i Göteborg. 
Ett stopp på nya stambanan i Mölndal motsvarar fyra minuter. Om denna 
tidsvinst läggs till i tillgänglighetsområdet för Västlänkens stationer, så att 
tillgänglighetsområdet uppgår till 14 minuter kan en jämförelse göras mellan 
tillgänglighetsområdet för M1 på tio minuter och Västlänkens stationer med 
14 minuter. Av jämförelsen framgår att stora delar av Mölndal och sydvästra 
Göteborg missgynnas av en utebliven station i Mölndal, då de inte ligger inom 
Västlänkens utökade tillgänglighetsområde på 14 minuter.
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Figur 7.18 Jämförelse mellan resenärers tillgänglighet med och utan en station i Mölndal. 

Mölndal C har ett stort upptagningsområde och från stationsläget nås ett 
stort antal, för regionen viktiga, arbetsplatser, se Figur 7.19. Mölndal C har en 
strategisk placering i Storgöteborg med potential att bli en viktig regional 
fördelningspunkt mellan Mölndalsåns och Fässbergs dalgång, Landvetter/
Borås och Kungsbacka. Genom stationsläget i Mölndal skapas förutsättningar 
för en robust regional planering där Mölndal C, med sitt strategiska läge, kan 
komma att avlasta Västlänken och centrala Göteborg, vilket är positivt för 
regionen som helhet. En utvecklad bytespunkt i Mölndal innebär även ökad 
tillgänglighet för resenärer från Halland till stationsorterna utmed den nya 
stambanan inklusive Landvetter flygplats.

För alternativen via Mölndal finns skillnader längs den övriga sträckan 
samt i stationsläget vid Landvetter flygplats. För Landvetter flygplats har 
bedömningen koncentrerats till stationslägets placering i förhållande till 
flygplatsterminalen samt alternativens påverkan på Swedavias planerade 
utbyggnad av flygplatsområdet. För flygplatsens framtida utveckling arbetar 
Swedavia med en masterplan utifrån de utbyggnadsområden som redovisas 
i Härryda kommuns översiktsplan enligt Figur 7.20. En andra rullbana 
diskuteras också för flygplatsen och den ingår i det riksintresseområde för 
flygplatsen som redovisas i kapitel 4, Figur 4.27.

De två korridoralternativ som helt bedöms kunna uppfylla projektmålet är 
Mölnlycke och Tulebo, båda med stationsläge L1 vid Landvetter flygplats. 
För lokal utveckling bedöms Mölnlycke vara något bättre. Båda alternativen 
bedöms ha en positiv påverkan på Mölndals stad, Härryda kommun och 
stora delar av Göteborg, som kan utvecklas mycket positivt avseende 
arbetstillfällen, bostadsbyggande och inflyttning tack vare station i Mölndal. 
L1 bedöms även som ett bättre stationsalternativ än L7, då det kan skapa 
fler arbetstillfällen i både Härryda kommun och i utvecklingsområden runt 
Landvetter flygplats. 

Korridor Mölnlycke bedöms ge liten negativ påverkan på Mölnlycke 
tätorts utvecklingsmöjligheter då anläggningen mestadels går i tunnel. För 
korridor Tulebo bedöms även en liten negativ påverkan på Mölnlyckes 
tätortsutveckling mot sydost, då anläggningen går i markplan genom 
Benareby. 
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Figur 7.19 Antal boende och arbetsplatser inom tio minuter från stationsläget i Mölndal.
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Figur 7.20 Utdrag ur Härryda kommuns översiktsplan som redovisar planerat 
utbyggnadsområde kring väg 27/40 och Landvetter flygplats.

För regional utveckling, där bedömningen enbart görs utifrån 
stationsalternativen, bedöms stationsalternativ L1 vid Landvetter 
flygplats som mest gynnsamt. Detta då det genom sin direkta närhet till 
flygplatsterminalen väntas ge flest resenärer, vilket i sin tur kan leda till 
en utökad verksamhet och nya arbetstillfällen. Stationsalternativ L7 vid 
Landvetter flygplats bedöms som ett sämre alternativ än L1, både ur ett 
lokalt och ett regionalt perspektiv. Då stationsalternativ L7 ligger långt 
från flygplatsterminalen finns risk för att användningen av stationen blir 
begränsad, vilket i sin tur minskar attraktiviteten för företag att etablera 
sig vid flygplatsen, både i anslutning till flygplatsterminalen och i övriga 
utvecklingsområden inom området. Alternativ L1 är också i linje med 
Swedavias utvecklingsplaner, medan alternativ L7 riskerar att begränsa dessa. 

Korridor Landvetter Öst med stationsalternativ L3 vid Landvetter flygplats 
bedöms på lokal nivå ge en positiv påverkan på Mölndals stad och Härryda 
kommun, som kan utvecklas mycket positivt avseende arbetstillfällen, 
bostadsbyggande och inflyttning tack vare stationen i Mölndal. Dock 
finns det risk för negativ påverkan för Mölnlycke tätort i söder och 
sydost, då anläggningen går i markplan och blir en barriär, vilket kan 
hämma bostadsbyggande och inflyttning. För stationsläget vid Landvetter 
flygplats bedöms L3 ur ett lokalt perspektiv som något sämre än L1 då 
det kan försämra möjligheterna att exploatera obebyggda ytor söder om 
flygplatsmotet där anläggningen går i markplan. Alternativ L3 kan också 
kräva åtgärder för att inte påverka en framtida andra rullbana.

Sammantaget har alternativen via Mölndal större möjlighet till regional 
och lokal utveckling än alternativen som går direkt till Landvetter 
flygplats. Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst motverkar därför 
projektmålet delvis. Korridorerna Mölnlycke och Tulebo har förutsättningar 
att helt uppfylla projektmålet för regional och lokal utveckling. Det är 
under förutsättning att stationen i Landvetter förläggs i det centrala 
stationsalternativet L1. En station i alternativ L7 hamnar längre från 
flygplatsterminalen och motverkar därför delvis projektmålet. Korridor 
Landvetter Öst med stationsläge L3 vid Landvetter flygplats bedöms ur ett 
lokalt perspektiv som något sämre än alternativ med stationsläge L1, främst 
på grund av sämre möjligheter till framtida exploatering, detta alternativ 
bedöms därför endast delvis uppfylla projektmålet.

Ekosystemtjänster
Parametern Ekosystemtjänster har för det första bedömts utifrån om förlust 
av ekosystemtjänster kan minimeras. Denna bedömning bygger på vilken 
typ av anläggning som är mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan), 
vilken typ av område (skogsområden, jordbruksområden, sjöområden 
eller bebyggda områden) som påverkas, omfattning av sedan tidigare 
ianspråktagen mark och om det blir barriäreffekter för människor och djur. 
Bedömningen görs för de tre kategorierna försörjande (till exempel timmer 
och bär från skogen, eller livsmedel från jordbruket), reglerande (till exempel 
klimatreglering, naturlig vattenrening och vattenreglering samt pollinering) 
och kulturella ekosystemtjänster (till exempel rekreation och estetiska 
värden). 

Som en förutsättning för dessa kategorier av ekosystemtjänster finns de 
stödjande tjänsterna, till exempel livsmiljöer och ekologiska samband. För 
det andra har bedömningen gjorts utifrån om det är möjligt att värna om 
ekosystemtjänster av särskilt stor betydelse för människors välbefinnande. 
Detta analyseras baserat på om det är många eller få människor som berörs, 
om det finns alternativ till ekosystemtjänster som påverkas och om det finns 
särskilda näringar och verksamheter som bedöms påverkas. 

Korridorerna Tulebo inklusive M1 och L1 samt Landvetter Öst inklusive 
M1 och L3 bedöms bägge medföra en stor förlust av ekosystemtjänster 
och har därmed sämre möjlighet till måluppfyllelse utifrån ett 
ekosystemtjänstperspektiv. Båda korridorerna innebär järnväg och station 
i Mölndal i markplan, i ett område med i hög grad ianspråktagen mark. 
Inledningsvis innebär detta en liten negativ effekt på ekosystemtjänster 
då korridoren följer befintlig infrastruktur. Båda korridorerna går därefter 
delvis i tunnel men kan mynna i markplan vid Tulebo respektive väster om 
Finnsjön, vilket ger en stor negativ påverkan på natur- och rekreationsvärden 
i anslutning till Hårssjön-Rambo mosse. De kommunala vattentäkterna 
Rådasjön och Finnsjön passeras av korridorerna. Risken för påverkan på den 
försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms 
dock generellt som försumbar eller liten förutsatt att skyddsåtgärder vidtas 
under bygg- och driftskede. För korridor Landvetter Öst sker dock passagen 
förbi Finnsjön genom centrala delar av vattenskyddsområdet och här är 
risken stor för negativ påverkan. 

Korridor Tulebo passerar Benareby i markplan, vilket ger en negativ 
påverkan på försörjande och kulturella ekosystemtjänster, dels då 
småskaligt jordbruk påverkas av markanspråk och dels då boende påverkas 
av försämrade rekreationsvärden och buller. Korridor Landvetter Öst kan 
passera Benareby i markplan med liknande konsekvenser som korridor 
Tulebo. Korridor Landvetter Öst kan också passera Benareby i tunnel, vilket 
innebär att blir påverkan på nämnda ekosystemtjänster mycket liten. Öster 
om Bolås går anläggningarna i markplan fram till Landvetter flygplats. 
Detta innebär stor negativ påverkan på rekreationsvärden samt reglerande 
och försörjande ekosystemtjänster dels då anläggningarna går genom 
södra delen av den föreslagna utökningen av Yxsjöns naturreservat, dels 
då ny mark i form av produktionsskog, mossar och våtmarker tas i anspråk. 
Korridorerna Tulebo och Landvetter Öst bedöms innebära en stor förlust 
av ekosystemtjänster med stor betydelse för människors välbefinnande, 
eftersom många människor förväntas påverkas.

Övriga fyra korridorer på delsträckan bedöms innebära att målet avseende 
ekosystemtjänster delvis uppfylls. Korridor Mölnlycke går inledningsvis 
i markplan med station i Mölndal, vilket likt korridorerna Tulebo och 
Landvetter Öst innebär en liten negativ effekt på ekosystemtjänster då 
området redan i hög grad är ianspråktaget samt då anläggningen följer 
befintlig infrastruktur. Utöver denna inledande sträcka går alla fyra 
alternativ till stor del i tunnel genom de tätbebyggda områdena i Mölndal och 
Mölnlycke, vilket innebär en liten förlust av urbana ekosystemtjänster och 
liten påverkan på människors välbefinnande.   
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Öster om Mölnlycke mynnar korridorerna Raka vägen och Mölnlycke i 
markplan och denna anläggningstyp gäller fram till Landvetter flygplats, där 
det återigen blir tunnel. Markplan öster om Mölnlycke bedöms innebära 
stor negativ påverkan på rekreationsvärden samt reglerande och försörjande 
ekosystemtjänster i det skogsdominerade landskapet. Dels då anläggningen 
går genom norra delen av Yxsjöns naturreservat, dels då ny mark i form av 
produktionsskog, mossar och våtmarker tas i anspråk i ett relativt tätbebyggt 
område. 

Samtliga korridorer passerar vattenskyddsområdena Finnsjön och Rådasjön, 
kommunala ytvattentäkter. Risken för påverkan på den försörjande 
ekosystemtjänsten tillhandahållande av dricksvatten bedöms dock som 
försumbar respektive liten förutsatt skyddsåtgärder under bygg- och 
driftskede. 

Korridor Raka vägen Öst mynnar i markplan väster om Benareby och 
ansluter till korridor Landvetter Öst fram till Landvetter flygplats. Om 
anläggningen går i markplan genom Benareby innebär detta samma 
bedömning som för den östra delen av korridor Landvetter Öst, det vill säga 
en negativ påverkan på försörjande och kulturella ekosystemtjänster då 
småskaligt jordbruk påverkas av markanspråk samt då boende påverkas av 
försämrade rekreationsvärden och buller. Skulle Benareby istället passeras 
i tunnel blir påverkan på nämnda ekosystemtjänster liten. Markplan genom 
skogslandskapet innebär stor negativ påverkan på rekreationsvärden samt 
reglerande och försörjande ekosystemtjänster, dels då anläggningen går 
genom södra delen av den föreslagna utökningen av Yxsjöns naturreservat 
och dels då ny mark i form av produktionsskog, mossar och våtmarker tas i 
anspråk. 

Sammantaget bedöms projektmålet avseende ekosystemtjänster delvis 
uppfyllas för korridor Mölnlycke oavsett stationsläge (L1 eller L7) vid 
Landvetter flygplats, samt för Raka vägen och Raka vägen Öst. För 
korridoralternativen Tulebo och Landvetter Öst bedöms projektmålet delvis 
motverkas.

Bedömning av sammantagen hållbarhet för delsträckan  
Almedal – Landvetter flygplats
Den korridor som utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner bäst bedöms 
uppfylla uppsatta projektmål på delsträckan Almedal – Landvetter flygplats 
är Mölnlycke inklusive stationslägena M1 och L1. Detta alternativ är 
särskilt starkt utifrån ekonomisk hållbarhet med två parametrar som helt 
uppfyller projektmålen, och tre som delvis gör det. Även avseende social 
hållbarhet bedöms korridor Mölnlycke i hög grad bidra till måluppfyllelse 
med fyra parametrar som delvis uppfyller projektmålen, och en som helt 
gör det. Avseende ekologisk hållbarhet är bilden något mer splittrad med en 
parameter, naturmiljö, som delvis motverkar uppsatta projektmål. Utifrån 
ekologisk hållbarhet bedöms Raka vägen vara helt likvärdig Mölnlycke, 
oavsett stationsläge vid Landvetter flygplats, L1 eller L7.
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7.1.2 Delsträcka Landvetter flygplats- Borås

Hindås
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Figur 7.21 Hållbarhetsbedömning för alternativen på sträckan Landvetter flygplats - Borås.
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Figur 7.24 Vy österut över Grandalen med korridor Bollebygd Syd till höger och 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors till vänster.
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I korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors bedöms bro med tunnelmynning 
vid Nolåns dalgång oavsett åtgärder lokalt bryta mot platsens höga 
landskapskaraktärsvärden, bilda en visuell och mental barriär och begränsa 
utbyggnadsmöjligheterna för Bollebygd tätort åt norr. Även de andra 
korridorerna påverkar Nolåns dalgång negativt, men passerar inte på lika 
känsliga platser. I korridor Bollebygd Syd är läget exponerat och sträckan bro 
och bank lång genom Nolåns och Söråns dalgång. Närheten till väg 27/40 gör 
dock att anläggningen inte bedöms bryta lika starkt mot landskapets skala 
och karaktär som bro i korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors, se Figur 
7.24. Korridorerna Hindås och Hestra bedöms heller inte påverka Nolåns 
dalgång lika mycket eftersom de ligger i en mer sluten del av dalgången och 
för att känsliga områden som den småskaliga jordbruksbebyggelsen i Petared 
passeras i tunnel. 

För de norra korridorerna Hindås och Hestra är det istället främst passagen 
genom området mellan Hindås och Klippans naturreservat och passagen 
norr eller söder om Gesebols sjösystem som påverkat bedömningen, se Figur 
7.25. Där finns samband och värden som gör landskapen extra känsligt för 
förändring. Området strax söder om Hindås har en småskalig skogskaraktär 
med inslag av mindre jordbrukspräglade områden. Även området kring 
Gesebol har en småskalig jordbrukspräglad karaktär, med möjlighet till 
längre siktlinjer över sjöarna. Området är känsligt för förändring såsom 
tillkommande buller och barriärverkan som kan påverka upplevelsen av 
landskapet. 

Sammantaget är bedömningen för parametern Landskapskaraktär att det 
inom korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Syd finns möjlighet att 
delvis uppfylla projektmålet. Bedömningen grundar sig på att Nolåns dalgång 
i alternativen Hindås och Hestra passeras genom ett landskap som är relativt 
glest befolkat och i alternativet Bollebygd Syd till stor del redan är påverkat 
av närheten till väg 27/40. Dock kommer det för korridor Bollebygd Syd att 
krävas omsorgsfull landskapsanpassning i bland annat i Nolåns dalgång, vid 
skidbacken Bollekollen och annan bebyggelse och för korridorerna Hindås 
och Hestra i passagen nära Hindås. I alternativen Bollebygd Nord och Olsfors 
bedöms projektmålen delvis motverkas.

Figur 7.23 Vy norrut över Nolåns dalgång. Den nedre korridoren är korridor Bollebygd 
Nord samt korridor Olsfors som sammanfaller. Mittenkorridoren som går över dammen 
med verksamhetsområdet är korridor Hestra. Överst i bild syns korridor Hindås.
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Figur 7.22 Utredningskorridorer mellan Landvetter flygplats och Borås.

Social hållbarhet
Landskapskaraktär
Inom denna parameter bedöms om landskapets karaktär kan bibehållas, 
utvecklas och stärkas och om förutsättningar finns för att järnvägen ska 
kunna samspela med enskilda platsers karaktär. Därutöver bedöms om 
funktioner i platsens infrastruktur kan bibehållas eller stärkas. Landskapets 
befintliga karaktärer beskrivs i avsnitt 4.2.

Samtliga korridorer på sträckan från Landvetter flygplats till Borås går till 
stor del i markplan genom täta, bergiga skogsområden. Bedömningen är 
att det i den typen av terräng finns möjligheter att integrera anläggningen 
i landskapet utan att bryta negativt mot landskapets skala och karaktär. 
Skillnaderna i bedömning mellan korridorerna beror främst på om det 
finns enskilda platser där integrering av anläggningen kan kräva stora 
landskapsanpassande åtgärder eller där en lokalisering innebär svårighet 
att uppnå projektmålet. Platser som särskilt påverkat bedömningen av 
korridorerna på sträckan mellan Landvetter flygplats och Borås är passagen 
söder om Hindås, över Nolåns och Söråns dalgång samt genom trakten kring 
Gesebol och trakten norr om Sandared. Korridorerna Hindås, Hestra och 
Bollebygd Syd bedöms delvis kunna uppfylla projektmålet för parametern 
Landskapskaraktär. För korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors är 
bedömningen däremot att projektmålet delvis motverkas, vilket främst beror 
på korridorernas passage i Nolåns dalgång, se Figur 7.23.
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 Det kommer också att bli svårt att hitta en sträckning inom korridor Hindås 
och korridor Hestra som inte påverkar mindre bebyggelseområden. 

För korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors är det främst påverkan på 
bebyggelse och verksamheter i Nolåns dalgång, norr om Bollebygd tätort, 
som bidrar till att projektmålet för parametern Social balans bedöms vara 
svårt att uppfylla. Bro över dalgången och tunnelmynning i ett exponerat 
läge i västra dalsidan av Nolåns dalgång kommer att påverka bebyggelse och 
även orten Bollebygds karaktär. Särskilt stadsdelen Erikstorp blir berörd. 
Korridor Olsfors kan även påverka verksamheter i Söråns dalgång. Korridor 
Bollebygd Syd påverkar bebyggelse och verksamheter i Nolåns och Söråns 
dalgång nära väg 27/40. Bland annat verksamheten i Bollekollen riskerar att 
beröras. Infrastrukturen är redan en del av identiteten i dalgången nära väg 
27/40. I skogsområdet österut finns däremot bebyggelse inom korridoren 
som riskerar att få förändrad situation om järnvägen passerar nära. Även för 
de områden som kommer att ligga i ett läge mellan väg 27/40 och järnvägen 
blir det en stor förändring av platsens karaktär. 

Sammantaget är det endast korridor Bollebygd Syd som bedöms ha möjlighet 
att delvis uppfylla projektmålet för social balans. För de övriga korridorerna 
är bedömningen att de delvis motverkar projektmålet på grund av passagen 
över Nolåns dalgång och svårighet att inom korridoren kunna undvika att 
påverka bebyggelse.
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Figur 7.26 Rekreation och friluftsliv.

För resenärsupplevelsen på järnvägen är förhållandena likartade för samtliga 
korridorer. Korridorerna omfattar till stor del tätbevuxet skogslandskap där 
det saknas förutsättningar för längre utblickar för tågresenären. Endast inom 
de korridorer som går över de mest öppna delarna av Nolåns dalgång, främst 
korridor Bollebygd Syd, Bollebygd Nord och Olsfors, ges resenären tillfälle 
till lite längre utblickar. 

Sammantaget är bedömningen för parametern Vardagsliv att det är inom 
korridor Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd som det finns bäst 
möjligheter att delvis kunna uppfylla projektmålen och då särskilt inom 
korridor Olsfors. Skälet till att korridorerna Hindås och Hestra delvis 
motverkar projektmålen är att passagerna vid Hindås och Gesebol i hög grad 
påverkar rekreationsområden och bryter samband mellan bebyggelsegrupper.

Social balans
Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig 
bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan 
bevaras eller stärkas. Förutsättningarna för boendemiljö och kommunal 
planering beskrivs i avsnitt 4.2-4.3.

I korridorerna Hindås och Hestra riskerar verksamheter söder om 
orten Hindås och i Nolåns dalgång att påverkas. Anpassningsåtgärder 
kan behöva genomföras för att funktioner och attraktivitet ska kunna 
behållas. Identiteten riskerar att påverkas negativt för Hindås tätort och 
rekreationsområdet liksom för naturområden och bebyggelse kring Gesebol.

Figur 7.25 Vy över Gesebols sjö och korridor Hindås. 

GESEBOLS SJÖ

Vardagsliv
Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller 
andra viktiga samband i staden, samt miljöer som används för rekreation 
och friluftsliv, kan bibehållas eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela-
resan perspektiv möjliggörs med få och enkla byten. Förutsättningarna för 
rekreation, befintliga målpunkter etcetera beskrivs i avsnitt 4.2-4.4.

Möjligheten att uppfylla projektmålen för parametern Vardagsliv bedöms 
bli svår för de norra korridorerna Hindås och Hestra. Främst eftersom 
värdet av rekreationsområden kommer att påverkas och sambanden 
mellan Hindås och bebyggelsen i Sundshult, naturområdet Klippan och 
andra viktiga målpunkter riskerar att brytas, se Figur 7.26. Längre österut 
i de norra korridorerna kommer även andra viktiga rekreationsområden 
samt Sjuhäradsleden att påverkas, liksom tillgängligheten till naturmiljöer, 
enskilda fastigheter och mindre bebyggelsesamlingar kring Gesebol. I 
korridorerna Hestra och Bollebygd Nord kommer sambandet mellan Gesebol 
och Olsfors att påverkas, och för Sandhult med flera mindre orter bryts 
kopplingen söderut till Nordtorp och Sandared. Även om passagen över 
Nolåns dalgång sker på bro bedöms sambanden mellan Bollebygds tätort 
och naturområden med höga rekreativa värden nordväst om Bollebygd 
att påverkas. Denna påverkan blir störst i korridorerna Bollebygd Nord 
och Olsfors, men även i korridor Hestra bedöms målpunkter för sport och 
rekreation i Nolåns dalgång beröras. 

Olsfors och Bollebygd Syd är de korridorer som rör sig närmast områden 
som redan är påverkade av infrastruktur, är glest bebyggda och har glest 
vägnät. Det minskar risken för att en ny järnväg bryter samband, men kan 
medföra ytterligare störning i till exempel det redan bullerstörda, tätortsnära 
rekreationsområdet Rinna. 

Korridor Olsfors, Bollebygd Nord och Bollebygd Syd går genom 
naturområdet mellan Rävlanda och Hindås, med rekreationsområden för 
både Rävlanda och Bollebygd tätort. Korridor Bollebygd Syd riskerar att 
påverka skid- och cykelbacken Bollekollen, som är viktig inte minst ur 
ett barnperspektiv. Korridor Bollebygd Syd berör också badplatserna vid 
Rammsjön och Vannasjön. Vannasjön ligger även inom korridor Olsfors.
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Modellen beräknar energianvändning och emissioner som orsakas av 
användningen av resurser, såväl vid byggande och underhåll som vid 
materialframställning. Detta innebär att utvinning, transport och förädling 
av råvaror, byggandet av anläggningen samt det framtida underhållet är 
medräknat i resultaten. Även utsläpp till följd av avskogning ingår. 

Arbetet med klimatkalkylberäkningar sker löpande och i senare skede tas 
förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan fram, vilka ligger till grund 
för reduktionskrav för anläggningen. Detta innebär att de faktiska utsläppen 
från byggskedet kommer vara mindre än de som beräknas nu. Underlag 
för bedömning av förväntade klimatutsläpp under byggskedet för de olika 
alternativen framgår av Figur 7.28. 
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Figur 7.28 Procentuell jämförelse av klimatutsläpp i byggskedet för delsträckan 
Landvetter flygplats till Borås, där Hestra är den korridor med lägst 
klimatbelastning, vilken jämförelsen sker mot. 

För delsträckan Landvetter flygplats till Borås ingår inga stationslägen, 
vilket innebär att den enda skillnaden mellan korridorerna för att avgöra 
hur många människor som väljer tåget istället för andra transportsätt är 
restiden för delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås. Skillnaderna 
i restid mellan de olika alternativen är små och därför bedöms korridorerna 
som likvärdiga i ett driftskede, med lika stora möjligheter till minskad 
energianvändning, minskade klimatutsläpp och minskade utsläpp av 
luftföroreningar från trafik. I ett driftskede bedöms alla alternativ uppfylla 
projektmålet. Under anläggningsfasen uppkommer klimatutsläpp i stor 
omfattning från transporter samt vid användning av energiintensiva material. 

Samtliga korridoralternativ passerar Nolåns dalgång på bro, där stora 
mängder betong och stål används i konstruktionen. 

Korridorerna Hindås och Hestra går förhållandevis lite tunnel jämfört med 
Bollebygd Nord och Olsfors. Dock innebär de en del transporter, bland annat 
på grund av mycket torv. Totalt sätt innebär dock alternativen Hindås och 
Hestra relativt liten energianvändning och klimatutsläpp i byggskedet. 

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors är de alternativ som medför störst 
energianvändning och klimatutsläpp i byggskedet. Flera passager på bro 
väster om Bollebygd samt längre tunnlar före och efter bron över Nolåns 
dalgång för båda dessa alternativ bidrar till detta och korridor Olsfors måste 
även passera väg 27/40 öster om Bollebygd.

Flest objekt finns inom de södra korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd med 
ett tiotal fornlämningar och ett mycket stort antal övriga kulturhistoriska 
lämningar. 

Inom korridor Hindås, som passerar Nolåns dalgång längst i norr, finns 
en risk för påverkan på flera för området unika fornlämningar i form av 
bronsåldersrösen i Nolåns dalgång. Det gör att korridor Hindås bedöms ha 
något sämre förutsättningar att uppfylla projektmålet än övriga korridorer.

Figur 7.27 Nolåns dalgång med Bollebygds kyrka i nedre kanten.

Sammantaget bedöms samtliga korridorer delvis uppfylla projektmålet 
för Kulturmiljö. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors påverkar 
bebyggelsepräglade kulturmiljöer i något större utsträckning än övriga 
alternativ och Hindås korridoren påverkar fornlämningar i något 
större utsträckning än övriga korridorer. Men på grund av påverkan på 
fornlämningar samt bebyggelsemiljöer och kulturlandskapet blir den 
sammantagna bedömningen lika för alla korridorer.

Ekologisk hållbarhet
Klimat och energi
Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig 
eller förbättrad luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan 
möjliggöras. Därutöver bedöms klimatpåverkan och total energianvändning 
i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv. Det görs en bedömning 
av hur stor klimatpåverkan och hur stor energianvändning det blir när 
anläggningen byggs och det studeras också hur stora överflyttningar det blir 
från bil och andra mindre energieffektiva transportsätt till tåg och därmed 
minskade klimatutsläpp samt utsläpp av luftföroreningar. Förutsättningarna 
för klimat och energi beskrivs i avsnitt 4.4.

Underlag för bedömningen av klimat och energi utgörs av de 
klimatkalkylberäkningar som genomförts för att uppskatta den 
energianvändning och klimatbelastning som anläggande och drift av den 
nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Beräkningarna har 
genomförts med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl där emissionsfaktorer 
motsvarande år 2015 har använts. 

Hälsa och säkerhet
Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa 
i form av buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå 
eller åka kollektivt kan göras attraktivt. Därutöver bedöms om säkerhet och 
trygghet kan bibehållas eller stärkas. Förutsättningarna för miljö och hälsa 
beskrivs i avsnitt 4.4.

Korridor Hindås är den korridor som bedöms ha bäst möjligheter att klara 
projektmålet avseende bullerpåverkan. Däremot riskerar projektmålet 
att motverkas avseende påverkan på rekreationsområden där korridoren 
passerar Risbohult, Nolåns dalgång samt nära Gesebols sjö. Korridor Hestra 
har samma påverkan på rekreationsområden, men dessutom stor påverkan 
på bostadsbebyggelse. Korridor Hestra bedöms vara den korridor som har 
sämst möjligheter att uppfylla projektmålet avseende buller. Korridorerna 
Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd Syd påverkar alla bostadsbebyggelse, 
men projektmålet för buller bedöms delvis vara möjliga att uppfylla.

Inom samtliga korridorer finns möjlighet att hitta lägen för en 
järnvägsanläggning där projektmålet för trygghet och säkerhet kan uppfyllas 
helt eller delvis. Det som påverkar bedömningen är om där vistas många 
människor, och om det bedöms möjligt att skapa miljöer som upplevs trygga 
vid tunnelmynningar och passager av järnvägsanläggningen samt om det är 
möjligt att undvika omledningar som innebär omvägar för vägtrafiken. 

För korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord är det särskilt mellan 
orter som Sandared och Sandhult samt mellan Gesebol och Olsfors som 
otrygga miljöer riskerar att uppstå. Olsfors och Bollebygd Syd går genom mer 
glest befolkade områden och färre kopplingar mellan bebyggelsesamlingar 
riskera att brytas. Nolåns dalgång berörs av samtliga korridorer. Korridorerna 
Hindås och Hestra går i glest befolkade delar av dalgången och det är för 
dessa korridorer som projektmålet bedöms mest möjligt att uppnå för 
miljöerna kring broar och tunnelmynningar.

Sammantaget för parametern Hälsa och säkerhet motverkar korridor 
Hestra delvis möjligheten att uppfylla projektmålen. Det beror främst 
på att korridoren ger bullerpåverkan både på bostadsbebyggelse och 
rekreationsområden. För de övriga korridorerna på sträckan bedöms det 
finnas möjligheter att delvis uppfylla projektmålen. Oavsett alternativ 
kommer järnvägsnära och fastighetsnära skyddsåtgärder att krävas enligt 
Trafikverkets riktlinjer.

Kulturmiljö
Inom parametern Kulturmiljö bedöms om hänsyn kan visas till 
sammansatta kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt 
till fornlämningsmiljöer och objekt. I avsnitt 4.4 finns en beskrivning av 
kulturmiljöer inom utredningsområdet. Fornlämningar i anslutning till 
utredningskorridorerna framgår av Figur 7.11.

Korridoralternativen bedöms sammantaget vara relativt likvärdiga och alla 
bedöms delvis kunna uppfylla projektmålet för kulturmiljö. De passerar 
alla genom delar av kulturmiljön Härryda sockencentrum, som riskerar att 
skäras av eller minskas kraftigt. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors 
passerar även genom delar av kulturmiljön Bollebygds sockencentrum i 
den södra delen av Nolåns dalgång, se Figur 7.27. Korridor Bollebygd syd 
passerar kulturmiljöerna Låddekärrsbu och Stensås. Alla korridorer berör 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 
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Den hydrologiska funktionen i området bedöms påverkas negativt i lika stor 
omfattning oavsett vilket av korridoralternativen som väljs. Stora områden 
med våtmarker passeras av korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord 
mellan Nolåns dalgång och Sjömarken. I de sydligare delarna av området, där 
korridorerna Olsfors och Bollebygd Syd passerar, finns färre våtmarker men 
fler sjöar och andra vattendrag som riskerar att påverkas negativt.

Störst påverkan på sjöar och andra vattendrag öster om Nolåns dalgång 
har korridor Bollebygd Syd och minst påverkan på områdets hydrologiska 
funktion bedöms inom korridor Olsfors. Flera passager av värdefulla 
vattendrag såsom Nolån, Sörån och passage över Surtan i markplan 
kommer att påverka det morfologiska tillståndet i dessa vattendrag, men de 
permanenta negativa effekterna på ekologisk status bedöms bli små. 

Korridorerna Hindås och Hestra bedöms påverka Härryda kommuns 
planerade vattentäkt i Nedsjöarna med tillhörande vattenskyddsområde. 
Det finns även en verksamhet för en större produktion av bordsvatten vid 
Stenkulla brunn. Vattenskyddsområdet berörs delvis av korridor Hindås och 
skyddsåtgärder i samband med byggande kommer att vara mycket viktiga.

I Nolåns dalgång finns ett större grundvattenmagasin som utgör vattentäkt 
för Bollebygds kommun. Det är främst korridorerna Bollebygd Nord och 
Olsfors som passerar vattenskyddsområdet och indirekt påverkan från 
tunneldagvatten kan inte uteslutas, även om själva dalgången passeras på 
bro. De sydligaste korridoralternativen Olsfors och Bollebygd Syd passerar 
ett område öster om Nolåns dalgång med sjösystemet Uppsalen-Västersjön-
Bosjön, där särskilt Västersjön riskerar att påverkas negativt om anläggningen 
går i skärning. Sjöarna utgör inte dricksvattentäkt idag, men bedöms ändå 
ha kvalitet och kvantitet som gör att de kan ha betydelse som framtida 
reservvatten. 

Sammanfattningsvis bedöms korridor Hindås och Olsfors utgöra de sämsta 
alternativen och motverkar delvis projektmålet för Vatten. Utmärkande 
för korridor Hindås är dess sträckning nära vattenskyddsområdet vid 
Nedsjöarna och passage av flera våtmarksområden öster om Nolåns 
dalgång. Utmärkande för Olsfors är passage av både Nolån och Sörån samt 
flertalet sjöar söder om väg 27/40 och risk för påverkan på Bollebygds 
grundvattentäkt. Övriga alternativ bedöms uppfylla projektmålet delvis.

Naturresurser
Inom parametern Naturresurser bedöms om en likvärdig eller ökad 
resursutvinning från jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras. 
Bedömningar har gjorts utifrån hur stora områden av skogsmark och 
jordbruksmark som anläggningen tar i anspråk. Förutsättningarna för 
naturresurser beskrivs i avsnitt 4.4-4.5.

På hela delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås finns stora 
områden av skog som inte går att undvika. Eftersom samtliga alternativ 
går långa sträckor i markplan är det oundvikligt att ta skog i anspråk och 
alternativen skiljer sig inte åt.

Jordbruksområden finns framförallt i Nolåns och Söråns dalgångar, men 
även i mindre utsträckning i områdena öster om Gesebols sjö. Områdena vid 
Gesebol berörs av korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. De flesta 
av korridoralternativens passager över Nolåns och Söråns dalgångar sker på 
bro utan någon egentlig påverkan på jordbruks- och betesmarksområden. 

Korridor Olsfors är gemensam med korridor Bollebygd Nord till och med 
Nolåns dalgång. Öster om Bollebygd viker korridoren av mot söder och 
passerar Söråns dalgång. Därefter följer korridoren befintlig väg 27/40, vilket 
gör att påverkan på naturmiljöer och ekologiska samband reduceras.

Bollebygd Syd följer korridor Bollebygd Nord öster om flygplatsen och 
påverkar ett antal vattendrag med höga naturvärden. Vid Klippan är 
Bollebygd Syd den korridor som bedöms ha störst förutsättningar att undvika 
påverkan på naturreservatet. Längre österut passerar korridoren Nolåns 
dalgång där negativ påverkan kan förväntas på känsliga ytvattenmiljöer.

Korridor Bollebygd Syd bedöms även ha negativ påverkan på ytvattenmiljöer 
i Sörån och påverka naturvärden som finns på land runt Nolån och Sörån 
söder om väg 27/40. Öster om Bollebygd följer korridoren väg 27/40. 
Naturmiljöer och ekologiska samband kring Låddekärrsbu kan påverkas.

Sammantaget framstår korridor Olsfors som det alternativ som har bäst 
förutsättningar att uppfylla projektmålet för Naturmiljö och detta beror 
mycket på att detta alternativ inte bryter några kända ekologiska samband 
mellan Landvetter flygplats och Borås. Detta alternativ har dock relativt stor 
påverkan på naturvärden både på land och i vatten. Sammanvägt uppfyller 
alternativet projektmålet delvis. Övriga alternativ bedöms motverka 
projektmålet delvis.

Figur 7.29 Vy från väster. Våtmarker i korridor Hindås med Pålsbosjön mitt i bilden.  
Till höger i bild ses korridor Bollebygd Nord samt korridor Hestra.

Bollebygd Nord och Hestra

Hindås

Vatten
Inom denna parameter bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers 
hydrologiska funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras. 
Förutsättningarna för bibehållet nyttjande av nuvarande och framtida yt- och 
grundvattentäkter bedöms. Av  kapitel 4, Figur 4.4 framgår vilka värdefulla 
vattenresurser som finns på sträckan Landvetter flygplats till Borås.

Korridorerna Hindås, Hestra och Bollebygd Nord passerar Nolån och 
Sandaredsån med viss påverkan på det morfologiska tillståndet i dessa 
vattendrag, men de permanenta negativa effekterna på ekologisk och kemisk 
status bedöms bli små eller obetydliga. 

Korridor Bollebygd Syd har möjlighet att helt undvika tunnlar på 
sträckan till Borås om den norra delen av korridoren söder om Bollebygd 
väljs. En tunnel vid den del av sträckan skulle troligen medföra större 
klimatpåverkan i byggskedet än om man lyckas förlägga anläggningen 
i markplan. Energianvändning och klimatutsläpp uppstår främst för de 
brokonstruktioner som behövs väster om Bollebygd samt vid passage på bro 
över Nolåns och Söråns dalgångar. 

Sammantaget bedöms Hindås, Hestra och Bollebygd Syd uppfylla 
projektmålen helt för klimat och energi. Korridorerna Bollebygd Nord 
och Olsfors kommer trots stor påverkan i byggskedet att delvis uppfylla 
projektmålen och detta beror på att driftskedet väger tungt vid en 
sammanvägd bedömning.

Naturmiljö
Inom parametern Naturmiljö bedöms om förutsättningarna för en mångfald 
av arter och livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och 
utvecklas, och om förutsättningar för ekologiska samband kan upprätthållas. 
Bedömning görs av hur den planerade anläggningen påverkar viktiga 
livsmiljöer, risk för att viktiga ekologiska samband bryts samt påverkan 
på akvatiska livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I avsnitt 4.4 finns en 
beskrivning av naturmiljöer på sträckan Landvetter flygplats till Borås, av 
Figur 7.14 framgår dessutom naturvärden per korridor enligt genomförd 
naturvärdesinventering. 

Korridor Hindås passerar öster om Landvetter flygplats höga naturvärden vid 
Risbohult. Mellan Hindås tätort och Grandalen ligger Klippans naturreservat 
där naturreservatets norra del även är Natura 2000-område. Korridor Hindås 
bedöms ha stor negativ påverkan på området. Längre österut passerar 
korridoren Nolåns dalgång där negativ påverkan kan förväntas på känsliga 
ytvattenmiljöer. I den norra delen av utredningsområdet finns våtmarker 
med stora naturvärden norr om Gesebols sjö och vid Pålsbo. Vid Pålsbo finns 
även ett föreslaget naturreservat som tillsammans med ekologiska samband i 
området i stor utsträckning bedöms påverkas negativt av korridor Hindås, se 
Figur 7.29. 

Korridor Hestra har samma påverkan som korridor Hindås fram till Nolåns 
dalgång. Öster om Nolåns dalgång passerar korridor Hestra söder om 
Gesebols sjö. Öster om sjön går korridoren genom stora våtmarksområden 
med höga naturvärden innan korridor Hestra går samman med korridor 
Hindås i höjd med Pålsbo. Korridor Hestra kommer dock i betydligt mindre 
utsträckning påverka naturvärdena i området runt Pålsbo än vad korridor 
Hindås gör. Viktiga ekologiska samband riskerar dock att brytas även för 
korridor Hestra i området kring Gesebol.

Bollebygd Nord passerar mellan Landvetter flygplats och Grandalen ett 
större antal vattendrag med höga naturvärden. Korridor Bollebygd Nord 
går söder om Klippans naturreservat och bedöms påverka naturvärden i 
mindre omfattning. Längre österut passerar korridoren Nolåns dalgång där 
negativ påverkan kan förväntas på känsliga ytvattenmiljöer. Öster om Nolåns 
dalgång passerar korridor Bollebygd Nord söder om Gesebols sjö. Härifrån 
är korridoren gemensam med korridor Hestra och påverkar naturmiljön på 
samma sätt.
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järnvägsanläggningen liten i förhållande till investeringskostnaden och den 
bedöms därför inte vara alternativskiljande. Generellt medför tunnlar högre 
underhållskostnad än om järnvägen ligger i marknivå.

Den beräknade investeringskostnaden skiljer ganska lite mellan de olika 
korridoralternativen på delsträckan, uttryckt i miljarder kronor, se Tabell 7.4. 
Den relativa skillnaden mellan alternativen är dock förhållandevis stor. 

Det skiljer cirka 25-30 procent mellan alternativet med lägst beräknad 
investeringskostnad, korridor Hestra, och de båda alternativen med högst 
beräknad investeringskostnad på delsträckan, korridor Olsfors respektive 
korridor Bollebygd Nord. 

 

 

 

Korridor Bedömd investeringskostnad 
(miljarder kronor)

Hindås 9-11
Hestra 8-10

Bollebygd nord 10-12
Olsfors 10-12

Bollebygd syd 9-11

Tabell 7.4  Bedömd investeringskostnad för alternativen på delsträckan Landvetter 
flygplats – Borås. Prisnivå 2020-01-01. 

Det är främst byggnadsverk/konstbyggnader och tunnel, i korridor Olsfors 
även markarbeten, som driver upp prisbilden i dessa båda korridorer jämfört 
mot korridor Hestra. Både korridor Olsfors och korridor Bollebygd Nord 
bedöms därför delvis motverka uppfyllelsen av projektmålet. Korridor 
Hestra, med den lägsta beräknade investeringskostnaden på delsträckan, 
bedöms uppfylla projektmålet. Med undantag för kalkylposterna 
markarbeten och fastighetsinlösen, är kostnaden inom samtliga kalkylposter 
lägre för korridor Hestra än för de övriga korridorerna på delsträckan. 

Korridorerna Hindås och Bollebygd Syd bedöms båda bidra till 
att projektmålet delvis uppfylls. För korridor Hindås är det främst 
byggnadsverk/konstbyggnader och tunnel som driver upp prisbilden 
jämfört med korridor Hestra. För korridor Bollebygd Syd är det framför allt 
markarbeten och byggnadsverk/konstbyggnader som gör att prisbilden blir 
högre än för korridor Hestra.

Sammanfattningsvis bedöms korridor Hestra uppfylla projektmålet för 
samhällsekonomiska kostnader, medan korridorerna Hindås och Bollebygd 
Syd delvis uppfyller projektmålet. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors 
bedöms delvis motverka uppfyllelsen av projektmålet.

Kapacitet och robusthet
Inom parametern Kapacitet och robusthet bedöms alternativen gentemot 
restidsmål dels för höghastighetståg (restid mellan Göteborg och Borås 
för att uppnå restidsmål för Göteborg-Stockholm), dels för regionaltåg 
mellan Göteborg och Borås (med uppehåll vid samtliga stationer längs 
sträckan), samt hur väl det går att utforma järnvägen så att den blir robust 
järnvägstekniskt. Utformning och funktion för den framtida järnvägen 
beskrivs i kapitel 3.

Skillnaden i restid mellan de olika korridorerna på delsträckan är liten, 
varför korridorerna bedöms vara kapacitetsmässigt likvärdiga och bidrar till 
måluppfyllelsen i lika hög utsträckning. 

och Bollebygd Syd. För Olsfors uppkommer jordmassor främst söder om 
Söråns dalgång där bedömningen är att djupa skärningar kan behövas för 
att undvika bro över väg 27/40. Störst mängd jordmassor för Bollebygd Syd 
uppkommer om man går i markplan istället för i tunnel vid Hunared, söder 
om Bollebygd, där bägge anläggningstyperna är möjliga. 

Torvmassor uppkommer i högst utsträckning för de nordligaste korridorerna 
Hindås, Hestra och Bollebygd Nord. Dessa korridoralternativ går längre 
sträckor genom våtmarker där uppkomst av torv är oundvikligt. 

Sammanfattningsvis bedöms korridorerna Hindås och Olsfors ha sämst 
förutsättningar till måluppfyllelse och bedöms delvis motverka projektmålet 
för anläggningsresurser. Utmärkande för Hindås är stora överskott av torv 
och jordmassor och för Olsfors det stora överskottet av bergmassor och 
jordmassor. Övriga alternativ bedöms uppfylla projektmålet delvis.

Ekonomisk hållbarhet
Samhällsekonomiska nyttor
Inom parametern samhällsekonomiska nyttor bedöms hur lokaliseringen 
påverkar antal resor och nyttan kopplat till restidsvinst, trafiksäkerhet 
och miljöpåverkan. I projektmålen bedöms också den totala nyttan av 
lokaliseringen. Samhällsekonomiska nyttor i form av regional och lokal 
tillväxt redovisas i avsnittet Regional och lokal utveckling. 

Restidsvinsten påverkas av stationslägen och restiden för tåg på sträckan 
mellan stationerna. På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås 
är restidskillnaden mellan de olika korridorerna mycket liten och därför 
har restiden på delsträckan inte bedömts påverka hur många resor som 
genomförs med tågen på den nya järnvägen. 

Även små skillnader i restid kan dock ge relativt stora effekter på den 
samhällsekonomiska nyttan vid stora resenärsflöden. För delsträckan 
Landvetter flygplats–Borås bedöms samtliga korridorer bidra till 
måluppfyllelsen i lika stor utsträckning med avseende på restidsnyttor. 
Även avseende nyttor till följd av förbättrad trafiksäkerhet och minskad 
miljöpåverkan av transportsystemet, bedöms skillnaderna mellan 
korridorerna små, vilket innebär att även i detta avseende bedöms 
korridorerna bidra till måluppfyllelsen i lika stor utsträckning. 

Sammanfattningsvis bedöms samtliga korridoralternativ på delsträckan 
Landvetter flygplats–Borås medföra att projektmålet för samhällsekonomiska 
nyttor uppfylls.

Samhällsekonomiska kostnader
Hållbarhetsparametern Samhällsekonomiska kostnader bedöms utifrån 
de investeringskostnader som beräknats för de olika alternativen, se 
avsnitt 2.4.3 för en beskrivning av hur investeringskostnaden är beräknad. 
Även löpande kostnader för drift och underhåll ingår i bedömningen. Vid 
hållbarhetsbedömningen bedöms de olika alternativen på respektive 
delsträcka relativt övriga alternativ på delsträckan, vilket innebär att skalorna 
mellan de bedömda kostnaderna skiljer sig mellan de tre olika delsträckorna. 
Detta då skillnaden mellan den lägsta och högsta kostnaden för investeringen 
är olika för de tre delsträckorna.

I ett livscykelperspektiv är kostnaden för drift och underhåll av 

Enda undantaget är Bollebygd Syd där delar av passagen i detta område kan 
ske i markplan i områden med jordbruksmark. 

Sammantaget bedöms intrången i jordbruksmark vara små. Alla 
korridoralternativ bedöms som likvärdiga och uppfyller delvis projektmålet 
för Naturresurser. 

Anläggningsresurser
Inom parametern Anläggningsresurser bedöms om uppkomsten av massor 
kan minimeras och om massor, då de uppstår, kan användas på ett miljö- 
och hälsosäkert sätt som är anpassat efter landskapet. Bedömning görs av 
hur stora mängder massor som uppkommer av jord, berg och torv samt 
möjligheten att kunna använda dessa massor inom anläggningen eller för 
andra ändamål. 

För respektive alternativ har en representativ sträckning inom korridoren 
använts för att göra en grov bedömning av masshanteringen i respektive 
alternativ. Utifrån detta har behovet av anläggningsmassor beräknats och för 
respektive alternativ har en sammanställning gjorts av överskottet, det vill 
säga, kvarvarande massor när anläggningsmassorna plockats bort. Av Figur 
7.30 framgår att samtliga korridorer får överskott av massor. Det innebär att 
användning av dessa massor måste planeras noga i syfte att uppnå en hållbar 
masshantering. Berg- och jordmassor kan återanvändas i andra projekt, men 
det innebär transporter. Jordmassor kan därför med fördel användas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet. Torv har få användningsområden 
i närområdet, varför projektet räknar med borttransport till mottagare på 
relativt långt transportavstånd.

Figur 7.30 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per 
alternativ för delsträckan Landvetter flygplats - Borås.

Störst mängd bergmassor uppkommer för alternativ Olsfors, men skillnaden 
i förhållande till Bollebygd Nord och Bollebygd Syd är relativt liten. Det är 
främst i passagen över Nolåns dalgång med tunnlar både väster och öster 
om planerad bro som stora överskott av bergmassor uppstår. Möjligheten 
att kunna använda uppkomna bergmassor inom anläggningen bedöms som 
relativt god för samtliga alternativ. 

Överskott av jordmassor uppkommer i högst grad för korridorerna Olsfors 
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negativ påverkan på försörjande och reglerande ekosystemtjänster knutna 
till skog och våtmarker. Även rekreationsvärden påverkas negativt, dels då 
marken i hög grad inte är ianspråktagen sedan tidigare, dels då Risbohult, 
Klippan och Härskogenområdet passeras, vilket kan innebära markanspråk, 
bullerstörningar och förändrade hydrologiska förutsättningar för de 
känsliga miljöerna. Båda korridorerna passerar vattentäkten Rådasjön 
samt Nedsjöarna, framtida planerad huvudvattentäkt för Härryda kommun, 
dock är risken försumbar respektive liten för påverkan på vattenkvaliteten 
i driftskedet. Korridor Hindås passerar även det planerade naturreservatet 
Pålsbo.

Kulturella ekosystemtjänster som estetiska och rekreativa värden kring 
Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och brostöd. Viss 
inlåsningseffekt uppstår för samhällena Härryda och Hindås i väst då 
anläggningen går nära befintlig infrastruktur (Kust till kustbanan samt väg 
156) samt för människor och djur norr om Viaredssjön i öst. De nordliga 
korridorerna bedöms medföra stor förlust av ekosystemtjänster med stor 
påverkan på människors välbefinnande eftersom många människor bedöms 
påverkas. 

Korridor Bollebygd Nord sammanfaller med Olsfors och Bollebygd Syd i 
korridorens västra del, vilket innebär liten förlust av ekosystemtjänster då 
stora delar av marken redan är ianspråktagen i och med sträckningen av 
väg 27/40.Undantaget är även här passagen av vattentäkten Rådasjön samt 
Klippan, naturreservat och riksintresse för friluftsliv, där anläggningstypen 
riskerar att påverka vattenkvalitet, ekologiska och rekreativa värden. 
Korridoren passerar norr om Bollebygd i tunnel samt bro över Nolån, vilket 
innebär att kulturella ekosystemtjänster som estetiska och rekreativa 
värden kring till Nolåns dalgång riskerar att påverkas negativt av bro och 
brostöd. Bron gör att det blir en viss inlåsningseffekt för boende i Bollebygd. 
Öster om Bollebygd viker korridoren av mot nordost och ansluter till 
Hestrakorridoren. Detta innebär att mycket ny mark behöver tas i anspråk i 
det skogsdominerade karaktärsområdet kring Gesebol, vilket i sin tur medför 
stor negativ påverkan på försörjande och reglerande ekosystemtjänster 
knutna till skog och våtmarker. Viss inlåsningseffekt uppstår för människor 
och djur norr om Viaredssjön. Korridor Bollebygd Nord innebär en måttlig 
förlust av ekosystemtjänster med påverkan på människors välbefinnande. 

Sammantaget bedöms projektmålet avseende ekosystemtjänster uppfyllas 
helt för Bollebygd Syd och delvis för Bollebygd Nord samt Olsfors. För 
korridoralternativen Hindås och Hestra bedöms projektmålet delvis 
motverkas.

Bedömning av sammantagen hållbarhet för delsträckan  
Landvetter flygplats – Borås
Den korridor som utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner bäst bedöms 
uppfylla uppsatta projektmål på delsträckan Landvetter flygplats – Borås 
är Bollebygd Syd. Alternativet är särskilt starkt utifrån ekonomisk men 
även social hållbarhet. Utifrån ekonomisk hållbarhet bedöms tre av fem 
parametrar helt uppfylla projektmålen, och två delvis uppfylla dem. Utifrån 
social hållbarhet bedöms samtliga hållbarhetsparametrar delvis uppfylla 
projektmålen. Avseende ekologisk hållbarhet bedöms korridorerna Hestra 
och Bollebygd Syd vara likvärdiga och de alternativ som bäst uppfyller 
uppsatta projektmål. För dessa två korridorer bedöms dock en av de fem 
hållbarhetsparametrarna, naturmiljö, delvis motverka uppsatta projektmål.

den nya anläggningen skulle skapa norr om tätorten, men även avseende 
bostadsutveckling i de norra delarna av tätorten som riskerar att hämmas. 
För korridor Bollebygd Nord kan även området mellan Olsfors och Gesebol 
påverkas negativt avseende möjlig framtida bebyggelseutveckling och för 
korridor Olsfors för möjlig framtida verksamhetsutveckling i riktning mot 
Viared.

Sammanfattningsvis bedöms korridorerna Bollebygd Syd och Hindås 
uppfylla projektmålet för regional och lokal utveckling, med en liten fördel 
för Bollebygd Syd. Korridor Hestra bedöms delvis uppfylla projektmålet 
och korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors bedöms delvis motverka 
projektmålet. 

Ekosystemtjänster
Parametern ekosystemtjänster har för det första bedömts utifrån om förlust 
av ekosystemtjänster kan minimeras. Denna bedömning bygger på vilken 
typ av anläggning som är mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan), 
vilken typ av område (skogsområden, jordbruksområden, sjöområden 
eller bebyggda områden) som påverkas, omfattning av sedan tidigare 
ianspråktagen mark och om det blir barriäreffekter för människor och 
djur. Bedömningen görs för de tre kategorierna försörjande, reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster. För det andra har bedömningen gjorts utifrån 
om det är möjligt att värna ekosystemtjänster av särskilt stor betydelse för 
människors välbefinnande, vilket analyseras baserat på om det är många eller 
få människor som berörs, om det finns alternativ till ekosystemtjänster som 
påverkas och om det finns särskilda näringar och verksamheter som bedöms 
påverkas. 

De alternativ mellan Landvetter flygplats och Borås som bedöms innebära 
minst förlust av ekosystemtjänster är Olsfors och Bollebygd Syd. Detta då 
korridorerna sammanfaller med väg 27/40 i hög respektive mycket hög 
grad, vilket innebär att stora delar av marken redan är ianspråktagen eller 
påverkad av befintlig infrastruktur. Mellan Landvetter flygplats och Olsfors 
går båda korridorerna i markplan längs väg 27/40, vilket bedöms innebära 
liten förlust av ekosystemtjänster. Undantaget är passagen av vattentäkten 
Rådasjön i väst samt Klippans naturreservat och riksintresse för friluftsliv, 
där anläggningstypen riskerar att påverka vattenkvalitet samt ekologiska och 
rekreativa värden. 

Korridor Olsfors passerar norr om Bollebygd i tunnel samt med bro över 
Nolån. Bron gör att det blir en viss inlåsningseffekt för boende i Bollebygd. 
Korridor Bollebygd Syd passerar söder om Olsfors i markplan med bro 
över Nolån och Sörån. Kulturella ekosystemtjänster som estetiska och 
rekreativa värden kring till Nolån och Söråns dalgång riskerar att påverkas 
negativt av bro och brostöd. Öster om Bollebygd påverkas främst det sjörika 
skogslandskapet sydväst om Borås, vilket medför viss negativ påverkan på 
kulturella samt reglerande ekosystemtjänster knutna till sjöar och våtmarker, 
till exempel naturlig vattenreglering och klimatreglering. Korridorernas 
läge intill väg 27/40 bedöms innebära en måttlig (Olsfors) respektive liten 
(Bollebygd Syd) förlust av ekosystemtjänster med påverkan på människors 
välbefinnande.

De nordliga korridorerna Hindås och Hestra innebär, förutom en 
passage i tunnel mellan Hindås och Nolån, markplan hela vägen mellan 
Landvetter flygplats och Borås. Mycket ny mark behöver tas i anspråk i 
det skogsdominerade karaktärsområdet kring Gesebol, vilket medför stor 

Avseende robusthet har korridorerna Hindås och Hestra god möjlighet 
till måluppfyllelse. De övriga tre korridorerna bedöms ha något sämre 
förutsättningar för måluppfyllelse då alla tre har smalare passager i 
anslutning till bebyggelse, infrastruktur och sjöar, vilket järnvägstekniskt 
skapar ett mer begränsat handlingsutrymme. 

Sammanfattningsvis bedöms korridorerna Hindås och Hestra uppfylla 
projektmålet för kapacitet och robusthet. Övriga korridorer kan delvis 
uppfylla projektmålen.

Regional och lokal utveckling
Inom parametern Regional och lokal utveckling bedöms om den nya järnvä-
gen stödjer en hållbar lokal samt regional utveckling för nya bostäder, verk-
samheter och arbetstillfällen. Förutsättningarna för stationsorter och kom-
munal planering beskrivs i avsnitt 4.2-4.3.

Då samtliga korridorer på delsträckan Landvetter flygplats-Borås når något 
av de stationslägen som bedöms bäst ur ett regionalt perspektiv (B1, B2 och 
B4) bedöms samtliga korridorer som likvärdiga ur ett regionalt perspektiv. 
Mer om bedömningen av stationsalternativen i Borås avseende regional 
utveckling finns att läsa under avsnitt 7.1.3. Regional och lokal utveckling.
De två korridorer som har bäst förutsättningar att uppfylla projektmålet 
avseende lokal utveckling bedöms vara Bollebygd Syd och Hindås. Även om 
det inte avspeglar sig i värderosen bedöms Bollebygd Syd som något bättre.

Avseende lokal utveckling bedöms Bollebygd Syd varken få någon påverkan 
på utbyggnadsmöjligheter i Hindås eller i Rävlanda tätort då anläggningen 
ligger intill väg 27/40 där det saknas utbyggnadsplaner för tätorterna. 
Korridoren bedöms få liten negativ påverkan på Bollebygd, då järnvägen 
kommer att gå parallellt med och söder om väg 27/40. Möjligheterna för 
framtida utbyggnadsmöjligheter och tätortsutveckling bedöms som fortsatt 
goda med detta alternativ. Dessutom är det positivt att samförlägga två stora 
barriärer på ett ställe, för att slippa barriärverkan på flera ställen i kommunen. 
Korridoren kan få viss negativ påverkan på Viareds utbyggnadsmöjligheter 
i Borås, men inom korridoren finns möjligheter att anpassa anläggningens 
lokalisering.

För korridor Hindås bedöms korridoren ha viss negativ påverkan på 
utbyggnadsmöjligheter i Hindås, då anläggningen passerar strax söder 
om ett område där tätorten planeras att utvecklas. Däremot blir det 
ingen negativ påverkan på Rävlanda tätort. Påverkan på Bollebygds 
kommun utvecklingsmöjligheter bedöms som små då korridoren ligger 
långt från tätorten och passerar i ett område som inte berörs av framtida 
tätortsutveckling. Borås Stads utvecklingsmöjligheter bedöms inte påverkas, 
då anläggningen passerar långt från områden med större utbyggnadsplaner.

Korridor Hestra bedöms uppfylla projektmålet delvis då den lokalt har viss 
negativ påverkan på utbyggnadsmöjligheter i Hindås. Korridoren bedöms 
även kunna påverka Bollebygd kommuns utvecklingsmöjligheter norr om 
Olsfors, mot området runt Gesebol. Korridoren bedöms inte påverka Borås 
Stads utvecklingsmöjligheter då anläggningen passerar långt från områden 
med större utbyggnadsplaner. 

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors motverkar till viss del 
möjligheterna till måluppfyllelse då båda korridorerna får stor negativ 
påverkan på Bollebygd. Främst beror det på den starka barriärverkan 
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7.1.3 Delsträcka genom Borås

Borås C nordöst (B1A)

Figur 7.31 Hållbarhetsbedömning för alternativen på sträckan genom Borås.

Knalleland (B2) Osdal/Borås C (B11A)

Lusharpan (B4)Borås C sydöst (B1C) Osdal (B11B)
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 Figur 7.34 Stationsläge B4 på bibana i alternativ Lusharpan.
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BORÅS C

För korridorerna Osdal (B11B) och Osdal/Borås C (B11A) är bedömningen 
för parametern Landskapskaraktär att båda alternativen delvis kan uppfylla 
projektmålet. Orsakerna till utslaget är dock olika. För Osdal/Borås C bidrar 
bibanan till Borås C positivt till bedömningen eftersom stationsläge B11A kan 
stärka och utveckla stadsmiljön kring Borås C. Bibanan kommer, beroende 
på sträckning inom korridoren att påverka landskapet söder och öster om 
Regementsområdet, bland annat vid en eventuell korsning med Kasernvägen. 
Det finns en risk att en station i Borås C försämrar framkomligheten något 
kring resecentrum genom den tillkommande mängden resenärer, vilket kan 
leda till en ökad restid för andra trafikslag. Att alternativ Osdal/Borås C både 
omfattar bibana och huvudbana innebär att landskapet påverkas i två olika 
sträckningar, vilket är negativt, se Figur 7.35 och Figur 7.36.

 

Figur 7.35 Vy norrut över Osdal. På bilden visas alternativ Osdal/Borås C med korridor 
för bibana in till centrala Borås.

VÄG 27

VISKAN

VARBERGSVÄGEN

Projektmålet för korridor Knalleland med stationsläge B2 bedöms delvis 
motverkas. Knalleland är idag ett storskaligt omvandlingsområde och är i sig 
inte så känsligt för skalförändring. Platserna för anslutande järnvägssträckor, 
Rya åsar och stadsmiljöerna i Norrmalm, är däremot känsliga för 
skalförändringar och påverkan. Tunnelmynningar på var sida om dalgången 
bryter starkt mot platsernas karaktär. Då stationsläget ligger på huvudbana 
är anläggningens storlek omfattande och en bro med station blir en kraftig 
visuell och mental barriär. Därmed blir förutsättningarna för att utveckla 
och stärka Knallelands stadskaraktär begränsade även efter en omdaning av 
området med bostäder och service, se Figur 7.33. 

 
Figur 7.33 Vy över korridor Knalleland med stationsläge B2.

ÖRESJÖ

SJÖBO NORRMALM

RYA ÅSAR

Korridor Lusharpan, där stationsläge B4 är förlagt, är ett storskaligt och 
infrastrukturpräglat område, se Figur 7.34. Platsens karaktär har möjlighet 
att utvecklas positivt av ett stationsläge på bro. Dock är omgivande områden, 
som Regementsområdet och Göta känsliga för intrång och skalförändring 
vilket påverkar bedömningen. Anläggningen bryter mot platsernas 
karaktär och det gäller även för bebyggelsemiljöer söder om väg 27 och 
friluftsområdena Pickejöområdet och Flymader. Vägen till Pickesjön och 
mellan den samhällsviktiga ambulansstationen till Borås centrala delar 
riskerar att bli längre. Eftersom alternativ Lusharpan både består av bibana 
med stationsläge i Lusharpan och en huvudbana över Viskans dalgång blir 
det påverkan på flera platser. 

Läget för korridoren i Viskans dalgång är redan påverkat av väg 27 och en bro 
förstärker det intrycket ytterligare. Den södra delen av korridor Lusharpan 
ger österut möjlighet till järnväg i markplan. Det berör främst skogsmiljöer, 
men i närheten av Målsryd även småskalig jordbruksbygd. Det bidrar till 
bedömningen att en anläggning inom korridor Lusharpan delvis motverkar 
projektmålet för Landskapskaraktär. 
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Figur 7.32 Utredningskorridorer genom Borås.

Social hållbarhet
Landskapskaraktär
Inom denna parameter bedöms om landskapets karaktär kan bibehållas, 
utvecklas och stärkas och om förutsättningar finns för att järnvägen ska 
kunna samspela med enskilda platsers karaktär. Därutöver bedöms om 
funktioner i platsens infrastruktur kan bibehållas eller stärkas. Landskapets 
befintliga karaktärer beskrivs i avsnitt 4.2.

Korridorerna med stationslägen i tunnel under Borås C (B1A och 
B1C ) har goda möjligheter att uppfylla projektmålet för parametern 
Landskapskaraktär eftersom de går i tunnel. Ett centralt stationsläge ger 
möjlighet att stärka och utveckla stadsmiljön kring Borås C. De inslag 
i stadsmiljön som tillkommer, som till exempel ventilationsschakt och 
uppgångar, bedöms kunna integreras väl i stadsmiljön. Till skillnad från B1C 
finns inom korridor till stationsläge B1A längst i väster (söder om Viared) 
en möjlighet att lägga järnvägen i markplan i miljöer som är känsliga för 
skalförändring. Det innebär en risk att projektmålet delvis inte kan uppnås 
just där, men sträckan är så kort att det inte påverkar bedömningen av B1A. 
För korridorerna med stationslägena B1A, B1C och B2 bedöms befintliga 
kopplingar mellan stadens målpunkter kunna bevaras. Det finns dock en 
risk att framkomligheten försämras i området kring resecentrum, samt längs 
väg 42 i alternativ Knalleland (B2), vilket kan leda till ökad restid mellan 
befintliga målpunkter. 
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Miljön runt stationsläge B4 har möjlighet att utvecklas, men även fullt 
utbyggt blir antalet målpunkter i närheten av stationsläget färre än i 
centralare lägen. Det krävs en mycket omfattande stadsutveckling för 
att området kring stationsläge B4 vid Lusharpan ska kunna uppfylla 
projektmålet avseende tillgänglighet till målpunkter och samband. I korridor 
Lusharpan riskerar bibanan påverka det välbesökta rekreationsområdet 
Pickesjön kraftigt. Ett förändrat vägsystem till följd av järnvägen kan även 
påverka tillgängligheten till sjön och skogsområdet. Gång- och cykelvägar 
i Göta riskerar att påverkas så att samband bryts. Korridorens huvudbana 
genom Osdal påverkar rekreationsområden i Viskans dalgång, Gässlösa, 
Flymader och vidare genom skogsområden österut genom intrång och ökat 
buller där anläggningen går i markplan.

Stationsläget för regionaltåg mot Göteborg i alternativ Osdal/Borås C 
(B11A) ligger vid Borås C, där utbudet av arbetsplatser och målpunkter 
är mycket stort och med kollektivtrafik inom gångavstånd, se Figur 7.38. 
Stationsläget passar bra in i befintliga strukturer även om viss ombyggnad av 
plankorsningar kan behövas. Stationsläget för nationella tåg och regionala 
tåg mot Jönköping i Osdal har dock mycket sämre tillgänglighet till stadens 
målpunkter. Det ändrar dock inte bedömningen av måluppfyllelsen 
då flest resenärer bedöms resa med de regionaltåg som går på bibanan in till 
Borås C.

Bibanan in mot Borås C medför att befintlig barriär, som utgörs 
av Varbergsvägen och Viskadalsbanan, förstärks och kan påverka 
tillgängligheten mot Pickesjöområdet. Korridoren för huvudbanan 
i både alternativ Osdal/Borås C och i alternativ Osdal påverkar 
rekreationsområdena Osdal, Gässlösa och Flymader och vidare 
skogsområden österut genom intrång och ökat buller där anläggningen går i 
markplan, se Figur 7.39.

I alternativ Osdal (B11B) stannar alla tåg med uppehåll i Borås vid Osdal. 
Inom gångavstånd från stationsläget vid Osdal finns inga eller få större 
arbetsplatser och målpunkter (vare sig idag eller prognostiserat till 2040) 
och endast få av stadens arbetsplatser och målpunkter nås inom tio minuters 
kollektivtrafikresa, se Figur 7.38. Högskolan är en av de målpunkter som inte 
nås inom tio minuter. Det stora avståndet till stadens viktiga målpunkter gör 
att alternativ Osdal har svårt att uppnå projektmålet att bidra till en attraktiv 
och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv. 

 

Sammantaget för parametern Landskapskaraktär bedöms stationsläge B1A 
och B1C med station under Borås C och tunnel på anslutande sträckor vara 
de alternativt som har bäst möjligheter att uppfylla projektmålet. För både 
alternativ Osdal/Borås C (B11A) och alternativ Osdal (B11B) är bedömningen 
att projektmålet delvis kan uppfyllas. För Korridor Knalleland med 
stationsläge B2 och korridor Lusharpan med stationsläge B4 är bedömningen 
att möjligheten att uppfylla projektmålet delvis motverkas.

Vardagsliv
Inom denna parameter bedöms om tillgänglighet mellan målpunkter eller 
andra viktiga samband i staden, samt miljöer som används för rekreation 
och friluftsliv kan bibehållas eller stärkas. Därutöver bedöms om ett hela 
resan perspektiv möjliggörs med få och enkla byten. Förutsättningarna för 
rekreation, befintliga målpunkter etcetera beskrivs i avsnitt 4.2-4.4.

För korridorerna Borås nordöst (B1A), Borås sydöst (B1C) och Knalleland 
(B2), som har stationslägen vid Borås C respektive Knalleland, är 
bedömningen att projektmålen för parametern Vardagsliv är möjliga att 
uppfylla. Skälen till det är att stationslägena ligger centralt där utbudet 
av arbetsplatser och andra målpunkter är stort inom gångavstånd och 
möjligheterna goda att byta till kollektivtrafik som tar resenären till 
ytterligare målpunkter, se Figur 7.38. Närheten till högskolan, som är en 
av Borås viktigaste målpunkter, är en fördel för alternativen. Stationsläget 
B2 i Knalleland ligger något längre från flertalet betydande målpunkter än 
stationslägena i Borås C gör och gång- och cykelstråken mellan station och 
centrum karaktäriseras inte av ett tättbefolkat stadsliv idag. Tillgängligheten 
till station B2 i Knalleland kan dock förbättras om regional och lokal 
kollektivtrafik byggs ut. Förutsättningarna är också goda för att utveckla gång- 
och cykelförbindelsena så att miljöerna kring stationsläget och till centralare 
delar av Borås blir mer befolkade.

Miljön runt en station i Knalleland har möjlighet att utvecklas, men även 
fullt utbyggt blir antalet målpunkter i närheten av stationsläget färre 
än i centralare lägen. För Borås nordöst respektive sydöst berörs inga 
rekreationsområden eftersom korridorerna till största del går i tunnel. Den 
västra tunnelmynningen vid stationsläge B2 i Knalleland riskerar att påverka 
besöksvärdet på en liten del av det tätortsnära rekreationsområdet Rya Åsar.

För korridor Lusharpan med stationsläge B4 på bibana är bedömningen 
att projektmålen delvis motverkas. Skälet är den påverkan på 
rekreationsområden och samband som korridoren kan medföra, liksom det 
begränsade antalet målpunkter som finns i området. Lusharpan är idag ett 
glest verksamhetsområde. Inom gångavstånd från stationsläge B4 finns få 
arbetsplatser och endast enstaka målpunkter. Högskolan nås inte inom tio 
minuters promenad. Ett flertal av stadens arbetsplatser och målpunkter 
skulle dock enkelt kunna nås med utvecklad kollektivtrafik.

Figur 7.36 Vy norrut över Borås. På bilden syns bibanan till Borås C i alternativ Osdal/
Borås C.
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Station Osdal trafikeras i alternativ Osdal/Borås C (B11A) enbart av 
höghastighetståg och regionaltåg mellan Göteborg och Jönköping, vilket 
innebär att stationsanläggningen på bro över Viskans dalgång kan anläggas 
med fyra spår. Alternativ Osdal (B11B) innebär att samtliga tåg, inklusive 
regionaltågen mellan Göteborg och Borås, trafikerar det externa stationsläget 
vid Osdal, vilket kräver en stationsanläggning på bro med sex spår. Viskans 
dalgång är relativt känslig för skalförändring, även om närheten till väg 
27 innebär att viss tålighet för infrastruktur redan finns i området. Med 
en mindre station enligt B11A bedöms det vara möjligt att delvis uppfylla 
projektmålet för Landskapskaraktär. För B11B däremot, som har en mer 
styv linjeföring och en betydligt bredare station på bro över dalgången, 
är bedömningen att den bryter mot landskapets skala. Omkringliggande 
bebyggelsemiljöer kan dessutom komma att påverkas negativt, se Figur 7.37.

Figur 7.37 Vy österut över Funningen och Osdal. På bilden visas korridor Osdal (B11B), 
som sammanfaller med Osdal/Borås C (B11A) förutom att B11A har en bibana in till 
Borås.
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För resenärsupplevelsen på järnvägen är bedömningen att det är mer positivt 
för resenären om järnvägen går i markplan än i tunnel, samt att det är positivt 
med utblickar över centrala Borås. För alternativen med stationsläge B1A 
och B1C, som går i tunnel och dessutom har stationsläge så djup nere under 
marken att hiss är enda möjligheten att ta sig från plattform till marknivå, 
bedöms projektmålet som avser attraktivt resande motverkas. Alternativ 
Knalleland med stationsläge B2 samt alternativ Lusharpan med stationsläge 
B4 bedöms, trots de relativt centrala stationslägena, endast ge begränsade 
utblickar över staden. Det gäller även det externa alternativet Osdal. I 
alternativ Osdal/Borås C, med station för regionaltåg på bibana vid Borås C, 
ges däremot resenären möjlighet till utblickar både på huvudbanan och över 
centrala Borås på bibanan. 

Sammantaget bedöms projektmålen för parametern Vardagsliv kunna 
uppfyllas helt för alternativ Osdal/Borås C (B11A)och uppfyllas delvis för 
alternativen med stationsläge B1A och B1C i tunnel under Borås C samt 
alternativ Knalleland med stationsläge B2, eftersom de alla ger möjlighet 
att enkelt nå målpunkter i centrala Borås. Alternativ Lusharpan med 
stationsläge B4 och alternativ Osdal (B11B) med stationsläge på huvudbana 
vid Osdal bedöms delvis motverka projektmålen genom att avstånden är 
långa till stadens målpunkter. Samtliga alternativ utom B1A och B1C, som går 
i tunnel, påverkar till viss del rekreationsområden. Alternativ Lusharpan ger 
mest negativ påverkan på rekreationsområden eftersom bibanan riskerar att 
påverka området kring Pickesjön och huvudbanan riskerar att påverka flera 
andra rekreationsområden där den går i markplan från Osdal och österut.

Social balans
Inom denna parameter bedöms om god livskvalitet och jämställdhet, befintlig 
bostadsbebyggelse samt integrering och socioekonomisk utjämning kan 
bevaras eller stärkas. Förutsättningarna för boendemiljö och kommunal 
planering beskrivs i avsnitt 4.2-4.3.

Korridorerna Borås nordöst (B1A) och Borås sydöst (B1C), med stationsläge 
i tunnel under Borås C, samt alternativ Osdal/Borås C (B11A), med både 
stationsläge för regionaltåg mellan Borås och Göteborg på bibana vid 
Borås C och stationsläge för övriga tåg på huvudbana vid Osdal, bedöms ha 
möjlighet att uppfylla projektmålet för parametern Social balans. Förbättrade 
tågförbindelser kan bidra till förbättrade stadskvaliteter i området och 
möjligheter till bebyggelseutveckling. Gångnätet kring Borås C har potential 
för högre gångflöden än idag i samband med att nya gator anläggs runt 
stationsområdet och integrationen i gångnätet blir större. Stationsläget kan 
också bidra till en viss förbättring i det socioekonomiskt utsatta området 
Norrby avseende stadsutveckling, då det finns potential att befintliga 
barriäreffekter av spårområdet mildras genom en möjlig stationsuppgång 
vid Norrby. Bibanan i alternativ Osdal/Borås C, som är i markplan, kan 
dessutom bidra till att barriäreffekten av järnvägsspåren vid Borås C och 
Viskadalsbanan mildras genom en ny koppling över eller under spåren. 
Eftersom både stationslägena B1A och B1C och anslutande korridorer ligger i 
tunnel under Borås C påverkas befintliga miljöer endast marginellt. 

Stationsläget B2 i Knalleland bedöms ha svårare att uppfylla projektmålet. 
Det faktiska avståndet till stadslivet i centrumkärnan är längre än i alternativ 
med stationsläge vid Borås C och fysiska barriärer minskar möjligheten att 
skapa nya stråk med stadskvaliteter som kopplar samman stadsdelarna. 
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Figur 7.38 Arbetsplatser och målpunkter i Borås. 
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Figur 7.40 Stationslägena B1A och B1C är djupt belägna och nås av hissar. Trappor är 
endast till för utrymning. Grått i bilden är berg och brunt jord.

Precis som för stationsläge B2 är tryggheten på och kring en station i 
stationsläge B4 beroende av hur bebyggelsen kring stationen utvecklas. På 
motsvarande sätt som i B2 kan en station på bro skapa otrygga miljöer både 
på plattformar och under bron, vilket ställer krav på extra trygghetsskapande 
åtgärder. Även tillgängligheten till och inom området är beroende av vilken 
stadsutveckling som sker i området och i omgivande stadsdelar. Fler passager 
över väg 40 kan till exempel öka tillgängligheten. Avståndet till den centrala 
stadskärnan för gående är över femton minuter, vilket är långt, men attraktivt 
för cyklister och bussresenärer som når många bostäder och målpunkter 
inom tio minuter, se Figur 7.38. Stationsläget kommer även att vara enkelt att 
nå med bil, vilket motverkar målet aktivt resande, eftersom väg 40 med god 
kapacitet ligger i anslutning till stationsläget. 

Alternativ Osdal/Borås C (B11A), med bibana till Borås C, förmodas nyttjas 
av fler resenärer än stationsläge B11B vid Osdal på huvudbanans sträckning. 
Detta då det endast är resenärer mellan Borås och Jönköping eller längre 
österut som behöver ta tåget från stationen vid Osdal. Stationsläget i centrum 
har många målpunkter och en redan utbyggd infrastruktur för fotgängare 
och cyklister. Resenären till stationsläget vid Osdal når inga målpunkter inom 
acceptabel restid för gång och cykel och även om man når Borås centrum 
med buss och tåg riskerar det externa stationsläget nära både Varbergsvägen 
och väg 27 medföra att bilen blir mer attraktivt än ett mer aktivt resande med 
cykel eller kollektivtrafik. Det avlägsna stationsläget med få resande riskerar 
att upplevas otryggt, vilket gör att alternativ B11A endast delvis har möjlighet 
att uppfylla projektmålet för aktivt resande och trygghet. Stationsalternativet 
B11B har station enbart på huvudbana vid Osdal, vilket innebär att samtliga 
resenärer får långa avstånd till målpunkter och kan uppleva otrygghet av att 
stationsläget är placerat avskilt från bebyggelse och stadsliv. Särskilt för barn 
och unga kan det innebära stora begränsningar för resandet.

För samtliga alternativ utom Knalleland (B2) och Lusharpan (B4) bedöms 
projektmålet för buller delvis kunna uppfyllas. Korridorerna Borås C nordöst 
(B1A) och Borås C sydöst (B1C), med stationsläge under nuvarande Borås C, 
går till största del i tunnel och påverkan av luftburet buller är begränsad. Där 
korridoren går i tunnel kommer bostadshus att påverkas av stomljud, men 
detta bedöms kunna begränsas med dämpande åtgärder på spårsystemet. 

Korridorerna för huvudbanan i alternativ Osdal/Borås C (B11A) och Osdal 
(B11B) går söder om Borås. Trafik på bibanan till Borås C i alternativ 
B11A följer befintlig järnväg, vilket minskar risken för tillkommande 
bullerpåverkan på fastigheter som inte redan idag är påverkade. De bostäder 
som berörs bedöms kunna skyddas med fastighetsnära åtgärder.

Alternativen Knalleland och Lusharpan med station på bro i stationsläge B2 
respektive B4 bedöms innebära risk för buller och stomljud. Stationsläge 
B2 kommer att förläggas på bro med tunnel på ömse sidor. Det innebär 
påverkan av luftburet buller och stomljud även efter bullerdämpande 
åtgärder. Risken är stor att riktvärdena överskrids inom minst 30 till 60 meter 
från järnvägen, samt att riktvärden för stomljud i bostäder inte klaras trots 
dämpande åtgärder. Liknande förhållanden gäller för alternativ Lusharpan 
både på bibana i Lusharpan och på huvudbana i Osdal. Järnvägen kommer 
huvudsakligen att gå ovan mark och nära bostadsbebyggelse. Där järnvägen 
passerar genom tunnel under bebyggelse finns även i alternativ Lusharpan 
risk för att riktvärdena för stomljud i bostäder inte klaras.

Genom sina lägen i staden bedöms stationslägena B1A, B1C och B2 som 
positiva avseende cykel- och gångtrafik samt kollektivtrafikresa till 
stationen. Särskilt för barn, ungdomar och äldre är de centrala stationslägena 
gynnsamma ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. Det centrumnära 
stationsläget i B1A och B1C med breda gång- och cykelbanor i anslutning 
till stationen har särskilt hög attraktivitet för att gå och cykla. De centrala 
lägenas koppling till befintlig kollektivtrafik ger också förutsättningar 
för god tillgänglighet för boende vid kollektivtrafiklinjer utanför stadens 
centrala delar. Framkomligheten för biltrafik kan komma att försämras 
med fler resande från Borås C, vilket gör att aktivt resande blir än mer 
attraktivt. Stationsläget ligger i en miljö som kan vara befolkad både dag och 
natt och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är god kring stationen. 
Stationsläget i tunnel kan dock skapa otrygga miljöer. På grund av djupet ner 
till plattformarna kommer hissar att vara den enda anslutningsmöjligheten 
utöver trappor som enbart ska användas vid utrymning, se Figur 7.40, vilket 
kan upplevas otryggt och minska attraktiviteten. Den nackdelen kan delvis 
motverkas med extra trygghetsskapande åtgärder. 

Även i stationsläge B2 är förutsättningarna goda för utvecklande av gång- 
och cykelförbindelser samt befolkade miljöer. En station på bro kan dock 
skapa otrygga miljöer både på plattformarna och under bron, vilket ställer 
krav på extra trygghetsskapande åtgärder och gestaltning. Beroende på 
hur bebyggelsesammansättningen kommer att se ut kan läget innebära 
god trygghet på dagen men sämre på kvällen, om det finns få kvällsaktiva 
verksamheter i området. 

Det finns stor potential för bebyggelseutveckling runt stationsläget, men 
eftersom den nya järnvägen ligger på en bred bro genom området blir 
platsen mer infrastrukturpräglad än idag och i och med detta begränsas 
möjligheterna för bostadsutveckling och förbättrade kvaliteter ur ett 
stadslivsperspektiv. Dessutom kan stadsmiljön i Norrmalm antas påverkas 
negativt kring den östra tunnelmynningen. 

Stationsläget B2 i Knalleland kan bidra till en viss förbättring avseende 
stadsutveckling i det socioekonomiskt utsatta området Norrby i söder, 
då det finns potential för att barriäreffekter av järnväg, vägar och 
verksamhetsområden mellan Norrby och Knalleland kan mildras. Den 
motsatta effekten kan bli att den nya bron genom Knalleland upplevs som 
en tillkommande barriär mellan socioekonomiskt svagare stadsdelar i norr 
och centrala Borås. Barriäreffekten av väg 42 genom Knalleland kan dock 
minskas om vägen får en mer stadslik karaktär med lägre hastigheter och fler 
övergångsställen. 

I stationsläge B4 vid Lusharpan riskerar projektmålet delvis motverkas 
för Social balans. Den befintliga barriäreffekten av Kust till Kustbanan 
förstärks genom ett bredare spårområde mellan de socioekonomiskt svagare 
stadsdelarna i söder och centrala Borås. Flera vägar behöver byggas om 
för att kunna passera de nya spåren, vilket kan öka barriäreffekten. Det 
finns potential att bebyggelseutveckla i området och att koppla området till 
centrum, men det förutsätter stora ombyggnader i anslutande delar av staden. 
Området kring Lusharpan är präglat av närheten till väg 40, vilket begränsar 
möjligheterna till utbyggnad av bostäder. Dessutom påverkar korridoren 
befintliga bostadsmiljöer i bland annat stadsdelen Göta. 

Alternativ Osdal/Borås C (B11A) beskrivs i början av detta avsnitt tillsammans 
med stationslägena B1A och B1C. I alternativ Osdal (B11B) bedöms 
projektmålet delvis motverkas genom att läget inte har förutsättningar att 
bidra till att bibehålla eller skapa tillräckligt goda stadskvaliteter kring 
stationsläget eller för staden som helhet. Korridoren påverkar några mindre 
bebyggelseområden och kring stationsläget finns begränsad möjlighet till 
bebyggelseutveckling. Stationsläget kommer inte att förbättra situationen 
i socioekonomiskt utsatta områden genom att överbrygga barriäreffekter, 
istället tillkommer en barriäreffekt för områden söder om väg 27. 

Sammantaget bedöms projektmålet för parametern Social balans kunna 
uppfyllas helt i alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) och 
Osdal/Borås C (B11A). De alternativen har genom stationsplaceringen i Borås 
C möjlighet att bevara och utveckla god livskvalitet och bostadsbebyggelse 
samt att stärka ortens identitet. Alternativ Lusharpan med stationsläge B4 
på bibana i Lusharpan, alternativ Knalleland med station B2 och alternativ 
Osdal med stationsläge B11B på huvudbana i Osdal bedöms delvis motverka 
projektmålet genom att stationslägena ligger i områden där förutsättningarna 
är sämre för att skapa goda stadskvaliteter.

Hälsa och säkerhet
Inom denna parameter bedöms om en negativ påverkan på människors hälsa 
i form av buller kan undvikas, samt om aktivt resande genom att cykla, gå 
eller åka kollektivt kan göras attraktivt. Därutöver bedöms om säkerhet och 
trygghet kan bibehållas eller stärkas. Förutsättningarna för miljö och hälsa 
beskrivs i avsnitt 4.4.
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Minskade klimatutsläpp, energianvändning och luftutsläpp till följd av 
fler resande med tåg och färre bilresor är i Borås främst kopplat till hur 
tillgänglig stationen är för människor som ska resa. Stationslägena B1A och 
B1C är placerade centralt i Borås i ett område där befolkningstätheten är 
hög. Alternativ Osdal/Borås C, med stationsläge centralt i Borås för resande 
mellan Borås och Göteborg, skapar i nästan samma utsträckning som B1A 
och B1C förutsättning för överflyttningseffekter från vägtransporter till 
tåg. Skillnaden för detta alternativ är att resande mot Stockholm måste 
ta sig till det externa stationsläget i Osdal. Båda B1A och B1C bedöms ha 
bäst förutsättningar för att i driftskedet bidra till minskade utsläpp. Inget 
alternativ bedöms motverka projektmålen i driftskedet.

Vid byggnation av anläggningen kommer alternativen med stationsläge B1A 
och B1C samt alternativ Knalleland (B2) medföra stora klimatutsläpp då 
dessa medför långa tunnlar både väster och öster om stationsläget, se Figur 
7.41. Tunnlarna medför klimatutsläpp genom transporter av stora mängder 
bergmassor, men även för betong som används i tunnelväggar och tak. För 
alternativ B2 bedöms betongtunnlar vara nödvändiga vid tunnelmynningar 
samt stora mängder betong behövas för den bro som planeras över 
Knalleland. Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) kommer 
inte att kräva långa tunnlar, men däremot en lång brokonstruktion över 
dalgången vid Osdal. Utsläppen för dessa alternativ är ändå betydligt lägre än 
för Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) och Knalleland (B2).

Sammanfattningsvis bedöms alternativ Knalleland (B2) devis motverka en 
uppfyllelse av projektmålen för klimat och energi. Utmärkande för detta 
alternativ är mindre möjlighet till överflyttningseffekter av resenärer från 
vägtrafik till tåg jämfört med de bästa alternativen, samt att byggnationen 
kräver mycket energi och medför stora utsläpp av växthusgaser. Alternativ 
Osdal/Borås C (B11A) är det enda alternativ som helt bedöms kunna 
uppfylla projektmålen. Utmärkande för detta alternativ är god tillgänglighet 
för resenärer mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg samt 
anläggningstyper som medför relativt små klimatutsläpp. Alternativ Borås C 
nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C), Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) 
och Osdal (B11B) bedöms delvis kunna uppfylla projektmålen.

Naturmiljö
Inom parametern Naturmiljö bedöms om förutsättningarna för en mångfald 
av arter och livsmiljöer både på land och i vatten kan bibehållas och 
utvecklas, och om förutsättningar för ekologiska samband kan upprätthållas. 
Bedömning görs av hur den planerade anläggningen påverkar viktiga 
livsmiljöer, risk för att viktiga ekologiska samband bryts samt påverkan på 
akvatiska livsmiljöer i sjöar och vattendrag. I avsnitt 4.4 finns en beskrivning 
av naturmiljöer på sträckan genom Borås, av Figur 7.14 framgår dessutom 
naturvärden per korridor enligt genomförd naturvärdesinventering. 

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) kommer att ha 
mycket begränsad påverkan på värdefulla naturmiljöer då dessa alternativ 
huvudsakligen är förlagda i tunnel. Borås C nordöst (B1A) har en mindre 
sträckning i markplan innan anläggningen går ner i tunnel, varför detta 
alternativ enbart bedöms uppfylla projektmålet delvis.

Ekologisk hållbarhet
Klimat och energi
Inom denna parameter bedöms om minskade klimatutsläpp, likvärdig 
eller förbättrad luftkvalitet och ett mer energieffektivt resande kan 
möjliggöras. Därutöver bedöms klimatpåverkan och total energianvändning 
i anläggningsfasen utifrån ett livscykelperspektiv. Det görs en bedömning 
av hur stor klimatpåverkan och hur stor energianvändning det blir när 
anläggningen byggs och det studeras också hur stora överflyttningar det blir 
från bil och andra mindre energieffektiva transportsätt till tåg och därmed 
minskade klimatutsläpp samt utsläpp av luftföroreningar. Förutsättningarna 
för klimat och energi beskrivs i avsnitt 4.4.

Underlag för bedömningen av klimat och energi utgörs av de 
klimatkalkylberäkningar som genomförts för att uppskatta den 
energianvändning och klimatbelastning som anläggande och drift av den 
nya stambanan ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Beräkningarna har 
genomförts med Trafikverkets verktyg Klimatkalkyl där emissionsfaktorer 
motsvarande år 2015 har använts. Modellen beräknar energianvändning och 
emissioner som orsakas av användningen av resurser, såväl vid byggande 
och underhåll som vid materialframställning. Detta innebär att utvinning, 
transport och förädling av råvaror, byggandet av anläggningen samt det 
framtida underhållet är medräknat i resultaten. Även utsläpp till följd av 
avskogning ingår. Arbetet med klimatkalkylberäkningar sker löpande och i 
senare skede tas förslag till åtgärder för minskad klimatpåverkan fram, vilka 
ligger till grund för reduktionskrav för anläggningen. Detta innebär att de 
faktiska utsläppen från byggskedet kommer vara mindre än de som beräknas 
nu. Underlag för bedömning av förväntade klimatutsläpp under byggskedet 
för de olika alternativen framgår av Figur 7.41. 
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Figur 7.41 Procentuell jämförelse av klimatutsläpp i byggskedet för delsträckan genom 
Borås, där Osdal/Borås C (B11A) är den korridor med lägst klimatbelastning, vilken 
jämförelsen sker mot. 

Den sammantagna bedömningen för delsträckan är att alternativen Borås C 
nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) med stationslägen under Borås C har 
möjlighet att delvis uppfylla projektmålen för Hälsa och säkerhet, eftersom 
de ligger i djup tunnel som inte ger bullerpåverkan och eftersom de har ett 
centralt stationsläge. Dock innebär det djupa läget i tunnel att hiss kommer 
att vara enda möjlighet att ta sig ner till plattformarna, vilket kan upplevas 
otryggt. 

För alternativen Knalleland (B2) och Osdal/Borås C (B11A) är bedömningen 
också att alternativen delvis kan uppnå projektmålet för Hälsa och säkerhet, 
men att det för aspekten buller finns risk för påverkan i alternativ Knalleland. 
Både alternativ Lusharpan (B4) och alternativ Osdal (B11B) bedöms delvis 
motverka projektmålet. För korridor Lusharpan är det främst buller och 
aktivt resande som riskerar att motverkas. För korridor Osdal (B11B) bedöms 
aktivt resande motverkas på grund av att stationsläget ligger på långt 
avståndet från centrala Borås. Oavsett alternativ kommer järnvägsnära och 
fastighetsnära skyddsåtgärder att krävas enligt Trafikverkets riktlinjer.

Kulturmiljö
Inom parametern Kulturmiljö bedöms om hänsyn kan visas till 
sammansatta kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt 
till fornlämningsmiljöer och objekt. I avsnitt 4.4 finns en beskrivning av 
kulturmiljöer inom utredningsområdet. Fornlämningar i anslutning till 
utredningskorridorerna framgår av Figur 7.11.

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) går i tunnel, 
men viss påverkan på enskilda byggnader med högt värde och starkt skydd 
kring centralstationen och i stadens centrala delar bedöms ändå ske på grund 
av uppgångar och anslutande infrastruktur. Borås äldre stadslager utgör en 
fast fornlämning som kan bli påverkad av station och tunnel under mark. 

Även i alternativ Knalleland (B2) passerar korridoren i tunnel på 
anslutningssträckor. Där påverkas troligen inga kulturmiljövärden alls. 
Två områden som däremot påverkas är Kvarteret Ålgårda/Ålbacka där 
stationsläge B2 ligger på bro, samt centrala Norrmalm i övergången mellan 
bro och tunnel. 

Alternativ Lusharpan (B4) passerar ett antal kulturmiljöer och fasta 
fornlämningar i tunnel, men dessa bedöms inte påverkas. Däremot ger 
passagen genom stadsdelen Göta och Regementsområdet i markplan stor 
påverkan. 

Sammanfattningsvis för alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst 
(B1C), Knalleland (B2) och Lusharpan (B4) bedöms projektmålet för 
Kulturmiljö delvis kunna uppfyllas. För korridorerna och stationslägena 
Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) bedöms projektmålet kunna uppfyllas 
helt. I de alternativen berörs endast ett mindre antal fasta fornlämningar, ett 
flertal övriga kulturhistoriska lämningar och en kulturmiljö, Dammsvedjan, 
som passeras i tunnel och inte bedöms påverkas.
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Anläggningsresurser
Inom parametern Anläggningsresurser bedöms om uppkomsten av massor 
kan minimeras och om massor, då de uppstår, kan användas på ett miljö- 
och hälsosäkert sätt som är anpassat efter landskapet. Bedömning görs av 
hur stora mängder massor som uppkommer av jord, berg och torv samt 
möjligheten att kunna använda dessa massor inom anläggningen eller för 
andra ändamål. 

För respektive alternativ har en representativ sträckning inom korridoren 
använts för att göra en grov bedömning av masshanteringen i respektive 
alternativ. Utifrån detta har behovet av anläggningsmassor beräknats och för 
respektive alternativ har en sammanställning gjorts av överskottet, det vill 
säga, kvarvarande massor när anläggningsmassorna plockats bort. Av Figur 
7.43 framgår att samtliga korridorer får överskott av massor. Det innebär att 
användning av dessa massor måste planeras noga i syfte att uppnå en hållbar 
masshantering. Berg- och jordmassor kan återanvändas i andra projekt, men 
det innebär transporter. Jordmassor kan därför med fördel användas till 
mervärdesskapande åtgärder i närområdet. Torv har få användningsområden 
i närområdet, varför projektet räknar med borttransport till mottagare på 
relativt långt transportavstånd.

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) kommer 
att innebära väldigt stora massöverskott av berg, eftersom hela sträckan 
inklusive station förläggs i tunnel. Dessa alternativ bedöms därför motverka 
projektmålet. Enbart en mycket liten del av bergmassorna bedöms kunna 
återanvändas i anläggningen. 

Figur 7.43 Uppkomna massor som inte kan användas i järnvägsanläggningen per 
alternativ för delsträckan genom Borås

Alternativ Knalleland med tunnlar väster och öster om stationsläge B2 frigör 
också stora mängder bergmassor, men då stationsläget ligger på bro blir dessa 
mängder mindre än för alternativ Borås nordöst (B1A) och Borås sydöst 
(B1C) och därför bedöms detta alternativ medföra att projektmålet delvis 
motverkas. 

Om järnvägen öster om Borås förläggs till den norra delen av korridoren 
passeras inte Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken, vilket reducerar de 
negativa effekterna.

Under hela Borås stad finns en grundvattentäkt som i ett byggskede kan 
påverkas av alternativ Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) och 
Knalleland (B2). Denna vattentäkt bedöms dock inte vara aktuell för framtida 
vattenförsörjning, då den troligen redan nu är påverkad av verksamheter 
i staden samt att Borås stads befintliga vattentäkt vid Öresjö bedöms 
vara tillräcklig för framtida behov. Alternativen bedöms därför få liten 
påverkan från de anläggningsdelar som är förlagda i tunnel. Dock innebär 
grundvattenförekomsten en svår och kostsam byggnadsteknisk utmaning 
för tunnelalternativen. Även om passage av Viskan sker på bro för alternativ 
Knalleland (B2) kommer permanent negativ påverkan på morfologiskt 
tillstånd troligen bli liten och därmed blir effekterna på ekologisk status små. 
Det finns dock risk för försämrad ekologisk och kemisk status till följd av 
byggdagvatten från långa bergtunnlar.

 
Figur 7.42 Viskan vid korsningen med väg 27 söder om Borås.

VÄG 27

VISKAN

Sammantaget bedöms alternativen Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst 
(B1C) och Knalleland (B2) har förutsättningar att uppfylla projektmålet för 
vatten. Alternativ Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) 
bedöms ha förutsättningar att delvis uppfylla projektmålet.

Naturresurser
Inom denna parameter bedöms om en likvärdig eller ökad resursutvinning 
från jordbruksmark och skogsbruksmark kan möjliggöras. Bedömningarna 
gjorts utifrån hur stora områden av skogsmark och jordbruksmark som 
anläggningen tar i anspråk. Förutsättningarna för naturresurser beskrivs i 
avsnitt 4.4-4.5.

Inget alternativ tar jordbruksmark i anspråk. Alternativen Lusharpan (B4), 
Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) passerar betesmarksområde i Osdal 
på bro. Dessa alternativ bedöms som något sämre än Borås C nordöst och 
sydöst (B1A och B1C) och Knalleland (B2) då de tar skogsmark i anspråk, 
vilket medför att de har förutsättningar att delvis uppfylla projektmålet 
för naturresurser. Alternativ Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) 
och Knalleland (B2), som går i tunnlar, påverkar inte naturresurser alls och 
bedöms därför uppfylla projektmålet helt.

Väster om Knalleland finns naturreservatet Rya åsar. Inom reservatet 
är naturen omväxlande med klippbranter, ekskogsklädda sluttningar, 
vidsträckta barrskogar, levande kulturmarker och ett rikt och intressant växt- 
och djurliv. Vid Rya åsar går alternativ Knalleland (B2) i betongtunnel genom 
områdets södra del och mynnar sedan i bro över Viskan, vilket innebär en 
påverkan på naturreservatet. Buller och störningar på känsliga arter inom 
naturreservatet bedöms bli påtagliga. Gammal lövskog växer i det berörda 
området och lär påverkas direkt av markanspråk och troligen även indirekt 
genom uttorkningseffekter. 

Alternativen Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) 
berör Osdal och Bråts skjutfält, ett område som varit under utredning för 
naturreservatsbildande. Här finns sandiga, hagmarksliknande områden som 
hyser en unik och artrik gaddstekelfauna och värdefulla livsmiljöer för fåglar. 
Miljövärdet bedöms vara stort. Alternativen medför negativ påverkan på 
värdefulla ytvattenmiljöer vid Viskan och alternativ Lusharpan (B4) riskerar 
även att påverka värdefulla ytvattenmiljöer vid Pickesjön. Negativa effekter 
kan även uppstå om järnvägen passerar Ringsbäcken, Rosendalsbäcken och 
Lindåsabäcken i markplan. Om järnvägen öster om Borås förläggs till den 
norra delen av korridoren passeras inte de tre bäckarna, vilket reducerar de 
negativa effekterna.

Bibanan kopplat till alternativ Lusharpan (B4) passerar Pickesjön. Passagen 
förbi Pickesjön kan medföra stor påverkan på sjön om delar av sjön måste 
passeras på bro. Alternativ Lusharpan tillsammans med alternativ Osdal/
Borås C (B11A) och alternativ Osdal (B11B) går genom våtmarksområden 
väster om Osdal med risk för negativ påverkan. 

Sammanfattningsvis har alternativ Borås C nordöst (B1A) och Borås C 
sydöst (B1C) bäst förutsättningar för att uppfylla projektmålet för naturmiljö 
då dessa alternativ till stor del kommer att förläggas i tunnel. Vid en 
sammanvägd bedömning kommer därför dessa alternativ att uppfylla 
projektmålet delvis respektive helt. Alternativ Knalleland (B2) motverkar 
projektmålet delvis, främst på grund av påverkan på naturreservatet Rya åsar. 
Även alternativen Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) 
bedöms motverka projektmålet delvis då dessa alternativ påverkar höga 
naturvärden vid Osdal. 

Vatten
Inom denna parameter bedöms om sjöars, vattendrags och våtmarkers 
hydrologiska funktion i landskapet kan bibehållas och förutsättningarna för 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomster inte försämras. 
Förutsättningarna för bibehållet nyttjande av nuvarande och framtida yt- och 
grundvattentäkter bedöms. Av kapitel 4, Figur 4.4 framgår vilka värdefulla 
vattenresurser som finns på sträckan genom Borås.

Alternativen Lusharpan (B4), Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) 
passerar Viskan vid Osdal på bro, se Figur 7.42, samt kan passera 
Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken i markplan. Passagen av Viskan kan 
medföra att anläggning av järnvägen påverkar det morfologiska tillståndet 
i vattendraget, men de permanenta negativa effekterna på ekologisk status 
bedöms bli små. Det finns dock risk för försämrad ekologisk och kemisk 
status till följd av anläggningsarbeten vid förorenade områden i anslutning 
till Gässlösadeponin. Detta kan motverkas genom skyddsåtgärder i 
byggskedet. Passagen av Rosendalsbäcken och Lindåsabäcken kan medföra 
intrång i och förlust av strand- och närmiljöer vid de båda vattendragen. 
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Samhällsekonomiska kostnader
Hållbarhetsparametern Samhällsekonomiska kostnader bedöms utifrån 
de investeringskostnader som beräknats för de olika alternativen (se 
avsnitt 2.4.3 för en beskrivning av hur investeringskostnaden är beräknad). 
Även löpande kostnader för drift och underhåll ingår i bedömningen av 
Samhällsekonomiska kostnader. Vid hållbarhetsbedömningen bedöms de 
olika alternativen på respektive delsträcka relativt övriga alternativ på 
delsträckan, vilket innebär att skalorna mellan de bedömda kostnaderna 
skiljer sig mellan de tre olika delsträckorna. Detta då skillnaden mellan 
den lägsta och högsta kostnaden för investeringen är olika för de tre 
delsträckorna.

I ett livscykelperspektiv är kostnaden för drift och underhåll av 
järnvägsanläggningen liten i förhållande till investeringskostnaden och den 
bedöms därför inte vara alternativskiljande. Generellt medför tunnlar högre 
underhållskostnad än om järnvägen ligger i marknivå, vilket är särskilt 
märkbart för stationer.

Korridor Bedömd investeringskostnad 
(miljarder kronor)

Borås C nordöst (B1A) 17-20

Borås C sydöst (B1C) 18-21

Knalleland (B2) 16-19

Lusharpan (B4) 12-14

Osdal/Borås C (11A) 9-11

Osdal (11B) 10-12

Tabell 7.6  Bedömd investeringskostnad för alternativen genom Borås. Prisnivå 2020-01-
01. Kostnaden avser hela sträckan fram till utredningsområdets östra gräns.

Korridoren med stationsläge vid Osdal och bibana till Borås C (B11A) bedöms 
vara det minst kostnadskrävande alternativet på delsträckan, se Tabell 7.6. 
Korridoren med extern station på huvudbana vid Osdal (B11B) beräknas 
kosta cirka 10 procent mer än alternativ B11A. vilket beror på den betydligt 
mer omfattande brokonstruktionen vid passagen över Viskan och väg 27 vid 
Osdal i alternativet med B11B. I hållbarhetsbedömningen bedöms båda dessa 
alternativ uppfylla projektmålet.

Investeringskostnaden för korridoren med stationsläge på bibana 
vid Lusharpan (B4) beräknas bli 30-40 procent högre än alternativet 
med stationsläge B11A. Det är främst mark- och fastighetsinlösen, 
miljöåtgärder och markarbeten som driver upp kostnaden för alternativet. 
I hållbarhetsbedömningen bedöms detta alternativ delvis uppfylla 
projektmålet.

Den höga investeringskostnaden för de övriga tre alternativen på delsträckan 
innebär att de bedöms motverka uppfyllelsen av projektmålet. Korridoren 
med stationsläge på huvudbana vid Knalleland (B2) beräknas kosta cirka 30 
procent mer än korridoren med station på bibana vid Lusharpan (B4) och 
drygt 75 procent mer än alternativ Osdal/Borås C (B11A). Det är framför allt 
tunnlarna öster och väster om stationsläget som är kostnadsdrivande för 
Knalleland (B2), jämfört med Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A), men 
även mark- och fastighetsinlösen är relativt kostsamt.

Alternativ Lusharpan (B4) kommer att medföra överskott av både 
berg, jord och torv. Berget kan i viss utsträckning återanvändas inom 
anläggningen. Även jord kan i viss utsträckning återanvändas i exempelvis 
bullerskyddsvallar inom anläggningen, men även inom närliggande projekt. 

Alternativ Osdal/Borås C (B11A), som i sin helhet går i markplan, kommer 
framförallt att medföra överskott av jord och torv. Torv är svårare att 
använda på samma sätt som jord, utan behöver i de flesta fall köras bort till 
lämplig mottagare, vilket medför att projektmålet delvis motverkas för detta 
alternativ.

Alternativ Osdal (B11B), som inte har en bibana in mot Borås, är det enda 
alternativ som vid en sammanvägd bedömning delvis anses uppfylla 
projektmålet, då mindre mängder jord och torvmassor uppkommer jämfört 
med alternativ Lusharpan (B4) och alternativ Osdal/Borås C (B11A).

Sammanfattningsvis bedöms alternativ Osdal (B11B) delvis uppfylla 
projektmålet för anläggningsresurser. Alternativ Borås C nordöst (B1A) 
och Borås C sydöst (B1C) motverkar projektmålet då mycket stora mängder 
bergmassor uppstår från tunnlarna och dessa bergmassor blir svåra att 
återanvända på rimligt sätt. Alternativ Lusharpan (B4), alternativ Osdal/
Borås C (B11A) och alternativ Knalleland (B2) motverkar delvis projektmålet.   

Ekonomisk hållbarhet
Samhällsekonomiska nyttor
Inom parametern samhällsekonomiska nyttor bedöms hur lokaliseringen 
påverkar antal resor och nyttan kopplat till restidsvinst, trafiksäkerhet 
och miljöpåverkan. I projektmålen bedöms också den totala nyttan av 
lokaliseringen. Samhällsekonomiska nyttor i form av regional och lokal 
tillväxt redovisas i avsnittet Regional och lokal utveckling.

Stationslägena B1A och B1C, som båda är centrala lägen med station på 
huvudbana under Borås C, beräknas generera störst antal av- och påstigande 
resenärer på stationerna i Göteborg, Mölndal, Landvetter och Borås, se Tabell 
7.5. Ett centralt stationsläge på huvudbana i tunnel erbjuder hög tillgänglighet 
med såväl höghastighetståg som regionaltåg i riktning västerut och riktning 
österut, både till målpunkter för ankommande resenärer och för resenärer 
som reser från Borås. 

Antalet på- och avstigande resenärer per dygn beräknas bli något färre med 
stationsläge B11A, där höghastighetståg och regionaltåg mot Jönköping 
trafikerar en extern station på huvudbana vid Osdal, medan regionaltåg 
mellan Göteborg och Borås angör Borås C. Stationsläge B11B, extern station 
på huvudbana vid Osdal, får det lägsta resandet av de studerade alternativen, 
vilket är en konsekvens av den extra restid som ett externt stationsläge med 
tillhörande anslutningsresa medför för samtliga resenärer som reser till eller 
från Borås tätort. Stationslägena B2 vid Knalleland och B4 på bibana vid 
Lusharpan, beräknas resultera i fler av- och påstigande än B11B men färre än 
B1A, B1C och B11A.

Station B1A/B1C B2 B4 B11A B11B

Borås 24 000 19 000 16 500 20 500 15 000

Landvetter flygplats 12 500 12 500 12 500 13 000 12 500

Mölndal 9 000 8 000 8 000 8 500 8 000

Göteborg totalt  
(3 stationer)

54 000 50 500 48 500 54 500 47 000

Totalt antal  
av- och påstigande

100 000 90 500 85 500 96 500 82 000

Tabell 7.5  Beräknat antal på- och avstigande per dygn på regionaltåg och höghastighets-
tåg på nya stambanan, beroende på stationsläge i Borås. Antaget en sträckning via 
korridor Mölnlycke med L1 på delsträcka Almedal-Landvetter flygplats.

Restidsvinsten, som beror hur stor restidsbesparing som alternativet 
genererar samt hur många resenärer som kan ta del av denna 
restidsbesparing, beräknas bli störst med stationslägena B1A och B1C. Ett 
centrumnära stationsläge vid Knalleland, B2, beräknas generera färre på- och 
avstigande resenärer än B11A, men sammantaget något större restidsnyttor. 
För stationsläge B11A blir restidsvinsten mindre än för de centrala 
stationsalternativen på huvudbana i tunnel B1A/B1C och även något mindre 
jämfört med stationsläge B2, bland annat till följd av att restiden blir längre 
då anslutningstiden ökar för långväga resor österut. En station på bibana vid 
Lusharpan, B4, beräknas generera likvärdiga restidsnyttor som B11A. 

Trots att restiden mellan Station Borås och Göteborg C är den mest 
fördelaktiga med stationsalternativ B11B, innebär långa anslutningsresor 
mellan det externa stationsläget och Borås tätort längre total restid för 
resenärerna. Därmed blir antalet av- och påstigande resenärer betydligt färre 
och restidsnyttorna avsevärt mindre, än med övriga alternativ. 

Nyttan som uppstår av ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan 
beräknas bli störst i de alternativ som ger det största resandet, vilket är 
stationsläge B1A och B1C. Stationsläge B11A, med station för regionaltåg vid 
Borås C, beräknas resultera i en något lägre överflyttning från bilresor till 
tågresor och därmed en lägre effekt på antalet olyckor och miljöpåverkan 
från vägtrafiken, än ett centralt läge med station på huvudbanan. De 
centrumnära stationslägena B2 och B4 beräknas generera lägre nyttor av 
förbättrad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan än B1A/B1C och B11A, 
men samtidigt bättre än B11B. Med det helt externa stationsläget, B11B, 
beräknas andelen anslutningsresor som sker med bil vara högre än i mer 
centrala alternativ, vilket gör att detta alternativ bedöms ge lägst nytta. 

Sammanfattningsvis bedöms de centrala stationslägena på huvudbana 
i tunnel, B1A och B1C, bidra i störst utsträckning till uppfyllelsen av 
projektmålen för samhällsekonomiska nyttor. Stationsläge B11A bedöms 
delvis uppfylla projektmålet, medan den sammanvägda bedömningen 
ger att B2 och B4 delvis motverkar projektmålsuppfyllelsen. Det externa 
stationsläget vid Osdal, B11B, bedöms motverka uppfyllelsen av projektmålen 
om samhällsekonomiska nyttor.
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De två korridorerna med stationsläge på huvudbana i tunnel under 
centrala Borås C nordöst (B1A) respektive Borås C sydöst (B1C) innebär 
de mest kostnadskrävande lösningarna. Investeringskostnaden beräknas 
bli mellan 85 och 100 procent högre för dessa alternativ, än för alternativet 
med lägst beräknad kostnad, Osdal/Borås C (B11A). Det är främst de höga 
tunnelkostnaderna som driver upp investeringskostnaden, men även 
kostnaden för markarbeten , som bland annat innefattar vertikala hiss- och 
ventilationsschakt, är högst i dessa båda alternativ. 

Sammanfattningsvis bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) och Osdal 
(B11B) kunna uppfylla projektmålet för samhällsekonomiska kostnader och 
alternativ Lusharpan (B4) delvis kunna uppfylla projektmålet. Alternativen 
Borås C nordöst (B1A), Borås C sydöst (B1C) samt Knalleland (B2), samtliga 
med höga kostnader för omfattande tunnelkonstruktioner, bedöms motverka 
uppfyllelsen av projektmålet.

Kapacitet och robusthet
Inom denna parameter bedöms alternativen gentemot restidsmål dels för 
höghastighetståg (restid mellan Göteborg och Borås för att uppnå restidsmål 
för Göteborg-Stockholm), dels för regionaltåg mellan Göteborg och Borås 
(med uppehåll vid samtliga stationer längs sträckan), samt hur väl det går att 
utforma järnvägen så att den blir robust järnvägstekniskt. Utformning och 
funktion för den framtida järnvägen beskrivs i kapitel 3.

Restider för stationsalternativen påverkas av vilka korridorer som 
kombineras mellan Göteborg och Borås, men då resultaten varierar beroende 
på vilken typ av tåg som avses, så har andra indikatorer bedömts för 
stationsalternativen.

Alternativ Osdal/Borås C (B11A) har en stationsplacering som har mycket 
bra förutsättningar för regionaltågens funktionsbehov. Förslaget ger även 
stora möjligheter till alternativ trafikering vid trafikstörningar med sina 
två stationslägen. Vad gäller järnvägsteknisk robusthet och möjlighet till 
uppställningsspår så bedöms korridoren ha stora möjligheter för en bra 
lösning.

Alternativ Lusharpan (B4) har en stationsplacering som har bra 
förutsättningar för regionaltågens nödvändiga funktionsbehov och har 
inga stora lutningar som påverkar restiden. Bibanan ger också ytterligare 
trafikeringsmöjligheter vid trafikstörningar. Bibanan i alternativ Lusharpan 
skapar dock begränsningar i hastighet in mot plattform då området är 
smalt och innehåller många järnvägstekniska utmaningar i anslutning till 
bebyggelse, infrastruktur och Pickesjön. Begränsningarna i hastighet bedöms 
dock inte påverka restiden nämnvärt. 

Alternativ Osdal (B11B) har mycket bra restider och inga stora lutningar som 
påverkar tågets inbromsning eller acceleration. Dock har alternativet lite 
sämre förutsättningar för regionaltågens funktionsbehov. Det har inte heller 
några av de andra alternativens trafikeringsmöjligheter. Järnvägstekniskt 
bedöms alternativ Osdal (B11B) ha goda förutsättningar. 

Alternativ Knalleland (B2) ger goda möjligheter till en robust 
anläggning. Tunnlar på båda sidor om stationen ger dock ett begränsat 
handlingsutrymme för uppställningsspår.

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär 
stationer långt under mark. Det skapar ofördelaktiga lutningar åt båda håll, 
vilket orsakar en lång inbromsning mot stationen samt en lång startsträcka 
i uppförslutning för tågen. Detta medför en längre restid jämfört med 
övriga alternativ. Stationsläget ger också sämre förutsättningar för övriga 
nödvändiga regionaltågsfunktioner. Även järnvägstekniskt bedöms stationens 
höjdläge vara mindre attraktiv än övriga alternativ. Stationslägena B1A och 
B1C bedöms med hänsyn till tunneln ge betydligt sämre förutsättningar för 
uppställningsspår.

Sammanfattningsvis bedöms alternativ Lusharpan (B4), Osdal/Borås C 
(B11A) och Osdal (B11B) uppfylla projektmålen för kapacitet och robusthet 
då de har korta restider och erbjuder alternativa trafikeringsalternativ vid 
trafikstörning. Alternativ Knalleland (B2) uppfyller projektmålen delvis och 
alternativ Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) motverkar delvis 
projektmålen.

Regional och lokal utveckling
Inom denna parameter bedöms om den nya järnvägen stödjer en hållbar lokal 
samt regional utveckling för nya bostäder, verksamheter och arbetstillfällen. 
Förutsättningarna för stationsorter och kommunal planering beskrivs i 
avsnitt 4.2-4.3.

Genom kortare restider ökar tillgängligheten till regionens arbetsplatser. 
Med detta ökar jobbutbudet för möjliga arbetstagare, och tillgången till 
arbetskraft för företagen. Figur 7.47 visar hur många fler arbetstillfällen 
som uppskattas uppstå i regionen till följd av restidsförbättringarna som 
följer av de olika stationsalternativen. I beräkningarna ingår även effekten av 
Västlänken och andra förändringar som sannolikt uppstår i transportsystemet 
fram till 2040. 

När fler människor sysselsätts uppstår produktions- och 
produktivitetsvinster. Flera arbetande i ekonomin stimulerar till att 
öka det totala skapandet av förädlingsvärdet i ekonomin. I Figur 7.46 
uppskattas effekten på förädlingsvärdet för respektive stationsalternativ 
genom att studera det genomsnittliga förädlingsvärdet som skapas per 
sysselsatt i olika branschsektorer. I beräkningarna ingår därför liksom för 
sysselsättningseffekten även effekten av Västlänken och andra förändringar 
som sannolikt uppstår i transportsystemet fram till 2040.

De båda alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) bedöms 
kunna uppfylla projektmålet helt avseende lokal och regional utveckling. 
Båda stationslägena bedöms ha stor potential lokalt för en omvandling och 
stadsutveckling av området runt befintliga Borås C, vilket kan realiseras när 
anläggningen ligger i tunnel. Mark i anslutning till stationen kan bebyggas 
med både bostäder och kontor, då den nya anläggningen inte påverkar 
bullersituationen i området. Genom stationsuppgångarnas placering kan 
även befintliga barriärer i staden potentiellt överbryggas, vilket kan verka 
positivt på stadens rörelsemönster och tillgänglighet. Centrala målpunkter 
nås inom gångavstånd och närhet till kollektivtrafik underlättar resan till 
andra målpunkter som Södra Älvsborgs sjukhus. Högskolan, som är en av 
stadens viktigaste målpunkter, ligger inom gångavstånd.

Ur ett regionalt perspektiv bedöms stationslägena B1A och B1C som mycket 
bra, då de ligger på huvudbana och ger en hög nåbarhet. Inom tio minuters 
promenad nås merparten av stadens målpunkter, se Figur 7.38 och Figur 
7.44. Stationslägenas sysselsättningseffekt är något sämre än stationsläge 
B4 vid Lusharpan och stationsläge B2 vid Knalleland, se Figur 7.47. Men 
sammantaget ger lokaliseringen en mycket stor potential för regionens 
utveckling.

De tre stationslägena B2, B4 och B11A har förutsättningar att delvis uppfylla 
projektmålet, men skiljer sig något sinsemellan. För den lokala utvecklingen 
bedöms B11A vara bäst då det finns stor potential för en omvandling 
och stadsutveckling av området runt Borås C, vilket kan realiseras när 
anläggningen ligger inom befintligt spårområde. Genom nya potentiella 
passager över eller under järnvägsområdet kan befintliga barriärer i staden 
överbryggas, vilket kan verka positivt på stadens rörelsemönster och 
tillgänglighet samt möjliggöra för ett utökat centrumområde. 

B11A ligger nära centrala målpunkter och högskolan samt knutpunkter 
för kollektivtrafik, vilket tillsammans med övriga positiva egenskaper 
kompenserar för det externa stationslägets brister inom samma områden, se 
Figur 7.45.

Ur ett regionalt perspektiv bedöms B11A vara sämre än de båda andra 
alternativen. Detta på grund av att tillgängligheten österut är begränsad, då 
en resa till Jönköping eller Stockholm kräver en anslutningsresa från centrala 
Borås till Osdal där tågen till Jönköping och Stockholm avgår. Samtidigt är 
pendlingsutbytet mellan Borås och Göteborg nästan 25 gånger så stort som 
pendlingsutbytet mellan Borås och Jönköping. Sysselsättningseffekten för 
B11A har beräknats till näst lägst av de jämförda alternativen. 

Stationsläge B2 i Knalleland bedöms vara mycket bra ur ett regionalt 
perspektiv på grund av att stationsläget ligger på huvudbana, vilket ger en 
hög nåbarhet. Inom tio minuters promenad nås flera av stadens målpunkter 
och inom tio minuters kollektivtrafikresa nås i stort sett stadens samtliga 
större målpunkter, se Figur 7.38 och Figur 7.44. 
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Figur 7.45 Boende och arbetsplatser inom tio minuter från respektive stationsalternativ

Sysselsättningseffekten har beräknats bli näst högst för detta alternativ. Ur ett 
lokalt perspektiv bedöms däremot stationsläge B2 som ett sämre alternativ. 
Trots att Knalleland är ett av kommunens utpekade utbyggnadsområden 
och det finns stor potential för stadsutveckling av området runt stationsläget, 
finns det begränsade möjligheter att uppföra bostäder närmast anläggningen 
på grund av bullerspridningen. Det är möjligt att uppföra kontor, men då 
området är stort finns risk för en överetablering av kontorsytor som täcker 
kommunens behov för flera decennier. Positivt för alternativet är dock att 
målpunkter inom Knalleland och Simonsland samt högskolan nås med en 
promenad från stationen. 

Stationsläge B4 bedöms, likt B2, som positivt ur ett regionalt perspektiv 
och negativt ur ett lokalt perspektiv. Sysselsättningseffekten beräknas bli 
högst för detta stationsläge, men då B4 ligger på bibana blir det en något 
lägre nåbarhet än för alternativen på huvudbana. Dessutom nås nästan inga 
målpunkter inom tio minuters promenad från stationen. Inom tio minuters 
kollektivtrafikresa nås däremot alla kommunens större målpunkter. 

Ur ett lokalt perspektiv finns potential för stadsutveckling i stationslägets 
direkta närområde, framför allt för kontor då bullersituationen i området, 
både från befintliga vägar och järnvägar samt det tillkommande bullret från 
den nya anläggningen gör att området inte lämpar sig för bostäder. Dock 
är den starka barriärverkan som väg 40 utgör i området, med få kopplingar 
till stadens centrum, starkt begränsande för detta stationsalternativ liksom 
avsaknaden av större målpunkter i närområdet. Högskolan ligger till exempel 
inte inom gångavstånd, se Figur 7.38 och Figur 7.44.

Figur 7.44 Skillnad i tillgänglighet till regional trafik i de olika stationslägena i Borås.
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Figur 7.46 Förädlingsvärde för stationslägen. I beräkningarna ingår liksom för 
sysselsättningseffekten även effekten av Västlänken och andra förändringar som 
sannolikt uppstår i transportsystemet fram till 2040.
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Figur 7.47 Sysselsättningseffekt för stationslägen. Sysselsättningseffekten består dels av 
nytt jobbskapande som uppstår till följd av så kallade agglomerationsfördelar, förstoring 
av de lokala arbetsmarknaderna, dels av omlokalisering av arbetskraft och företag från 
andra områden. Sysselsättningseffekten består dels av en produktivitetseffekt och dels en 
omlokaliseringseffekt. En grov uppskattning av denna fördelning kan sägas vara 2/3 
produktivitetseffekt och 1/3 omlokaliseringseffekt (intervju med Johan Klaesson, 
Jönköping University, 2020-10-13).

Alternativ Osdal (B11B) bedöms inte uppfylla projektmålet. Lokalt bedöms 
stationsläge B11B sakna potential för en omvandling av området runt 
Osdal, då stationsläget ligger i ett externt läge med stort avstånd till stadens 
centrum i en del av Borås som inte pekats ut för utveckling av bostäder och 
kontor. Bullret från den nya anläggningen gör också att området närmast 
anläggningen lämpar sig dåligt för bostäder och närheten till försvarets 
riksintresse kan också vara begränsande. Många av stadens viktigaste 
målpunkter, som till exempel Högskolan, nås varken inom 10 minuters 
gångavstånd eller inom 10 minuters kollektivtrafikresa, se Figur 7.38 och 
Figur 7.44 

Det externa läget, utan målpunkter inom tillgänglighetsområdet, och 
utan potential för framtida stadsutveckling i närområdet, riskerar att 
ge en begränsad användning av stationen och hela anläggningen, vilket 
skulle verka hämmande på den regionala utvecklingen. Den framräknade 
sysselsättningseffekten blir lägst för stationsläge B11B av de jämförda 
alternativen, se Figur 7.47.

Sammantaget bedöms projektmålet för regional och lokal utveckling 
uppfyllas i alternativ Borås C nordöst (B1A) och i alternativ Borås C sydöst 
(B1C) då det centrala stationsläget skapar förutsättningar för både regional 
och lokal utveckling. Alternativ Knalleland (B2), Lusharpan (B4) och Osdal/
Borås C (B11)A bedöms delvis uppfylla projektmålet. Alternativ Osdal (B11B) 
bedöms på grund av det externa stationsläget motverka projektmålet. 

Ekosystemtjänster
Parametern ekosystemtjänster har för det första bedömts utifrån om förlust 
av ekosystemtjänster kan minimeras. Denna bedömning bygger på vilken 
typ av anläggning som är mest trolig (i huvudsak tunnel eller markplan), 
vilken typ av område (skogsområden, jordbruksområden, sjöområden 
eller bebyggda områden) som påverkas, omfattning av sedan tidigare 
ianspråktagen mark och om det blir barriäreffekter för människor och 
djur. Bedömningen görs för de tre kategorierna försörjande, reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster. För det andra har bedömningen gjorts utifrån 
om det är möjligt att värna ekosystemtjänster av särskilt stor betydelse för 
människors välbefinnande, vilket analyseras baserat på om det är många eller 
få människor som berörs, om det finns alternativ till ekosystemtjänster som 
påverkas och om det finns särskilda näringar och verksamheter som bedöms 
påverkas. 

De alternativ genom Borås som utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv bedöms 
ha bäst möjligheter till måluppfyllelse är Borås C nordöst (B1A) och Borås C 
sydöst (B1C). I sydväst kan Borås C nordöst (B1A) gå i markplan förbi Borås 
flygplats, vilket gör detta marginellt sämre än Borås C sydöst (B1C). I övrigt 
innebär båda alternativen station och anslutande korridor i tunnel, vilket 
ger en liten förlust av ekosystemtjänster i det bebyggelsedominerade och 
redan i hög grad ianspråktagna karaktärsområdet. Urbana ekosystemtjänster 
som bevaras är exempelvis de reglerande tjänsterna klimateglering, naturlig 
vattenreglering, bullerreglering och reglering av temperatur genom grönytor, 
träd och annan växtlighet. Viktiga kulturella ekosystemtjänster som värnas 
är till exempel tillhandahållande av rekreationsmöjligheter och estetiska 
värden. Området är tätbebyggt och anläggandet av en ny station kan 
potentiellt påverka många människor på kort sikt, men anläggningstypen 
gör att påverkan på människors välbefinnande på lång sikt bedöms bli liten. 
I nordöst berör korridoren med stationsläge B1A vattentäkten Öresjö, men 
risken för påverkan på den försörjande ekosystemtjänsten tillhandahållande 
av dricksvatten bedöms vara försumbar. 

Det alternativ som bedöms innebära sämst möjligheter till måluppfyllelse 
avseende ekosystemtjänster är Knalleland (B2). Även om marken redan i hög 
grad är ianspråktagen och anläggandet av en ny station inte bedöms innebära 
stor ytterligare förlust av ekosystemtjänster, ligger stationsläget på bro 
kritiskt nära naturreservatet Rya åsar samt i anslutning till Viskan. Viktiga 
kulturella ekosystemtjänster såsom tillhandahållande av stadsnära områden 
för rekreation och friluftsliv riskerar att påverkas negativt av buller från 
tunnelmynningar och station, något som förstärks visuellt då bron ligger högt 
och utan skydd av växtlighet. 

Utblickar från Rya åsar bedöms påverkas negativt av station på bro. 
Anslutande korridor väster och öster om stationsläget utgörs av tunnel, 
vilket ger en liten ytterligare förlust av ekosystemtjänster, men den negativa 
påverkan på ekosystemtjänster och människors välbefinnande bedöms bli 
stor eftersom ett stort antal människor berörs.

Alternativ Lusharpan med stationsläge B4 på bibana har utifrån ett 
ekosystemtjänstperspektiv fördelen att vara belägen på redan ianspråktagen 
mark vid väg 40. Stationsläget på bro ger liten förlust av ekosystemtjänster 
då marken redan i hög grad är hårdgjord och området redan är påverkat 
av väg 40 samt Viskadalsbanan. Anslutande järnväg från väster går i 
markplan, vilket ger förlust av kulturella och reglerande ekosystemtjänster, 
då rekreationsområdet Pickesjön samt naturvärden i form av sumpskogar, 
ängsmark och lövskog påverkas av markanspråk och buller. Även öster om 
stationsläget går järnvägen i markplan och här påverkas främst kulturella 
ekosystemtjänster negativt. Lokaliseringen av stationsläge B4 nära väg 40 
innebär en måttlig förlust av ekosystemtjänster och begränsad påverkan på 
människors välbefinnande.

Alternativ Osdal/Borås C (B11A) med bibana till Borås C innebär både 
station och järnväg i markplan på mark som till stor del redan är hårdgjord 
och ianspråktagen. Bibanan kan samförläggas med Viskadalsbanan och 
stationsläget sammanfaller med dagens station i centrala Borås. Då befintlig 
infrastruktur nyttjas bedöms påverkan på ekosystemtjänster bli försumbar 
för denna del av anläggningen. För anslutande järnväg väster om Osdal 
påverkas skog samt våtmarksmiljöer som sumpskogar och myr negativt då 
anläggningen går i markplan. Alternativet bedöms medföra måttlig förlust av 
ekosystemtjänster, trots att området är tätbebyggt och att många människors 
potentiellt kan påverkas.

Alternativ Osdal (B11B) med stationsläge på huvudbana har fördelen att 
till viss del vara belägen på redan ianspråktagen mark vid väg 27, men har 
nackdelen att skogsområden söder om staden påverkas negativt då järnvägen 
går i markplan väster och öster om stationen. Dessutom påverkas känsliga 
områden i Viskans dalgång som är viktiga för gaddsteklar och andra insekter 
vilket är negativt för den reglerande ekosystemtjänsten pollinering. Även 
kulturella ekosystemtjänster i form av rekreation och estetiska värden 
längs Viskans dalgång bedöms påverkas negativt av stationsläget på bro. 
Alternativet bedöms medföra måttlig förlust av ekosystemtjänster i ett 
område som är relativt glesbebyggt med förhållandevis få människor som 
påverkas.

Sammantaget bedöms projektmålet avseende ekosystemtjänster uppfyllas 
helt för alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) och 
delvis för alternativ Lusharpan (B4), alternativ Osdal/Borås C (B11A) samt 
alternativ Osdal (B11B). För alternativ Knalleland (B2) bedöms projektmålet 
delvis motverkas.
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Bedömning av sammantagen hållbarhet för delsträckan  
genom Borås
Den korridor som utifrån samtliga tre hållbarhetsdimensioner bedöms 
ha bäst möjlighet att uppnå uppsatta projektmål på delsträckan genom 
Borås är Osdal/Borås C (B11A). Detta alternativ är särskilt starkt utifrån 
social och ekonomisk hållbarhet. Ingen parameter inom dessa två 
hållbarhetsdimensioner motverkar uppsatta projektmål vare sig helt 
eller delvis. Utifrån ekonomisk hållbarhet bedöms Osdal/Borås C (B11A) 
sammantaget vara det bästa alternativet. Detta utifrån att alternativen Borås 
C norödst (B1A) och Borås C sydöst (B1C), som annars skulle ha värderats 
högt, bedöms motverka målet helt avseende samhällsekonomiska kostnader 
och delvis avseende kapacitet och robusthet.

Med ett liknande resonemang gällande ekologisk hållbarhet bedöms Osdal/
Borås C (B11A) och Osdal (B11B) vara någorlunda likvärdiga och de starkaste 
alternativen givet att Borås C nordöst och Borås C sydöst, som annars 
skulle ha värderats högts, har en parameter, anläggningsresurser, för vilken 
projektmålet motverkas.

Det kan konstateras att alternativen Borås C nordöst och Borås C 
sydöst innebär att uppsatta mål uppfylls för en majoritet av de 15 
hållbarhetsparametrarna, men också att projektmålen för två av 
parametrarna, anläggningsresurser och samhällsekonomiska kostnader, 
motverkas. Dessutom innebär alternativen Borås C nordöst och Borås C 
sydöst att målet för kapacitet och robusthet delvis motverkas.

Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimatpåver-
kan på den aktuella sträckan

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på 
den aktuella delsträckan

Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av 
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med 
lägst klimatpåverkan.

Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet 
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan .

Tabell 7.7  Bedömningsskala för anläggningens klimatpåverkan.

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 
konsekvens

Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 
konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 
konsekvens

Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Tabell 7.8  Bedömningsskala för samlad bedömning.

7.2 Miljöbedömning
Nedan jämförs betydande miljökonsekvenser i de olika korridorerna 
med varandra för respektive delsträcka. Texten är en sammanfattning 
av den miljöbedömning som gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen. 
De bedömningsskalor som användts framgår av Tabell 7.7-Tabell 7.9. 
Hållbarhetsbedömningen har legat till grund för miljöbedömningen avseende 
masshantering, klimat och ekosystemtjänster. Den bedömningen upprepas 
inte här, men ingår i tabellen över miljökonsekvenser. 

7.2.1 Värdering av miljökonsekvenserna för 
korridoralternativen
Utöver den miljöbedömning som gjorts utifrån de olika ämnesområden 
som är beskrivna i kapitel 2 i miljökonsekvensbeskrivningen, så har i 
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivits hur järnvägen förhåller sig till 
miljöjuridiken när det gäller påtaglig skada på riksintresse, Natura 2000, 
artskydd, miljökvalitetsnormer för vatten samt strandskydd. 

För de områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808)
ska det framgå om det finns risk för påtaglig skada på något riksintresse 
och en intresseavvägning ska i så fall göras. Därför hanteras eventuella 
risker för påtaglig skada på riksintresse och vilka skyddsåtgärder som 
behöver vidtas för att undvika påtaglig skada på riksintresset. Riksintressen 
för vägar och befintliga järnvägar berörs av den nya järnvägen. Planskilda 
korsningspunkter kommer att anläggas, varför funktionen för riksintresse 
kommunikation inte bedöms påverkas.

Samtliga korridorer berör strandskyddsområden. Att ett område omfattas av 
strandskydd bedöms inte vara korridorskiljande, utan det är konsekvenserna 
för natur- och friluftsvärden i anslutning till sjöar och vattendrag som 
bedömts inom ramen för miljöbedömningen.

Tabell 7.9  Bedömningsskala för masshantering.

Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning 
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7.2.2 Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats

Mölnlycke inkl M1 och L1/L7 Tulebo inkl M1 och L1/L7 Landvetter Öst inkl M1 och L3 Raka vägen inkl L1/L7 Raka vägen Öst inkl L3

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse i Sandbäck,  
öster om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap söder om Finnsjön och kring tät 
bebyggelse i Tulebo och Benareby.

Påverkan på landskap mellan Mölnlycke och Hårssjön 
och Finnsjön samt kring tät bebyggelse i Benareby.

Påverkan på landskap och bebyggelse öster  
om Mölnlycke och i Björrödsdalen.

Påverkan på landskap norr om Finnsjön samt  
kring tät bebyggelse i Benareby.

Naturmiljö Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 
skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer.

Påverkan på höga naturvärden vid Hårssjön och Yxsjön 
samt områden med viktiga ekologiska samband. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer. Påverkan på livsmiljöer för skyddsvärda arter, värdefulla 

skogs- och myrområden och flera vattenmiljöer. Påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer.

Kulturmiljö Påverkan på Forsåkers bruksområde. Påverkan på Forsåkers bruksområde samt på 
fornlämningar i korridorens östra del.

Påverkan på flera kulturmiljöer: Forsåkers bruksområde, 
Västra Hyltan och Benareby.

Påverkan på kulturmiljön Lackarebäcks gård/ 
Svejserdalen/Ekekullen. 

Påverkan på flera kulturmiljöer: Lackarebäcks gård/
Svejserdalen /Ekekullen, Västra Hyltan och Benareby.

Rekreation och friluftsliv Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Tulebo och Benareby.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära rekreations-
områden kring Hårssjön, Finnsjön och Benareby.

Barriärverkan och viss påverkan på  
rekreationsområden öster om Mölnlycke.

Barriärverkan och påverkan på tätortsnära  
rekreationsområden kring Finnsjön och Benareby.

Ytvattentäkter
Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 

Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 
driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkten Finnsjön under 
bygg- och driftskede.

Påverkan på Finnsjöns avrinningsområde i både 
bygg- och driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Viss risk för påverkan på ytvattentäkter Rådasjön och 
Finnsjön under byggskede. Försumbar påverkan under 

driftskede.

Grundvatten Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Huvudsakligen påverkan på enskilda  
grundvattentäkter och energibrunnar.

Jordbruk/skogsbruk Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruk vid Pilekrogen, Tulebo och 
Benareby. Skogsbruk känsligast i anslutning till 

samhällen.

Jordbruksmark vid Pilekrogen tas i anspråk. Skogsbruks-
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Skogsbruksfastigheter förväntas bibehålla brukbar 
storlek.

Buller Ökat buller både i bullerutsatta  
och relativt tysta områden.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare.

Ny bullerkälla i flera boendemiljöer med liten 
bullerpåverkan sedan tidigare. Ökat buller huvudsakligen i redan bullerutsatta områden. Bullerpåverkan på boendemiljön i Benareby.

Vibrationer Påverkan på ett medelstort antal bostäder i  
en redan vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Påverkan på ett medelstort antal bostäder i en redan 
vibrationsstörd miljö vid Rävekärr.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Inga bostäder förväntas påverkas av vibrationer från 
järnvägen.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större antal 

bostäder kommer att påverkas inom ett området som 
bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras och enbart ett mindre antal bostäder 
kommer påverkas i ett område som idag är opåverkat.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder kommer 
att påverkas inom ett området som bara delvis är 

påverkat idag.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält
Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 

skolor, dock med försumbar effekt av magnetfälts- 
exponeringen. 

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexpo-

neringen. 

Korridoren innehåller stor mängd bostäder, förskolor och 
skolor, dock med försumbar effekt av magnetfältsexpo-

neringen. 

Risk och säkerhet Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Långa tunnlar. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan.

Lång tunnel. Lång sträcka genom tätbebyggt  
område parallellt med Västkustbanan. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område. Lång tunnel. Kortare sträcka i tättbebyggt område.

Översvämning Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Anläggningen förstärker översvämningsproblematiken i 
norra delen av Mölndalsåns dalgång.

Förorenade områden
Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-

skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 
flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt vid Landvetter 

flygplats.

Förekomst av föroreningar i det historiska industriland-
skapet i Mölndalsåns dalgång samt kraftigt förorenat 

område vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt vid Landvetter flygplats.

Förekomst av föroreningar mellan Almedal och Stensjön 
samt kraftigt förorenat område vid Landvetter flygplats.

Masshantering Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Långa tunnlar men också stora delar av järnväg i 
markplan medför något mindre mängd bergmassor. Det 

uppkommer också relativt stora mängder jord- och 
torvmassor.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

mera jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Lång tunnel medför större mängder bergmassor än vad 
som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även mera 

jordmassor uppkommer än vad som kan nyttjas i 
anläggningen.

Klimat Klimatpåverkan från lastbilstransporter och behovet av 
de klimatbelastande materialen stål och betong är låga.

Klimatpåverkan från lastbilstransporter är låg men 
betongtunnel planeras vilket ger stort behov av betong 

och stål.

Korta sträckor i bergtunnel ger mindre behov av betong 
och stål och mindre transporter av bergmassor.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har även längre sträckor 

med bergtunnel, vilka kräver större schakter med 
tillhörande lastbilstransporter av massor samt mer 

klimatbelastande material.

Omfattande konstruktioner, såsom betongtunnel och 
betongtråg, krävs. Alternativet har därför stora mängder 
klimatbelastande anläggningsmaterial. Klimatpåverkan 

från lastbilstransporter är stor på grund av stora 
mängder bergschakt.

Ekosystemtjänster Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Stora delar av sträckan bedöms medföra negativ 
påverkan på samtliga kategorier av ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Endast östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Tabell 7.10  Samlad bedömning för delsträckan Almedal - Landvetter.
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För alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst går järnvägen en kort sträcka 
i Mölndalsåns dalgång innan den går in i tunnel. Det innebär att flytt av 
nuvarande järnvägsspår i sidled inte behöver ske på en lika lång sträcka 
som för alternativen med station i Mölndal. Ett tiotal fastigheter med 
kontors-och verksamhetslokaler bedöms bli direkt berörda av järnvägens 
sträckning i Mölndalsåns dalgång ur ett riskhänseende. För alternativen 
Raka vägen och Raka vägen Öst undviks arbeten i Mölndalsån vid Forsåker, 
samt i Kålleredsbäcken då järnvägen svänger av från Mölndalsåns dalgång 
norr om dessa platser. Trots att Raka vägen och Raka vägen Öst viker 
av från Mölndalsåns dalgång kan det krävas ett längsgående skydd mot 
översvämning av anläggningen vid Mölndalsån även längre söderut i 
Mölndalsåns dalgång, med en total sträcka på cirka 2 kilometer jämfört med 
cirka 3 kilometer för korridorer med station i Mölndal. Även för Raka vägen 
och Raka vägen Öst har översvämning bedömts ge en måttlig till stor negativ 
konsekvens om inga andra åtgärder än att skydda järnvägsanläggningen 
görs. Detta eftersom konsekvenserna vid skyfall blir störst i norra delarna av 
Mölndalsåns dalgång, som berörs av alternativ Raka vägen och Raka vägen 
Öst, samt att översvämningsskydd mot höga flöden berör betydande sträcka 
i dalgången även för dessa alternativ. Konsekvenserna avseende skyfall blir 
i Mölndalsåns dalgång större än konsekvenserna avseende översvämning 
till följd av höga flöden varför skyfallsproblematiken blir utslagsgivande för 
bedömningen.

För korridorerna Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst kommer den 
befintliga bebyggelsen i områdena Brännås och Rävekärr att påverkas 
i viss mån. För vissa miljöaspekter blir påverkan olika beroende på om 
området passeras på bro eller i betongtunnel. För landskap och bebyggelse 
samt buller blir det störst påverkan med ett broalternativ, medan det för 
naturmiljö blir minst påverkan. Vid Sandbäck berör järnvägen ett område 
med jordbruksmark. Alternativ Tulebo medför något större intrång i 
jordbruksmark än de två andra alternativen. Tillsammans med planerade 
uppställningsspår i projekt Pilekrogen uppstår kumulativa effekter då 
området med jordbruksmark till stor del blir ianspråktaget i samtliga tre 
alternativ. Även för Kålleredsbäcken kan uppställningsspåren innebära 
kumulativa effekter.

Öster om Mölndalsåns dalgång: Raka vägen och Raka vägen Öst passerar 
värdefulla natur- och kulturmiljöer vid Gunnebo och Rådasjön. Negativa 
konsekvenser för dessa undviks genom att området passeras i tunnel. Genom 
att göra miljöanpassningar som att inte tillåta arbetstunnlar på sträckan 
förbi Gunnebo respektive Mölndals kvarnby undviks skada på riksintresse 
kulturmiljö. Inte heller riksintresseområdet för friluftsliv vid Gunnebo och 
Rådasjön bedöms påverkas. 

Efter passagen av Sandbäck går de tre korridorerna Mölnlycke, Tulebo och 
Landvetter Öst in i tunnel. För Mölnlyckealternativet fortsätter tunneln 
till strax öster om Mölnlycke tätort. Ur bullersynpunkt är det positivt att 
områden med många bostäder passeras i tunnel istället för i markplan. Så 
är fallet i alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke. När järnvägen går 
i tunnel kan stomljud uppkomma. Stomljudsdämpande åtgärder kommer 
utföras, så att riktvärden för stomljud klaras oavsett val av korridor. 

Miljöbedömning
En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell 7.10.

Mölndalsåns dalgång:I dalgången är det trångt om utrymme med mycket 
befintliga verksamheter och infrastruktur. I dalgången krävs åtgärder för 
skydd mot översvämning oavsett val av korridor. Översvämningsrisker 
i dalgången är kopplat till såväl skyfallshändelser som höga nivåer i 
Mölndalsån och utgör idag en befintlig problematik i dalgången. 

För alternativen Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst går järnvägen 
längs med nuvarande järnväg från Almedal fram till Mölndal station. 
Alternativen med station i Mölndal ger möjlighet till positiv stadsutveckling 
och stärker Mölndal C som lokal knutpunkt i Storgöteborg samtidigt 
som utrymmesbristen i Mölndalsåns dalgång är en utmaning. Söder om 
korsningen med Flöjelbergsgatan kommer flera brostöd att behöva placeras 
i åfåran där järnvägen ska byggas i en trång passage mellan ån och befintlig 
infrastruktur. Vid Forsåker kommer flera parallella järnvägsbroar att krävas 
vid passage av Mölndalsån uppströms sammanflödet med Kålleredsbäcken. 
Kumulativa effekter för vattendraget kan uppstå då gällande dom för 
vattenverksamhet finns för åtgärder inom Forsåkerområdet. Järnvägen 
medför visst intrång i omvandlingsområdet Forsåker där planläggning 
för bostäder och verksamheter pågår och kulturhistoriskt intressanta 
miljöer påverkas vid Forsåker. Efter Mölndals station passerar järnvägen 
Kålleredsbäcken där fördjupade utredningar visar att permanent omledning 
av bäcken krävs på en cirka 260 meter lång sträcka förbi bussdepån där 
befintlig bäckfåra med trädvegetation tas i anspråk av järnvägsanläggningen. 
För samtliga alternativ med station i Mölndal behöver Västkustbanans spår 
flyttas i sidled vilket leder till att transport av farligt gods kommer att ske 
närmare nuvarande bebyggelse än i dagsläget. Omkring 20 till 30 bebyggda 
fastigheter kan komma att direkt beröras av den nya järnvägens sträckning ur 
riskhänseende. I huvudsak handlar det om kontors- och verksamhetslokaler. 
Även Lackarebäcksmotet behöver troligen byggas om. Direkt öster om E6/ 
E20 finns idag inga bostäder utan enbart kontors- och verksamhetslokaler. 

På grund av den befintliga översvämningsproblematiken i dalgången till följd 
av höga flöden i Mölndalsån erfordras skyddsåtgärder mot översvämning 
av anläggningen, på en betydande sträcka. För alternativen med station i 
Mölndal fordras ett sådant högvattenskydd längs cirka 3 km av anläggningen. 
Förutom skydd av anläggningen mot höga vattennivåer i Mölndalsån medför 
ett högvattenskydd en barriär för ytliga avrinningsvägar mot Mölndalsån 
från områden öster om anläggningen. Vid skyfall leder detta till ökad 
översvämningsproblematik vid markområden öster om den nya anläggningen. 
Detta till följd av att lågpunkter byggs bort och möjlig ytvattenavrinning 
försämras när ytliga skyfallsvägar blockeras. Ett högvattenskydd kan 
även medföra ökad översvämningsproblematik i dalgången väster om 
anläggningen då vatten vid en översvämningshändelse i Mölndalsån hindras 
att breda ut sig till områden öster om anläggningens högvattenskydd. 
Pågående förbättringsåtgärder av Mölndalsån kapacitet samt optimering 
av vattenreglering medför dock att översvämningsproblematiken vid höga 
vattenflöden i Mölndalsån i framtiden kommer minska. Detta medför att 
de negativa konsekvenserna, som ett högvattenskydd medför, blir mindre i 
i områden väster om anläggningen vid en högvattensituation i Mölndalsån 
jämfört med de negativa konsekvenser ett högvattenskydd medför öster om 
anläggningen i samband med skyfallshändelser. De negativa konsekvenserna 
i samband med skyfallshändelser bedöms bli måttliga till stora.

Öster om Mölnlycke tätort, passerar alternativ Raka vägen och alternativ 
Mölnlycke i markplan genom skogsområden vid Yxsjön med höga värden 
som livsmiljö för många arter, innan korridoren så småningom når 
Landvetter flygplats. Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger 
möjlighet till järnväg i markplan i en del av reservatet. Inom korridoren finns 
även utrymme att passera norr om naturreservatet men även där finns höga 
naturvärden knutna till skogsmiljöerna. För naturmiljö bedöms alternativ 
Raka vägen och alternativ Mölnlycke sammantaget ge en stor negativ 
konsekvens på grund av den påverkan som alternativen har då sträckningen 
berör skogsområden med höga värden som livsmiljö för många arter, samt 
värdefulla vattenmiljöer och myrområden. 

Korridor Landvetter Öst går inte lika långt norrut som Mölnlyckekorridoren 
och järnvägen kan gå i markplan vid Hårskeröds mosse nordost om Hårssjön, 
strax utanför riksintresseområde för naturvård och friluftsliv. Om järnvägen 
förläggs i markplan är det viktigt att hydrologin i Hårskeröds mosse inte 
påverkas, då sådan påverkan innebär skada på riksintresse naturvård. Vidare 
ger korridoren möjlighet både för tunnelläge och markplan mellan Mölnlycke 
tätort och det tätortsnära rekreationsområdet vid Finnsjön. Finnsjön är 
kommunal huvudvattentäkt för Mölnlycke. Med järnväg i markplan förväntas 
stor bullerpåverkan på naturmiljöer, områden för rekreation samt även 
för boendemiljöer. En järnväg i markplan förbi Hårssjön och Finnsjön blir 
också en barriär mellan Mölnlycke tätort och sjöområdena. Detta medför 
stor negativ effekt på områdets värde som friluftsområde för såväl barn som 
vuxna och påverkar utvecklingen av Mölnlycke tätort. Järnväg i markplan 
tätt inpå Finnsjöns vattentäkt bedöms kunna ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser då betydande påverkan på avrinningsförhållanden kan leda 
till kortare rinntider för ytavrinning mot vattentäkten vilket leder till ökad 
sårbarhet för vattentäkten. 

För alternativ Tulebo kan dalgången vid Tulebo passeras i markplan eller 
i tunnel innan järnvägen åter måste gå i tunnel öster om Tulebo. Inom 
korridoren finns därför möjlighet att gå i tunnel under Hårssjön eller att 
gå i en grundare och kortare tunnel där järnvägen når markplan i trakten 
av Tulebo för att sedan åter gå ned i tunnel. Området kring Hårssjön 
är riksintresse för både friluftsliv och för naturvård. Alternativet med 
järnvägen i markplan ligger längre ifrån de känsligaste naturområdena och 
har därför bedömts vara ett möjligt alternativ. Hårssjön är en viktig fågelsjö 
och hyser arter som är känsliga för bullerstörning. Vid fördjupad utredning 
med avseende på påverkan på naturvärden i riksintresseområdet har det 
visat sig att det med järnväg i markplan genom Tulebo krävs omfattande 
bullerdämpande åtgärder för att bullerpåverkan på riksintresseområdet 
vid Hårssjön-Rambo mosse ska bli acceptabla för arter som är känsliga 
för bullerstörning. Med bullerdämpande åtgärder anpassade för området 
bedöms värdena i riksintresseområdet för naturvård inte skadas påtagligt. 
Detta gäller även för riksintresseområdet för friluftsliv. Trots ovanstående 
bedöms det bli stora negativa konsekvenser för naturmiljön vid ett läge i 
markplan förbi Tulebo. Barriäreffekter för de boende kan särskilt påverka 
barn och ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar i närmiljön. 
Boendemiljön är relativt opåverkad av buller i nuläget och en järnväg i 
markplan skulle därför medföra en stor negativ konsekvens för de boende på 
grund av den nya ljudkällan. 
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Kring Benareby och längre österut: Även området kring Benareby 
som är kulturhistoriskt intressant och som har landskapsmässiga värden 
kan i den södra delen av korridoren passeras i markplan i alternativen 
Landvetter Öst och Raka vägen Öst. Då känsligheten för nya, storskaliga 
inslag i landskapsbilden är hög blir den negativa konsekvensen av en 
järnväg i markplan för landskapet stor. Både Landvetter Öst och Raka vägen 
Öst bedöms ge måttliga till stora negativa konsekvenser för naturmiljö 
då effekterna av påverkan på värdefulla vatten- och skogsmiljöer kan bli 
långvariga och lokalt stora. 

Alternativ Tulebo passerar Benareby i en lite annan sträckning än alternativ 
Landvetter Öst. I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av 
vattenförekomsterna bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens 
sträckning i korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket 
innebär att även små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan 
kan undvikas genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma 
under järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas. 
Liksom vid markplan vid Tulebo kan barriäreffekter för de boende i Benareby 
särskilt påverka barn och ungdomar som rör sig mer till fots eller cyklar 
i närmiljön. Boendemiljöerna vid Benareby är liksom vid Tulebo relativt 
opåverkade av buller i nuläget och en järnväg i markplan skulle innebära 
en stor negativ konsekvens för de boende på grund av den nya ljudkällan. 
Området söder om Björröd är redan exponerat för flygbuller men en järnväg 
innebär ytterligare påverkan för de boende. Bullerskyddande åtgärder 
kommer att vidtas så att riktvärdet klaras men ljudnivån kommer att bli 
högre än i dagsläget. 

I skogsområdet mellan Benareby och Björrödsdalen berör alternativ Tulebo 
ett område med en hög koncentration av fornlämningar. En järnväg i 
markplan i detta område bedöms ge stora negativa effekter. Sammantaget 
bedöms konsekvensen för kulturmiljö vara måttligt negativ. Det är inte 
uteslutet att det kan finnas liknande fornlämningar på fler platser i 
skogsområdet då dessa områden historiskt till stor del är outredda. 

Vid flygplatsen: Effekten för Landvetter flygplats av station L1, i tunnel 
under nuvarande flygplats, bedöms vara att tillgängligheten för resenärerna 
stärks. Vidare är bedömningen att flygplatsens verksamhet inte störs. För 
station L3 kan däremot anpassningar eller skyddsåtgärder behöva göras 
för att inte påverka flygplatsens verksamhet. Alternativen Landvetter Öst 
och Raka vägen Öst ansluter i markplan till flygplatsen på dess östra sida. 
Järnvägen passerar vid L3 genom de delar av flygplatsområdet där de högsta 
föroreningshalterna av PFAS-ämnen finns. Dessa ämnen sprids lätt till vatten 
och är svårsanerade. Tätning av tunnel/skärning kommer vara nödvändig 
oavsett vilket alternativ som väljs, dock krävs ytterligare undersökningar, 
av till exempel bergets genomsläpplighet, för att kunna arbeta fram rimliga 
tätningsåtgärder. 

De korridorer som kan kombineras med en station under Landvetter flygplats, 
L1 kan även kombineras med station L7. För miljöaspekten Landskap och 
bebyggelse finns skillnader i bedömning för de bägge stationsalternativen. 
Det förhållandevis långa avståndet till terminalbyggnaden i station L7 
påverkar orienterbarheten inom flygplatsområdet. Läget för tågstationen 
stärker inte Landvetter flygplats karaktär och funktion som en nationell 
och regional målpunkt för resande. Effekten av en extern station kan bli att 
resandet med tåg blir begränsat och att fler väljer att åka bil eller buss till 
flygplatsen. Station L7 kan eventuellt påverka karaktär och funktion positivt 
för det nya utvecklingsområde som planeras väster om stationsläget. 

Den negativa konsekvensen bedöms sammantaget vara liten till måttlig. 
Kumulativa effekter kan uppkomma av att det finns kommunala 
expansionsplaner för området strax väster och nordväst om station L7. 
Station i läge L7 bedöms som ett sämre alternativ än L1. För Risk och 
säkerhet är konsekvensen för station L7 något mindre än för L1 då L7 har 
station i markplan. För övriga miljöaspekter finns inte någon tydlig skillnad.

Riksintresse
Under byggtiden kommer både E6/E20 och Västkustbanan trafikeras. I 
och med att funktionen upprätthålls bedöms inte den nya järnvägen skada 
riksintresse för kommunikation på E6/E20 eller på Västkustbanan. 

Genom miljöanpassningar undviks skada på riksintresse kulturmiljö vid 
Gunnebo respektive Mölndals kvarnby. Områdena passeras endast av 
alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst och båda alternativen går i tunnel. 
Inte heller riksintresseområdet för friluftsliv vid Gunnebo och Rådasjön 
bedöms påverkas. 

Om alternativ Landvetter Öst går i markplan behöver hydrologin i 
Hårskeröds mosse säkras för att undvika skada på riksintresse naturvård 
vid Hårssjön. För alternativ Tulebo bedöms hydrologisk påverkan på 
Tulebomossen liksom riksintresset i stort, kunna undvikas genom att 
skyddsåtgärder utförs för driftskedet. För alternativ Tulebo i markplan förbi 
Tulebo bedöms bullerpåverkan inte påtagligt skada riksintresseområdet vid 
Hårssjön om bullerdämpande åtgärder anpassade för området vidtas. En 
lokalisering i markplan i sydligaste delen av Tulebomossen bedöms påverka 
naturmiljöer som redan är påtagligt påverkade. och Med skyddsåtgärder 
bedöms inte landskapstyperna, naturtyperna, opåverkade naturområden 
eller arter i området påverkas av järnväg för något av alternativen på ett 
sådant sätt att det skulle ske skada på riksintresset. Samma bedömning gäller 
riksintresseområdet för friluftsliv. 

Riksintresset för Landvetter flygplats och riksintresse för Göteborg-Borås, 
del av ny stambana berör gemensamma områden vid Landvetter flygplats. 
Riksintressena bedöms kunna samexistera och bidra till gemensamma 
synergier. 

Områdesskydd och skyddade arter
Natura 2000-området Labbera vid Rådasjön bedöms inte påverkas av 
järnvägen. Alternativen Raka vägen och Raka vägen Öst är de korridorer som 
passerar i närheten och dessa går i tunnel. 

Reservatsföreskrifterna för Yxsjöns naturreservat ger möjlighet till järnväg i 
markplan i en del av reservatet. En sträckning genom naturreservatet bedöms 
ge stor negativ konsekvens för naturmiljö. Även utanför reservatet finns höga 
naturvärden. 

Området Hårssjön-Rambo mosse är ett planerat statligt naturreservat och 
beslut om reservatsbildning väntas under våren 2022. I förslaget till beslut 
undantas åtgärder för anläggande av den nya järnvägen under förutsättning 
att järnvägen i sig inte motverkar syftet med reservatet. Om järnvägen går i 
markplan förbi Tulebo krävs omfattande bullerskyddsåtgärder anpassade för 
området. 

Samtliga korridorer på sträckan Almedal-Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Fördjupade utredningar för att belysa påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten har gjorts för sträckan genom Mölndal. För vattenförekomsten 
Mölndalsån – Kålleredsbäckens utflöde till Liseberg är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare försämring är inte 
tillåten enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. Nya brostöd i 
åfåran söder om Flöjelbergsgatan innebär att vattenförekomstens närområde 
och svämplan påverkas. Det område som tas i anspråk är redan idag anlagda 
ytor, vilket gör att andelen anlagda ytor är oförändrat. Bedömningen är att 
det inte krävs undantag från försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan 
i viss mån anses riskera att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder 
för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom 
att åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en 
sträcka av cirka 400 meter Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga 
grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk 
funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras. 

Vid Forsåker passerar vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till 
sammanflödet med Kålleredsbäcken. Även för denna vattenförekomst är 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och ytterligare 
försämring är otillåten. Anläggande av järnvägsbroarna kommer påverka 
vattenförekomstens närområde och svämplan bland annat genom 
ianspråktagande av strandskog. Den ökade andelen anlagd yta ger en 
försämring inom klassen dålig status. Vid Forsåker bedöms anläggningen 
därmed medföra en otillåten försämring och också riskera att äventyra 
möjligheten att genomföra åtgärden Återskapande av ekologiskt funktionella 
kantzoner i urban miljö. Vid Forsåker finns också lek- och uppväxtområden 
för lax och öring, men dessa är av dålig kvalitet enligt tidigare undersökning. 
Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) vid Forsåker.

Även för vattenförekomsten Kålleredsbäcken är kvalitetsfaktorn 
morfologiskt tillstånd i sämsta klassen och får inte försämras. Permanent 
omledning påverkar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, men 
graden av påverkan avgörs av den nya fårans utförande. Korridoren ger 
utrymme för en ny bäckfåra av god ekologisk kvalitet med svämplan och 
vegetation i närområdet. Miljöanpassningar och skyddsåtgärder behöver 
tillämpas vid anläggandet av ny bäckfåra för att mildra konsekvenserna för 
miljökvalitetsnormerna. Oaktat detta kommer den morfologiska parametern 
Vattenförekomstens närområde att försämras under relativt lång tid innan 
planterade träd nått vuxen storlek. Planerat uppställningsspår vid Pilekrogen 
kan innebära kumulativa effekter med avseende på fysisk påverkan på 
Kålleredsbäcken. Bedömning är sammantaget att det inte behövs undantag 
från 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet. 
Planerade åtgärder bedöms inte heller innebära ett äventyrande av 
möjligheten att uppnå gällande MKN. En förutsättning för bedömningen 
är att många mildrande åtgärder, eller miljöanpassningar, genomförs vid 
utförandet. 

Alternativ Tulebo passerar Benareby i en lite annan sträckning än 
Landvetter Öst. I närheten av Benareby passerar järnvägen någon av 
vattenförekomsterna bäck till Gravsjön eller Nordån beroende på järnvägens 
sträckning i korridoren. Dessa vattenförekomster är relativt korta vilket 
innebär att även små ingrepp kan påverka ekologisk status. Sådan påverkan 
kan undvikas genom att gå på bro istället för att vattendraget leds i trumma 
under järnvägen och statusförsämring bedöms därmed kunna undvikas. 
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Sammanfattning 
Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst svänger av från Mölndalsåns 
dalgång efter en kort sträcka och går därefter i tunnel förbi Mölnlycke 
tätort. Alternativ Raka vägen och Raka vägen Öst berör en vattenförekomst 
i Mölndalsån. Då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången att föredra, liksom tunnelläge. 
För alternativ Mölnlycke, Tulebo och Landvetter Öst, som har station i 
Mölndal innebär det att tre vattenförekomster i Mölndalsåns dalgång berörs. 
Det bedöms finnas risk för att byggandet av järnvägen i anslutning till 
Mölndalsån söder om Flöjelbergsgatan äventyrar möjligheten att genomföra 
nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande miljökvalitetsnorm för den 
aktuella vattenförekomsten. Där så är möjligt kommer Trafikverket att 
anlägga grönytor längs vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa 
ekologisk funktionella kantzon i urban miljö inte äventyras utan snarare 
främjas. Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring 
av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd-parametrarna närområde 
och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får ingen 
försämring ske. Vid passage av Mölndalsån vid Forsåker bedöms undantag 
från icke försämringskravet behövas. Bedömningen är att anläggande av 
järnväg här uppfyller de villkor som krävs för att det ska gå att få undantag 
från bestämmelserna. För Kålleredsbäcken kan försämring undvikas genom 
att alla genomförbara anpassningar och skyddsåtgärder vidtas. 

Samtliga korridorer på sträckan Almedal-Landvetter flygplats 
berör skyddade fågelarter och bedöms medföra krav på dispens från 
artskyddsbestämmelserna. Alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke 
ger båda stora negativa konsekvenser för naturmiljön, vilket även alternativ 
Tulebo gör. För naturmiljö bedöms alternativ Tulebo vara något sämre än 
alternativ Raka vägen och alternativ Mölnlycke. För alternativen Tulebo och 
Landvetter Öst bedöms det bli stora negativa konsekvenser avseende buller 
trots skyddsåtgärder så att riktvärden klaras. Bedömningen grundar sig på att 
områden med liten bullerpåverkan i dagsläget får en ny bullerkälla. Alternativ 
Tulebo bedöms medföra stor negativ konsekvens för landskap och bebyggelse 
om järnvägen förläggs i markplan förbi Tulebo. Däremot bedöms inte järnväg 
i markplan förbi Tulebo påtagligt skada riksintresseområdet för naturmiljö 
vid Hårssjön om bullerdämpande åtgärder anpassade för området vidtas. 

Sammantaget för alla redovisade miljöaspekter bedöms alternativ Raka 
vägen, följt av alternativ Mölnlycke, medföra minst negativa konsekvenser för 
miljön.
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7.2.3 Delsträcka Landvetter flygplats-Borås

Hindås Hestra Bollebygd Nord Olsfors Bollebygd Syd

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås 
samt norr om Gesebols sjö och Sandared.

Påverkan på landskap och bebyggelse kring Hindås, i 
Nolåns dalgång, söder om Gesebol sjö och vid 

Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång, söder om  

Gesebol sjö och vid Sandared.

Påverkan på landskap och tät bebyggelse i en 
exponerad del av Nolåns dalgång och i Söråns dalgång.

Påverkan på landskap och spridd bebyggelse i  
Nolåns dalgång och öster om dalgången.

Naturmiljö Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på värdefulla skog- och våtmarksområden, 
däribland Klippans naturreservat.

Påverkan på flera objekt med höga naturvärden,  
bland annat Nolån.

Påverkan på många värdefulla vattenmiljöer, bland 
annat Sörån och Sjörikt område öster om Bollebygd.

Kulturmiljö
Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum och 

Gisslefors kraftstation samt fornlämningar i  
Nolåns dalgång.

Påverkan på kulturmiljö Härryda sockencentrum. Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöer Härryda sockencentrum  
och Bollebygds sockencentrum.

Påverkan på kulturmiljöerna Låddekärrsbu och Stensås, 
Härryda sockencentrum och fornlämningar kring Sörån.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på flera rekreationsområden: Hindås/Klippan, 
Nolåns dalgång, Gesebols sjöområdet och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Gesebols sjö och Nordtorp.

Påverkan på rekreationsområden söder om Klippan, 
Nolåns dalgång, vid Vannersjön och Viaredssjön.

Påverkan på flera rekreationsområden: söder om 
Klippan, Rammsjön, Bollekollen och Rinna-området 

samt Vannasjön.

Ytvattentäkter Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Påverkan på Nedsjöarna, främst under byggskede. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön. Försumbar påverkan på ytvattentäkt Rådasjön.

Grundvatten Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst med kommunal 
vattentäkt i Nolåns dalgång.

Påverkan på grundvattenförekomst angränsande till 
kommunal vattentäkt i Nolåns och Söråns dalgång.

Jordbruk/skogsbruk Flera små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Små områden jordbruksmark berörs. Skogsbruks- 
fastigheter förväntas bibehålla brukbar storlek.

Påverkan på jordbruksområden i Nolåns dalgång och 
norr om Sandared. Många smala skogsbruksfastigheter 

berörs.

Påverkan vid Nolåns dalgång främst i byggskedet.  
Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Jordbruksmark tas i anspråk för järnväg i markplan och 
för broar. Flera skogsfastigheter kommer att beröras.

Buller Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i stor utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Tidigare opåverkade områden påverkas  
i viss utsträckning.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet. Inga bostäder med vibrationer som överstiger riktvärdet.

Stomljud Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett fåtal 
bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Ett fåtal bostäder utsätts för magnetfältsexponering av 
så låg nivå att effekten bedöms som försumbar.

Risk och säkerhet Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Lång tunnel samt broar. Järnväg huvudsakligen i markplan.

Översvämning Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Passage i markplan sker huvudsakligen inom naturmark 
där konsekvensen vid översvämning generellt är liten.

Förorenade områden Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Få kända förekomster av förorenade områden.  
Goda möjligheter till sanering.

Masshantering

Korridoren går längre sträckor genom våtmarker där torv 
är oundvikligt. Mängden jord är mer än vad som kommer 

till användning i anläggningen. Visst bergöverskott 
uppkommer delvis på grund av lång tunnel.

Massbalans nås för bergmassor. Korridoren går längre 
sträckor genom våtmarker där torv är oundvikligt. 

Korridoren går längre sträckor genom  
våtmarker där torv är oundvikligt. 

Långa tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor. Även 

större mängder jordmassor än vad som kan nyttjas som 
anläggningsamssor uppkommer.

Stora bergskärningar och några tunnlar förekommer 
vilket medför större mängder bergmassor än vad som 

kan nyttjas som anläggningsmassor.

Klimat

Korta sträckor på bro och i bergtunnel ger mindre behov 
av betong och stål. Alternativet har stora mängder torv 

som innebär långa transportsträckor med lastbil, men på 
grund av att alternativet inte har så långa sträckor i 
tunnel, ger det mindre bergmassor att transportera.

Korta sträckor i bergtunnel och järnvägsbro ger mindre 
behov av betong och stål och mindre transporter av 

bergmassor.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel och järnvägsbro på 
grund att betong och stål behövs för konstruktionerna.

Stor klimatpåverkan från bergtunnel då tunnelschakter 
behöver transporteras långa sträckor och de stora mäng-

der betong och stål som behövs.

Stor klimatpåverkan från långa sträckor på bro men 
kortare sträckor i bergtunnel. Sammantaget ger det 

mindre åtgång på klimatbelastande material som betong 
och stål.

Ekosystemtjänster Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Stora orörda områden tas i anspråk, ekosystemtjänster 
längs hela korridoren påverkas negativt.

Främst östra delen av korridoren bedöms medföra 
negativ påverkan på ekosystemtjänster.

Då anläggningen till hög grad följer väg 40 bedöms 
ekosystemtjänster påverkas i måttlig grad längs sträckan.

Då anläggningen till mycket hög grad följer väg 40 
bedöms ekosystemtjänster påverkas i liten grad längs 

sträckan.

Tabell 7.11  Samlad bedömning för delsträckan Landvetter flygplats - Borås.
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Miljöbedömning
En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell 7.11.

På sträckan Landvetter flygplats till området vid Sundshult strax söder 
om Hindås och norr om Klippans naturreservat går alternativen Hindås 
och Hestra i en gemensam korridor. Längs sträckan passerar korridoren i 
anslutning till flera stora bergtäkter. 

Korridoren passerar även Härryda sockencentrum som är upptaget i Härryda 
kommuns kulturmiljöprogram. Området består av Härryda sockenkyrka 
med bland annat omgivande gårdsmiljöer och gamla vägen mellan Härryda 
och Skene. Kulturmiljön fragmenteras genom att den gamla vägen, med 
omgivande agrar bebyggelse, kommer att skäras av eller rivas om järnvägen 
passerar genom området och det kulturhistoriska sammanhangets läsbarhet 
minskar, vilket bedöms ge en måttlig negativ konsekvens.

Korridoren fortsätter strax söder om Risbohults naturreservat som också är 
Natura 2000-område och riksintresse för naturvård. Risbohult är känsligt 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området inte kommer att påverkas. Vidare bedöms inte riksintresset 
för naturvård skadas. Även Klippans naturreservat, vars norra del är Natura 
2000-område, är känsligt för hydrologiska förändringar. En fördjupad 
utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en järnväg i direkt 
anslutning till områdets norra del riskerar att skada de värden som området 
avser att skydda. Området vid Klippan är även av riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. En järnväg precis norr om Klippan bedöms ge måttliga till 
stora negativa konsekvenser för friluftslivet då den skär av Klippan från 
motionsområdet i anslutning till Hindåsgården. Passagen söder om Hindås 
bedöms medföra måttlig till stor negativ konsekvens för landskap och 
bebyggelse. 

Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom Härskogen som är av 
riksintresse för friluftsliv. I huvudsak sker passagen i tunnel och järnvägen 
bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.

Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors passerar i södra kanten av 
Klippanområdet. Korridorerna passerar söder om Natura 2000-området, 
berör naturreservatets sydspets och berör delar av riksintresseområdet. 
Bedömningen är att naturtyperna i Natura 2000-området inte påverkas av 
den nya järnvägen. De typiska arterna knutna till naturtypen västlig taiga 
kan komma att påverkas av buller. På samma sätt kan de rekreativa värdena 
i reservatet och riksintresseområdet påverkas av buller. Bedömningen är att 
riksintresse friluftsliv inte kommer skadas påtagligt.

Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. Korridor Bollebygd Syd bedöms inte 
ge någon påverkan på värdena i Natura 2000-området Klippan. 

Samtliga korridorer passerar Nolåns dalgång på bro. Jordbruksmark 
förekommer i dalgången, med större sammanhängande ytor i den bredare 
södra delen som ansluter till Storåns dalgång. För korridorerna Hindås och 
Hestra sker passagen relativt långt norrut där dalgångens landskapsbild inte 
är lika känslig för nya inslag som i de centrala delarna i dalgången.

 Konsekvensen för landskapsbilden blir därför inte lika negativ som för 
korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors där bron kommer påverka 
landskapsbilden i större omfattning. Dessutom passerar korridorerna 
Bollebygd Nord och Olsfors i direkt anslutning till Bollebygds tätort och 
påverkar genomförandet av kommunens pågående planarbete och tätortens 
möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget för landskap och bebyggelse 
bedöms det bli stor negativ konsekvens för dessa båda korridorer. 

I anslutning till Nolåns dalgång finns en större grundvattenförekomst, 
Bollebygd Norra, som riskerar att påverkas av järnvägsbyggnationen. 
Konsekvensen för grundvatten bedöms därför bli måttlig till stor negativ. För 
alternativen Hindås och Hestra, där grundvattenströmningen sker i riktning 
från korridorernas passage över Nolåns dalgång mot Bollebygds vattentäkt, 
finns risk för påverkan främst under byggtiden. 

Bollebygd Syd passerar både Nolåns och Söråns dalgång på broar söder 
om väg 27/40. Dessa två broar förbinds med en sträcka i markplan. Sörån 
har en livskraftig stam av den hotade arten flodpärlmussla. Dessa musslor 
är känsliga för förändringar i vattenkvalitet. Påverkan under byggskedet 
är därför extra känsligt. För korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors kan 
jordbruket bli påverkat under byggtiden och placering av brostöd kan komma 
att påverka möjligheten till effektivt nyttjande av marken. Bollebygd Syd 
är den korridor som är närmast riksintresseområdet Lygnern och Storåns 
dalgång, men ligger inte i direkt anslutning till riksintresseområdet. För 
korridor Bollebygd Syd kommer även jordbruksmark att tas i anspråk där 
järnvägen går i markplan mellan broarna varför konsekvensen för jordbruket 
bedöms som mer negativ för detta alternativ. Den nya järnvägen bedöms inte 
påverka möjligheten till fortsatt jordbruksdrift inom riksintresseområdet 
och bedömningen är därför att värden i riksintresseområdet inte kommer att 
skadas. Bollebygd Syd fortsätter öster om Bollebygd vidare förbi skid- och 
cykelanläggningen vid Bollekollen och beroende på hur järnvägen utformas 
kan den komma att påverka aktiviteten här. I korridoren finns den småskaliga 
agrara kulturmiljön Låddekärrsbu som bedömts ha höga kulturhistoriska 
värden samt torpmiljön kring Stensås som bedömts ha måttliga 
kulturhistoriska värden. Järnvägen passerar i markplan och områdets värden 
i form av det äldre odlingslandskapet påverkas av markanspråk med risk för 
fragmentering.

Öster om Nolåns dalgång fortsätter korridorerna Hindås och Hestra i 
glesbygd norr respektive söder om Gesebols sjö för att sedan återförenas 
öster om Vatthultssjön. I dessa områden finns höga naturvärden och viktiga 
ekologiska samband riskerar att brytas genom en järnvägssträckning. 
En järnväg i markplan norr om Gesebols sjö skulle bilda en barriär som 
påverkar tillgänglighet till natur och sjöar liksom upplevelsen av orörd natur. 
Hindåskorridoren passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo 
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som 
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex 
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas 
om en järnväg anläggs här. För sträckan Landvetter flygplats – Borås görs 
bedömningen att samtliga korridorer berör skyddade arter men i olika 
grad. Sammantaget bedöms både korridor Hindås och korridor Hestra ge 
stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Området norr om Sandared är 
också viktigt för det lokala friluftslivet med många anlagda motionsspår och 
skidspår. En järnväg i markplan här kommer att påverka skalan i landskapet 
och bilda barriärer för boende i området. 

Sammantaget med den påverkan som uppstår vid Klippanområdet söder 
om Hindås ger Hindås- och Hestrakorridorerna måttlig till stor negativ 
konsekvens för friluftsliv och rekreation samt för landskap och bebyggelse. 

Österut från Gesebols sjö har alternativ Bollebygd Nord samma sträckning 
som alternativ Hestra, vilket innebär att korridoren sträcker sig genom 
samma stora våtmarkskomplex som korridor Hestra. Bollebygd Nord bedöms 
ge måttliga till stora negativa konsekvenser för naturmiljö. 

Öster om Bollebygd går även Bollebygd Syd genom områden med mycket 
myrmark och sjörika områden, men alla sjöar och våtmarker kommer inte 
att påverkas fysiskt av järnvägsanläggningen. Med rätt placering i korridoren 
kan effekterna på omgivande landmiljöer mildras. 

För buller bedöms både korridor Hindås och korridor Hestra ge stora 
negativa konsekvenser då stor del av sträckan är förlagd i områden med 
liten bullerpåverkan idag, vilket medför stor känslighet för tillkommande 
buller. Den negativa effekten av ny bullerkälla här bedöms därför bli stor 
även med vidtagna bullerskyddsåtgärder. Även för de andra korridorerna på 
sträckan berörs områden med liten bullerpåverkan idag, men då på kortare 
sträckor än för alternativen Hindås och Hestra. Alternativen Bollebygd 
Nord och Olsfors går i anslutning till Bollebygds tätort. Med vidtagna 
bullerskyddsåtgärder kommer riktvärdena för buller inte att överskridas. 
Bollebygd Syd går i närheten av väg 27/40 på längre sträckor. Den totala 
bullerpåverkan kan bli relativt stor då både järnväg och väg orsakar buller. 
Med vidtagna bullerskyddsåtgärder kommer riktvärden inte att överskridas 
vid bostadshusen. De tre alternativen Bollebygd Nord, Olsfors och Bollebygd 
Syd bedöms därför ge en måttlig till stor negativ konsekvens avseende buller.

Riksintresse
Bedömningen är att värdena i riksintresseområdet för naturvård vid 
Risbohult inte skadas oavsett vilket alternativ som väljs på sträckan.

Området vid Klippan är riksintresse för naturvård och friluftsliv. De 
rekreativa värdena i riksintresseområdet påverkas av buller för alternativen 
Bollebygd Nord och Olsfors. Bedömningen är att riksintresse friluftsliv inte 
skadas påtagligt. 

Korridorerna Hindås och Hestra passerar genom Härskogen som är av 
riksintresse för friluftsliv. I huvudsak sker passagen i tunnel och järnvägen 
bedöms inte påtagligt skada värdena i riksintresseområdet.

Bollebygd Syd är den korridor som är närmast riksintresseområdet för 
naturvård; Lygnern och Storåns dalgång, men ligger inte i direkt anslutning 
till riksintresseområdet. Den nya järnvägen bedöms inte påverka möjligheten 
till fortsatt jordbruksdrift inom riksintresseområdet och bedömningen är 
därför att värden i riksintresseområdet inte kommer att skadas.

1885



145

U
T

V
Ä

R
D

ER
iN

G

LOKALISERINGSUTREDNING  GRANSKNINGSHANDLING

Områdesskydd och skyddade arter
I Natura 2000-området Risbohult finns arter och naturtyper som är känsliga 
för hydrologiska förändringar. Bedömningen är att hydrologin i Natura 
2000-området Risbohult inte kommer att påverkas av den nya järnvägen.

En fördjupad utredning kring Klippans Natura 2000-naturtyper visar att en 
järnväg i direkt anslutning till områdets norra del som för alternativ Hindås 
och alternativ Hestra riskerar att skada de värden som området avser att 
skydda. För att få genomföra ett projekt som orsakar skada på ett Natura 
2000-område krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning. I detta fall 
finns dock flera alternativa korridorer. Detta innebär att korridorerna Hindås 
och Hestra inte kan tillåtas då det finns andra möjliga alternativ. 

För alternativ Bollebygd Nord och Olsfors som passerar söder om Natura 
2000-området är bedömningen att naturtyperna i Natura 2000-området 
inte påverkas av den nya järnvägen. De typiska arterna som är knutna 
till naturtypen västlig taiga kan komma att påverkas av buller för dessa 
alternativ. På samma sätt kan de rekreativa värdena i reservatet påverkas 
av buller. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors berör sydspetsen av 
naturreservatet Klippan. Om järnvägen placeras i den del av korridoren 
som berör naturreservatet krävs dispens från reservatsbestämmelserna eller 
upphävande för den del av reservatet som tas i anspråk. 

Korridor Bollebygd Syd bedöms inte ge någon påverkan på värdena i Natura 
2000-området Klippan. 

Korridor Hindås passerar söder om det planerade naturreservatet Pålsbo, 
som bland annat utgör en viktig livsmiljö för tjädrar. Hestrakorridoren som 
passerar söder om Gesebols sjö sträcker sig genom ett stort våtmarkskomplex 
och dessa områden är viktiga för ekologiska samband som riskerar att brytas 
om en järnväg anläggs här. En ny järnväg i korridorerna Hindås eller Hestra 
skulle därför inte vara möjlig med hänvisning till artskyddet då det finns 
andra korridorer som inte påverkar skyddade fåglar och deras livsmiljöer 
i samma omfattning. För sträckan Landvetter flygplats – Borås görs 
bedömningen att samtliga korridorer berör skyddade arter men i olika grad. 
Österut från Gesebols sjö har alternativ Bollebygd Nord samma sträckning 
som alternativ Hestra, varför bedömningen avseende artskydd är den samma 
för Bollebygd Nord.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Av de vattenförekomster som finns på sträckan Landvetter flygplats – Borås 
finns ingen som bedöms ha måttlig eller stor risk för otillåten försämring eller 
som inte bedöms kunna uppnå status enligt miljökvalitetsnormen.

Sammanfattning 
Korridor Bollebygd Syd följer i huvudsak väg 27/40 från Landvetter flygplats 
och vidare österut, vilket gör att korridoren i stor utsträckning berör 
miljöer som redan är starkt präglade av infrastruktur. Det i sin tur innebär 
att effekterna av en ny järnväg för många miljöaspekter blir mindre än om 
järnvägen byggs i en mer ostörd miljö. 

Järnvägen bedöms inte kunna byggas inom korridorerna Hindås och 
Hestra eftersom det skulle riskera skada på Natura 2000-området 
Klippan. Alternativ Hindås, Hestra samt Bollebygd Nord riskerar även 
att påverka skyddade arters livsmiljöer på ett otillåtet sätt. Det bedöms 
vara möjligt att bygga ny järnväg inom korridor Bollebygd Syd utan att 
artskyddsdispens kommer att krävas, givet att anpassningar utförs genom 
detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder. Alternativ Bollebygd Syd tangerar 
riksintresseområdet Klippan söder om Hindås, men bedöms inte påtagligt 
skada värdena i riksintresseområdet. För alternativ Hindås och Hestra 
bedöms det bli stora negativa konsekvenser avseende buller då områden med 
liten bullerpåverkan i dagsläget får en ny bullerkälla. 

Alternativ Bollebygd Nord och Olsfors passerar i direkt anslutning till 
Bollebygds tätort och påverkar genomförandet av kommunens pågående 
planarbete och tätortens möjligheter att expandera åt norr. Sammantaget ger 
alternativ Bollebygd Syd minst negativa konsekvenser för miljön.
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7.2.4 Delsträcka genom Borås

Knalleland (B2) Borås C nordöst (B1A) Borås C sydöst (B1C) Lusharpan (B4) Osdal/Borås C (B11A) Osdal (B11B)

Landskap och  
bebyggelse

Påverkan på tätortsnära landskap vid Rya  
åsar och tät bebyggelse på Norrmalm.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunk.

Positivt med centralt stationsläge. Möjlighet att 
överbygga barriärer och stärka funktion som 

knutpunkt.

Påverkan på stadsmiljön kring Regements-
området och de södra stadsdelarna längs 

bibanan.

Påverkan på landskap i Viskans dalgång vid 
Osdal och bebyggelse i Funningen. Positivt 

med centralt stationsläge.

Påverkan på landskapsbilden vid området 
Funningen och Viskans dalgång vid Osdal. 

Endast ett externt stationsläge.

Naturmiljö Påverkan på naturreservatet Rya åsar. Hälasjön med högt naturvärde kan påverkas. Lindåsabäcken med högsta  
naturvärde kan påverkas.

Påverkan på värdefulla vattenmiljöer som 
Lindåsabäcken, Hälasjön och Pickesjön. 

Påverkan på sandmiljöer vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken, påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Påverkan på värdefull vattenmiljö vid 
Lindåsabäcken. Påverkan på sandmiljöer  

vid Osdal.

Kulturmiljö Påverkan på kulturmiljöer i Kvarteret Ålgården 
och Armbåga samt Centrala Norrmalm.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på området kring centralstation  
och Borås stadskärna.

Påverkan på kulturmiljöer i Regements- 
området och Stadsdelen Göta. Påverkan på enstaka fornlämningar. Påverkan på enstaka fornlämningar.

Rekreation och friluftsliv Påverkan på en liten den av Rya åsar. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkar inga rekreationsområden. Påverkan på tätortsnära rekreationsområden 
vid Pickesjön och Gässlösa.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Påverkan på några rekreationsområden  
på avstånd från bebyggelse.

Ytvattentäkter Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Inga vattenskyddsområden  
för ytvattentäkt påverkas.

Grundvatten Ingen grundvattenförekomst berörs. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås. Påverkan på grundvattenförekomsten Borås.

Jordbruk/skogsbruk Jord- och skogsbruk berörs ej.
Begränsade ytor jordbruksmark, men de ingår 
i ett sammanhang, Skogsbruk i huvudsak för 

sociala värden.
Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej. Jord- och skogsbruk berörs ej.

Buller Många bostäder nära korridoren i redan 
bullerutsatt område utsätts för ny ljudkälla.

Begränsad bullerpåverkan i västra  
delen, resten i tunnel. Inget ökat buller tillförs. Ökat buller i anslutning till bostadsområde. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden. Ny bullerkälla i delvis opåverkade områden.

Vibrationer Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet.

Inga bostäder med vibrationer som överstiger 
riktvärdet. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd. Riktvärden klaras efter åtgärd.

Stomljud
Riktvärdet klaras efter åtgärd men ett större 
antal bostäder kommer att påverkas inom ett 

området som bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärdet klaras men ett större antal bostäder 
kommer att påverkas inom ett området som 

bara delvis är påverkat idag.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Riktvärden klaras efter åtgärd och enbart ett 
fåtal bostäder påverkas i driftsskedet.

Luft Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg. Överflyttning av trafik från väg till järnväg.

Elektromagnetiska fält

Korridoren bedöms medföra en liten till måttlig 
konsekvens. Bedömningen grundar sig främst 

på den påverkan som sker på bostäder i 
anslutning till tunnelpåslag vid Norrmalm. Det 
magnetiska fältets utbredning kring järnvägen 
kan dock begränsas genom skyddsåtgärder.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Korridoren innehåller ett stort antal bostäder, 
samt skolor och förskolor. Effekten bedöms 

dock överallt vara försumbar.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Inga bostäder bedöms få exponering av 
elektromagnetisk strålning över försumbar nivå.

Risk och säkerhet Långa tunnlar och station på bro. Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark, komplext för räddningstjänst.

Mycket lång tunnel och station djupt under 
mark, komplext för räddningstjänst.

Station på bro vid Lusharpan  
och lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal. Station på lång bro vid Osdal.

Översvämning Korridor på bro och i tunnel med  
liten risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning.

Korridor i tunnel med liten  
risk för översvämning. 

Bibanans passage av Viskan samt huvud-
banans passage av mindre vattendrag i 

markplan.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Liten konsekvens med avseende på 
översvämningsproblematik.

Förorenade områden Förekomst av förorenade områden  
kring Knalleland.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar  
kring Borås centralstation.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Risk för spridning av föroreningar i anslutning 
till Gässlösa deponi och Djupasjön.

Masshantering Tunnlar medför större mängder bergmassor än 
vad som kan nyttjas som anläggningsmassor.

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Station förlagd i tunnel medför större mängder 
bergmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. 

Korridoren medför större mängder berg-och 
jordmassor än vad som kan nyttjas som 

anläggningsmassor. Stationen medför också 
torv vilken inte kan nyttjas som anläggnings-

massor.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Korridoren medför underskott av bergmassor 
för anläggningen. Mindre mängder jord- och 

torvmassor uppkommer.

Klimat

Bergtunnel innebär att stora mängder betong 
och stål behöver användas. Tunnel innebär 

också stora schaktmängder kan behöva 
transporteras långa sträckor.

Några kortare broar och tunnlar men 
övervägande del går i markplan, vilket innebör 

lägre klimatpåverkan i byggskedet.

Bergtunnel vilket innebär stora mängder 
betong och stål behöver användas. Tunnel 
innebär också stora schaktmängder kan 

behöva transporteras.

Största delen av alternativet går i markplan, 
vilket bidrar till lägre klimatpåverkan i 

byggskedet.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som 
behöver transporteras bort.

Inga långa sträckor i bergtunnel, vilket innebär 
mindre mängder betong och stål behövs och 

mindre hantering av bergmassorna som 
transporteras bort. Dock förekommer torv som 

behöver transporteras bort.

Ekosystemtjänster
Broläget medför stor påverkan på ekosystem-
tjänster, trots tunnelanslutningar i väster och 

öster.

Anläggningstypen innebär att endast en 
marginell andel ny mark tas i anspråk i 

anslutning till Borås flygplats.

Anläggningstypen innebär att endast marginell 
andel mark tas i anspråk.

Sammantaget bedöms lokaliseringen nära väg 
40 medföra en måttlig förlust av ekosystem-

tjänster.

Lokalisering i anslutning till befintlig  
infrastruktur. Störst påverkan vid stationsläget vid Osdal.

Tabell 7.12  Samlad bedömning för delsträckan genom Borås
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Miljöbedömning
En jämförelse mellan alternativen på sträckan finns i Tabell 7.12.

I korridor Knalleland nås stationsläget B2 med tunnel västerifrån. 
Tunnelmynningen placeras i naturreservatet Rya Åsar för att järnvägen ska 
nå tillräcklig höjd över Knallelandsområdet. Huvuddelen av naturreservatet 
passeras i tunnel och endast en mindre del tas i anspråk för tunnelmynning. 
Störningen kommer vara stor under byggskedet, men värdena kommer i stor 
utsträckning att kunna återskapas efteråt. Vid byggnation av tunnel krävs 
etableringsytor i anslutning till tunnelmynningen. Dessa kan eventuellt också 
behöva ligga inom reservatet. Sammantaget bedöms korridor Knalleland 
ge stor negativ konsekvens på naturmiljön. Reservatet är även riksintresse 
för friluftsliv. Det är en liten del av det totala reservatet som tas i anspråk 
under byggtiden och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar av reservatet. 
Järnvägen kommer att påverka riksintresset under byggtiden men det 
bedöms inte bli kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet. 

Öster om stationen fortsätter järnvägen i tunnel under området 
Norrmalm, som är ett bostadsområde med en mycket värdefull karaktär 
och stor känslighet för förändring. Effekten av anläggningen med bro 
och tunnelmynning här kommer att bli stor. Området är kulturhistoriskt 
intressant. Konsekvensen för bebyggelse bedöms bli måttlig till stor negativ 
och för kulturmiljö måttligt negativ. Korridoren kommer att passera genom 
en idag bebyggd miljö med både verksamheter och bostäder. Med en järnväg 
på bro genom en bebyggd miljö förväntas stor bullerpåverkan och risk för 
bullerstörning. Bostäderna i området är redan idag delvis påverkade av 
trafikbuller, vilket gör att konsekvensen bedöms som måttlig till stor med 
avseende på buller.

Det finns två korridorer med station under Borås C. Korridor Borås C nordöst, 
som binds ihop med korridor Bollebygd Syd respektive korridor Olsfors, 
och korridor Borås C sydöst, som binds ihop med korridorerna Hindås, 
Hestra eller Bollebygd Nord. I huvudsak ger de två alternativen liknande 
konsekvenser. Korridor Borås C nordöst påverkar jordbruksmark vilket 
korridor Borås C sydöst inte gör. För övriga aspekter har de två alternativen 
bedömts medföra samma konsekvenser. Grundvattenförekomsten 
Borås underlagrar stor del av centrala Borås, vilket kan innebära att 
upprätthållande av grundvattennivåer kan ha betydelse för grundläggning 
och stabilitet. Grundvattenförekomsten har sannolikt god kontakt med 
Viskan längs stora delar av sitt lopp. I Borås finns kraftigt förorenade 
områden kopplat till tidigare textilindustri, däribland kemtvättar där det 
förekommer föroreningar som kan följa grundvatten i berg och som är 
svåra att sanera. För alternativ med station under Borås C är bedömningen 
måttlig negativ konsekwvens för grundvatten och för förorenade områden 
liten till måttlig negativ konsekvens. Grundvattenförekomsten Borås är 
en svår och kostsam byggnadsteknisk utmaning för tunnelalternativen. 
Risk för statusförsämring bedöms vara liten med de skyddsåtgärder som 
genomförs vid byggskede och drift. Detta gäller oavsett lokalisering. I 
övrigt är riskfrågor kopplade såväl till översvämning som till utrymning 
och trygghet av stor betydelse vid station i bergtunnel. Konsekvenserna 
kopplade till översvämning bedöms inte var större än för andra stationslägen 
då anläggningen kommer att utformas på ett sätt som gör att översvämning 
undviks. Centralt ligger en registreradfornlämning som utgörs av Borås 
stadslager från 1600-talet och framåt

Övermarksanläggningar som ventilationsschakt och liknande behöver 
placeras på ett sätt som begränsar påverkan både på fornlämningen och på 
de kulturskyddade byggnader som finns i centrala Borås. Bedömningen är att 
detta är möjligt, varför konsekvensen av detta alternativ är bedömd som liten 
till måttligt negativ för kulturmiljö.

Det finns tre alternativa stationslägen som knyter an till en huvudbana söder 
om Borås. Korridor Lusharpan med stationsläge B4, korridor Osdal/Borås C 
med stationsläge B11A samt korridor Osdal med stationsläge B11B. 

En station på bibana vid Lusharpan skulle ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser på landskap och bebyggelse då detta förslag innebär att man 
behöver lösa in bostadsfastigheter i stadsdelen Göta. Bland annat berör 
korridoren två av Borås viktiga kulturmiljöer, Regementsområdet och 
landeriet Katrineberg. För kulturmiljön bedöms det bli måttliga till stora 
negativa konsekvenser. Järnvägens passage i anslutning till det tätortsnära 
rekreationsområdet vid Pickesjön riskerar att fragmentera området och 
skapa en barriär. Visuell påverkan och bullerpåverkan från bibanan har en 
negativ effekt på rekreationsområdets attraktivitet. Tillgängligheten till 
Pickesjöområdet påverkas negativt då vägnätet behöver byggas om på grund 
av stationsläget, vilket ger en måttlig negativ konsekvens för rekreation och 
friluftsliv för området. För korridoren som helhet bedöms konsekvensen 
vara liten till måttligt negativ för rekreation och friluftsliv. Södra Borås är 
idag påverkat av trafikbuller. Med en järnväg som huvudsakligen går ovan 
mark genom en bebyggd miljö förväntas det innebära ytterligare påverkan 
och risk för störningar. Även om järnvägen delvis går parallellt med 
befintliga spår kommer den tänkta korridoren att orsaka en stor påverkan 
på den befintliga miljön. Riktvärden kommer dock att klaras efter vidtagna 
bullerskyddsåtgärder. Tillsammans med bullerpåverkan under byggskedet 
bedöms det bli en stor negativ konsekvens avseende buller trots vidtagna 
bullerskyddsåtgärder.

För alternativ Osdal/Borås C (B11A) bedöms konsekvenserna för landskap 
och bebyggelse samt kulturmiljö bli mindre än för Lusharpan. Detsamma 
gäller rekreation och friluftsliv. För alternativ Osdal bedöms konsekvenserna 
på landskap och bebyggelse bli måttliga. Främst har det att göra med att det 
blir svårt att få till en stadsutveckling vid Osdal. 

För naturmiljön bedöms alternativ Lusharpan, Osdal/Borås C och 
Osdal ge stora negativa konsekvenser vid Osdal. Området vid Osdal har 
sandmarksmiljöer lämpliga för gaddsteklar. Vid anläggande av väg 27 har 
kompensationsåtgärder vidtagits för att nyskapa miljöer som försvann i 
samband med vägbygget. För korridor Lusharpan påverkas även området 
i anslutning till Pickesjön, varför det alternativet bedöms vara något 
sämre för naturmiljö. Ur naturmiljösynpunkt kan även följdeffekter som 
stadsutveckling i anslutning till station på huvudbana ge större påverkan på 
naturvärdena än vad järnvägen ensam skapar. Det finns även naturvärden 
kopplade till sötvattensmiljöerna vid Viskan. Här går järnvägen på bro 
över Viskan. Viskans sediment är kraftigt förorenade till följd av tidigare 
industriverksamheter i Borås. Om arbeten i vatten behöver göras här i 
samband med byggnation krävs skyddsåtgärder för att begränsa negativa 
effekter, konsekvensen för vattenmiljön bedöms då bli liten till måttligt 
negativ. 

För aspekten förorenade områden är det framförallt det faktum att 
korridoren går i anslutning till Bråt övningsfält, samt Gässlösa deponi med 
risk för spridning av föroreningar som gör att en järnväg här kan ge måttliga 
till stora negativa konsekvenser. Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. 
Övningsområdets norra del berörs av Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal. 
Denna del av riksintresseområdet berörs även av väg 27, varför möjligheten 
att nyttja riksintresset inte bedöms påverkas av järnvägen. Däremot kan 
möjligheten till externa etableringar vid ett stationsläge i Osdal påverkas av 
närheten till riksintresseområdet. 

Samtliga tre alternativ med huvudbana vid Osdal (Lusharpan, Osdal/Borås 
C och Osdal) medger att järnvägen fortsätter i markplan österut från Borås. 
Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras på en längre sträcka, vilket kan ge 
negativa effekter på vattenmiljön och därmed ge negativa konsekvenser 
för flodpärlmussla. Även för korridor Borås C sydöst kan Lindåsabäcken 
komma att passeras. Med rätt placering av järnvägen inom korridorerna kan 
naturreservatet undvikas helt. Österut från Osdal finns delområden som 
är måttligt påverkade av trafikbuller och som är känsliga för tillkommande 
bullerkällor.

Riksintressen
Rya Åsar är riksintresse för friluftsliv. Det är en liten del av området som tas i 
anspråk under byggtiden och friluftsliv kan kanaliseras till andra delar under 
byggtiden. Järnvägen kommer påverka riksintresset under byggtiden men det 
bedöms inte bli kvarstående skada på riksintresset efter byggskedet.

Bråt övningsfält är riksintresse för försvaret. Övningsområdets norra 
del berörs av Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal. Denna del av 
riksintresseområdet berörs även av väg 27, varför möjligheten att nyttja 
riksintresset inte bedöms påverkas av järnvägen. Däremot kan möjligheten 
till externa etableringar vid ett stationsläge i Osdal påverkas av närheten till 
riksintresseområdet.

Områdesskydd och skyddade arter
Huvuddelen av naturreservatet Rya Åsar passeras i tunnel i korridor 
Knalleland medan en mindre del tas i anspråk för tunnelmynningen väster 
om stationsläge B2. Störningen kommer vara stor under byggskedet men 
värdena kommer i stor utsträckning kunna återskapas efteråt. Det kommer 
krävas dispens från reservatsföreskrifterna eller upphävande av del av 
reservatet för att kunna anlägga en tunnelmynning inom reservatet. Vid 
byggarbeten i tunnel krävs extra stora etableringsytor. Dessa kan eventuellt 
också behöva ligga inom reservatet.

Om man väljer att fortsätta ut ur Borås i markplan, i något av alternativen 
Borås C sydöst, Lusharpan, Osdal/Borås C eller Osdal kan Lindåsabäckens 
naturreservat komma att beröras. Med rätt placering av järnvägen inom 
korridorerna kan naturreservatet Lindåsabäcken undvikas helt.

Miljökvalitetsnormer för vatten
För grundvattenförekomsten Borås är risk för statusförsämring liten med de 
skyddsåtgärder som genomförs vid byggskede och drift. Detta gäller oavsett 
lokalisering. 
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Sammanfattning
Sammantaget bedöms alternativen med station i berg under Borås C (Borås 
C nordöst och Borås C sydöst) ge minst negativa konsekvenser för miljön. 
Dessa har dock stor klimatpåverkan under byggtiden. Övriga alternativ 
ger alla stora negativa konsekvenser för naturmiljö. Alternativ Knalleland 
påverkar naturreservatet Rya åsar, som också är av riksintresse för friluftsliv. 
Bedömningen är att det inte blir påtaglig skada på riksintresset. Alternativ 
Lusharpan, Osdal/Borås C samt Osdal berör område som är av riksintresse 
för försvaret vid Bråts övningsfält. Bedömningen är att möjligheten att 
nyttja riksintresset inte påverkas av järnvägen. Alternativ Lusharpan ger stor 
negativ konsekvens för buller. Av de korridorer som inte har station i berg 
under Borås bedöms Osdal/Borås C ge mindre negativa konsekvenser för 
miljön än de andra alternativen.

7.3 Investeringskostnad
Investeringskostnaden har beräknats för en tänkbar linjesträckning inom 
respektive utredningskorridor. Linjen har valts med hänsyn till bland annat 
järnvägens funktion och standard, befintlig bebyggelse och infrastruktur, 
landskap och bevarandevärden. I kommande projekteringsarbete kan 
andra lösningar och prioriteringar göras varför kostnaderna i detta 
tidiga planeringsskede redovisas med ett intervall. Kostnaden har tagits 
fram för att kunna jämföra alternativen med varandra och avser inte 
investeringskostnaden för projekt Göteborg-Borås.

Investeringskostnaden omfattar samtliga kostnader för projektet, vilka 
består av projektadministration, projektering, mark-och fastighetsinlösen, 
anläggningsarbeten, järnvägsspecifika arbeten, miljöåtgärder, arkeologiska 
undersökningar samt en post för generella osäkerheter. I kostnaderna ingår 
de följdinvesteringar som bedömts vara nödvändiga för att en grundläggande 
funktion av anläggningen ska uppnås. Till exempel inkluderas station på 
Viskadalsbanan för att möjliggöra byten mot regionaltåg på konventionell 
bana vid aktuella stationslägen i Borås.

Då kostnaden för den fortsatta sträckningen av stambanan öster om Borås 
kommer att påverkas av stationsläget i Borås inkluderas även sträckan 
mellan stationen och utredningsområdets östra gräns i kostnadsberäkningen. 
Kostnaden påverkas framför allt av om järnvägen kommer att behöva 
anläggas i tunnel öster om stationen. Investeringskostnaden inkluderar 
inte kostnad för uppställningsspår i Borås, men de mest kostnadskrävande 
stationsalternativen bedöms även kräva de mest komplicerade och 
kostnadskrävande lösningarna för uppställningsspår.

7.3.1 Delsträcka Almedal - Landvetter flygplats
De sex korridoralternativen på delsträckan Almedal – Landvetter 
flygplats ligger relativt nära varandra i bedömd investeringskostnad, se 
Figur 7.48.  Korridorerna via Raka vägen innebär en kortare sträckning 
än alternativen via Mölndal, men de komplexa lösningar som bedöms 
krävas vid Almedal för att möjliggöra en sträckning via Raka vägen 
innebär att investeringskostnaden totalt sett blir högre för dessa 
alternativ. Vid Landvetter flygplats beräknas ett stationsläge parallellt med 
flygplatsterminalen, L3, medföra något högre investeringskostnader än ett 
stationsläge i tunnel under flygplatsten, L1. 

Den längre järnvägssträckning som krävs för att nå ett stationsläge som 
placeras parallellt med flygplatsterminalen samt högre kostnader för mark- 
och fastighetsinlösen inom flygplatsområdet är de främsta orsakerna till den 
högre investeringskostnaden för alternativ L3. Både alternativ L1 och L3 
bedöms kosta betydligt mer än ett stationsläge i skärning öster om flygplatsen, 
L7.

Alternativen via Mölndal innebär att sträckan mellan Almedal och Mölndals 
station byggs ut till fyrspår och kan nyttjas av såväl tåg på nya stambanan som 
tåg på Västkustbanan. Kapacitetsförstärkningen av Västkustbanan norr om 
Mölndals station ingår således i alternativen via Mölndal.

Passagen förbi Rävekärr söder om Mölndals station har studerats med 
avseende på alternativa anläggningstyper. Kostnaden för att anlägga den nya 
stambanan i betongtunnel beräknas bli 1,5-2 miljarder högre, än att bygga 
stambanan på bro vid Rävekärr. Av byggnadstekniska och kostnadsmässiga 
skäl är huvudalternativet en bro.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Raka vägen Öst inkl. L3

Raka vägen inkl.L1

Landvetter Öst inkl. M1 och L3

Tulebo inkl. M1 och L1

Mölnlycke inkl. M1 och L7

Mölnlycke inkl. M1 och L1

Mdkr

Figur 7.48 Bedömt spann för investeringskostnaden på delsträckan Almedal - Landvetter 
flygplats.

7.3.2 Delsträcka Landvetter flygplats - Borås
Investeringskostnaden skiljer sig relativt lite mellan de olika 
korridoralternativen på delsträckan Landvetter flygplats-Borås, se Figur 
7.49. Korridorerna Bollebygd Nord och Olsfors bedöms medföra högre 
investeringskostnad än övriga alternativ. Det är främst behovet av broar och 
tunnlar som driver upp prisbilden i dessa båda korridorer. 

7 8 9 10 11 12 13 14

Bollebygd Syd

Olsfors

Bollebygd Nord

Hestra

Hindås

Mdkr

Figur 7.49 Bedömt spann för investeringskostnaden på delsträckan Landvetter flygplats 
- Borås.

7.3.3 Delsträcka genom Borås
Delsträckan genom Borås har stora skillnader i investeringskostnader mellan 
de olika alternativen, se Figur 7.50. Korridorerna Borås C nordöst (B1A) och 
Borås C sydöst (B1C), med stationslägen under centrala Borås, bedöms ha 
de högsta investeringskostnaderna då stationerna är förlagda i långa tunnlar 
under staden. Även korridor Knalleland (B2) som är förlagd på bro med långa 
anslutande tunnlar på sidor, medför en hög kostnad.

Alternativen Osdal/Borås C (B11A) och Osdal (B11B) bedöms vara de minst 
kostnadskrävande alternativen. Den högre kostnaden för alternativet Osdal 
(B11B) beror på en mer omfattande brokonstruktion vid passagen över Viskan 
och väg 27. 

Alternativ Lusharpan (B4) medför högre kostnad än alternativen med station 
vid Osdal. Det är främst mark- och fastighetsinlösen, miljöåtgärder och 
markarbeten för bibanan som driver upp kostnaden för detta alternativ.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Borås C nordöst (B1A)

Borås C sydöst (B1C)

Knalleland (B2)

Lusharpan (B4)

Osdal/Borås C (B11A)

Osdal (B11B)

Mdkr

Figur 7.50 Bedömt spann för investeringskostnaden på delsträckan genom Borås.
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7.4 Acceptans för alternativ
En ny järnväg är en stor investering som har stor betydelse för berörda 
kommuner och region. Den skapar nya möjligheter och förutsättningar 
samt påverkar i hög grad inriktningen för den regionala och kommunala 
planeringen, både på kort och lång sikt.

För att säkerställa att berörda parter arbetar mot gemensamma mål vill 
Trafikverkets att det alternativ som föreslås för lokalisering ska vara 
accepterat av regionala parter och kommuner. De parter som avses är berörda 
kommuner och kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen 
Västra Götalands län och Swedavia.

Urvalsprocessen har kontinuerligt redovisats för berörda parter på möten 
och i formella samråd. En sammanfattning av möten, avstämningar och 
inkomna yttranden finns redovisat i Samrådsredogörelsen (Trafikverket, 
2021h).

Trafikverket konstaterar att efter det sista samrådet våren 2021 delar samtliga 
regionala parter och kommuner Trafikverkets förslag utom Härryda kommun 
som generellt säger nej till en höghastighetsjärnväg genom kommunen. 

Västra Götalandsregionen är generellt positiv till Trafikverkets förslag. 
Avseende lokalisering av stationslägen prioriterar Västra Götalandsregionen 
en korridor som möjliggör en station i Mölndal. Enligt Västra 
Götalandsregionen kommer en station i Mölndal att innebära en betydande 
ökning av regionalt och lokalt resande, en smidig koppling till Västlänken 
och en enklare koppling till/från Halland. För Landvetter flygplats lyfter 
man betydelsen av en attraktiv bytespunkt och är därför tveksam till ytliga 
stationslägen då dessa hamnar längre från flygplatsterminalen. Angående 
stationsläge i Borås lyfter regionen att restiden mellan Göteborg-Borås inte 
bör överstiga 35 minuter och om restiden blir längre riskerar nyttorna med 
projektet att minska. Med en kort restid avses hela resan och därmed är ett 
centralt stationsläge i Borås en avgörande faktor.

Västra Götalandsregionen framhåller bland annat att en framtida station vid 
Landvetter södra, på bibana alternativt huvudspår, inte bör omöjliggöras av 
den nya stambanans lokalisering.

Boråsregionens kommunalförbund är generellt positiv till Trafikverkets 
förslag. Det ligger i linje med de prioriteringar förbundet framfört både under 
lokaliseringsarbetet och i tidigare samråd.

I sina yttranden betonar Boråsregionen vikten av ett centralt stationsläge i 
Borås samt att en sträckning via Mölndal bör väljas. Man lyfter också vikten 
av ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats samt att en sträckning 
nära väg 27/40 är önskvärt.

Göteborgsregionens kommunalförbund är generellt positiv till 
Trafikverkets förslag. I sina yttranden betonar förbundet betydelsen av en 
station i Mölndal. Stationen har en central roll både i kopplingen till stråket 
Göteborg-Borås och i stråket söderut, mot arbetsmarknaden i norra Halland. 
Stationen möjliggör också optimering av kapaciteten i Västlänken.

För Landvetter flygplats betonar regionen vikten av att stationsläget 
lokaliseras i direkt anslutning till terminalen. 

Göteborgsregionen pekar på vikten av att knyta samman 
arbetsmarknadsregionerna. Det förutsätter att restidsmålet hålls och det 
förutsätter även ett centralt stationsläge i Borås.

Göteborgs Stad bedömer att Trafikverkets förslag ligger i linje med den 
prioritering staden framfört i tidigare samrådssvar.

Avseende stationslägen ställer sig Göteborgs Stad bakom en sträckning via 
Mölndal. Det motiveras med att en sträckning via Mölndal är viktig utifrån 
att den fångar upp resenärer till/från Mölndal och sydvästra delarna av 
Göteborg, samt att det skapar bättre förutsättningar för resenärer från 
Halland att nå Landvetter flygplats via tåg. Göteborgs Stad anser också att 
ytterligare två spår mellan Almedal-Mölndal skapar en bättre robusthet för 
järnvägssystemet söderut i pendlingsstråket mot Kungsbacka. 

Avseende stationsläge i Borås anser Göteborgs Stad att Trafikverket i 
samverkan med Borås Stad behöver nå fram till en lösning som ger ett 
centralt eller centrumnära stationsläge för den nya stambanan. 

För Landvetter flygplats anser Göteborgs Stad att Trafikverket i samverkan 
med Swedavia, behöver säkerställa ett attraktivt stationsläge under 
Landvetter flygplats. Utifrån behovet av ett centralt stationsläge i förhållande 
till flygplatsens terminal för en överflyttning från bil till tåg anser Göteborgs 
Stad att alternativ L7 bör utgå. Göteborgs Stad anser att Alternativ L1 är det 
fördelaktigaste alternativet, med en bergtunnel under Landvetter flygplats. 

Mölndals stad delar Trafikverkets uppfattning avseende lokaliserings-
utredningens förslag. Mölndals stad delar Trafikverkets bedömning att 
de korridorer som inkluderar en station i Mölndal främjar den lokala och 
regionala utvecklingen i större utsträckning än Raka vägen. Mölndals stad 
förordar därför en sträckning via en station i Mölndal och delar Trafikverkets 
ställningstagande om att stationsläge M1 bäst uppfyller målen. Idag är 
huvuddelen av de långväga tågresenärerna hänvisade till Göteborgs central. 
En station i Mölndal bidrar till att avlasta trafiksystemet och sprida ut 
resenärerna. Drygt en halv miljon invånare i Halland och sydvästra Göteborg, 
förutom boende i Mölndal, kan enklare och snabbare ta sig till och från 
Mölndal station jämfört med Göteborg C.

Mölndals stad delar även Trafikverkets bedömning att alternativ Tulebo är ett 
ur flera aspekter sämre val än alternativ Mölnlycke. Alternativ Tulebo skulle 
innebära intrång i befintliga bebyggelseområden och även ge större negativ 
påverkan på till exempel naturmiljö, arter och buller.

Härryda kommun: I sitt yttrande i samrådet hösten 2020 delade Härryda 
kommun Trafikverkets inriktning på lokaliseringsutredningen och framhöll 
bland annat vikten av en station i Mölndal, ett centralt stationsläge vid 
Landvetter flygplats samt en sträckning nära väg 40 och ett centralt 
stationsläge i Borås. I samrådet våren 2021 har Härryda kommun ändrat 
ståndpunkt och säger nej till en järnväg för höghastighetståg genom 
kommunen. I sitt yttrande anser kommunen att de föreslagna korridorerna 
Tulebo och Mölnlycke medför mycket stora negativa konsekvenserna för 
medborgarna och att dessa inte står i proportion till nyttan. 

Kommunens bedömning är att systemet av nya stambanor inte kommer att 
färdigställas och att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås därför 
inte kommer att trafikeras av höghastighetståg, utan enbart pendeltåg/
regiontåg. Kommunen förordar därför en återgång till tidigare utredd 
spårlinje med Mölnlycke station som utgångspunkt för pendeltåg/regiontåg 
(ej höghastighetståg), vidare österut mot Landvetter flygplats. Öster ut från 
flygplatsen vill kommunen att spårdragningen följer väg 40.

Bollebygds kommun är positivt till den föreslagna korridoren Bollebygd 
Syd genom kommunen. Detta alternativ uppfyller bäst projektmålen på 
kommunal, mellankommunal och övergripande nivå. 

I tidigare samråd har Bollebygds kommun haft invändningar mot stationsläge 
B2 Knalleland i Borås eftersom det kräver lokalisering av järnvägen norr om 
Bollebygds tätort.

Borås stad är positiva till alternativ B11A i Borås, och anser att det får 
positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. En regional 
bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. Att 
banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga 
stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur 
staden kan utvecklas i framtiden. Närhet till stationen är fördelaktigt 
och generellt sett ökar värdet på fastigheter med god tillgänglighet till 
tågstationen och till stadskärnan. Borås Stad önskar en tät dialog med 
Trafikverket kring utformningen av de centrala spåren, med syftet att skapa 
en inkluderande och välkomnande miljö.

Borås stad anser att ett stationsläge i Mölndal är mycket positivt. Att nå 
Mölndal innebär att södra delen av Göteborgsregionen och norra Halland blir 
en mer lättillgänglig del i en större arbetsmarknadsregion.

Borås stad är positiva till en station i tunnel under Landvetter flygplats. 
Det har stor betydelse för Borås näringsliv och invånare att enkelt nå 
flygplatsen. Flygplatsen är porten till övriga världen och även en stor och 
viktig arbetsplats. Den kvarvarande korridoren mellan Landvetter flygplats, 
söder om Bollebygd och väg 40, och vidare till Borås skapar möjlighet till 
färre barriärer om lokaliseringen sker nära väg 40. Det är också positivt att 
korridoren smalnats av vid passagen av verksamhetsområdet Viared.

Marks kommun har inte yttrat sig i samrådet våren 2021, då kommunen 
inte längre berörs av någon korridor. I samrådet hösten 2020 framhöll 
kommunen att ett centralt stationsläge i Borås är nödvändigt för kommunen 
av restidsskäl. Vidare framhöll kommunen att en station i Mölndal är viktig 
samt att en lokalisering bör ske nära väg 27/40 för att reducera barriärverkan.

Swedavia bedömer att det är avgörande att säkerställa attraktiva och 
centrala stationslägen för att nå önskade effekter av den nya järnvägen, det 
vill säga ett ökat resande med tåg. Swedavia ser därmed positivt på en station 
i centrala Mölndal, en station i tunnel vid Landvetter flygplats och en station 
för regionaltåg i centrala Borås.

Länsstyrelsens roll är att bevaka allmänna intressen och bedöma om 
underlaget är förenligt med 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§ miljöbalken (1998:808). 
Länsstyrelsen vägleder också om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning 
och detaljeringsgrad. Länsstyrelsen lyfter i sina samrådsyttranden framför 
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Avseende miljöpåverkan har alternativen som till stor del går i tunnel lägst 
miljöpåverkan, det vill säga Raka vägen och Mölnlycke. Alternativ Raka 
vägen har dock en kortare sträckning i Mölndalsåns dalgång än alternativ 
Mölnlycke och då många miljökonsekvenser är knutna till Mölndalsåns 
dalgång är en kortare sträcka genom dalgången en fördel av miljöskäl. En 
sträckning via Raka vägen innebär dock en mycket komplex lösning med 
järnvägsanläggning i tre olika plan vid Almedal för att kunna sortera tågen 
vid stambanans anslutning mot Västlänken och Gårdatunneln. Denna lösning 
bedöms vara förenad med stora tekniska svårigheter avseende byggbarhet 
och kostnader och innebär också att det finns stor risk att Mölndalsån och 
dess närområde påverkas negativt.

Alternativ via Mölndal berör tre vattenförekomster i dalgången, medan 
alternativ via Raka vägen berör en. Söder om stationen passerar alternativen 
via Mölndal vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet 
med Kålleredsbäcken (WA62547352), där anläggningen bedöms medföra en 
otillåten försämring av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, parametrarna 
närområde och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt 
får ingen försämring ske. Vid passage av Mölndalsån, söder om stationen, 
bedöms därför undantag från icke försämringskravet behövas och att 
åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna. Vid alternativ via 
Raka vägen krävs inga undantag. Dock innebär en framtida utbyggnad av 
Västkustbanan till fyrspår i Mölndalsåns dalgång att undantag då ändå måste 
ske på samma sätt som för alternativen via Mölndal.

En annan betydande skillnad mellan de båda principiella alternativen 
via Mölndal och Raka vägen är att samtliga kommunala och regionala 
samrådsparter förordar en sträckning som möjliggör station i Mölndal, 
samtidigt som acceptansen för en sträckning via Raka vägen är mycket låg 
hos dessa intressenter. Förutsättningarna för planering och genomförandet 
av den nya stambanan skiljer sig därigenom åt mellan de olika alternativen. 
En sträckning via Raka vägen skulle sannolikt innebära en lång och osäker 
process för acceptans vilket påverkar tid för planläggning.

Beaktat hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, investeringskostnad samt 
acceptans för alternativ, bedöms sammanvägt korridorer som innebär en 
sträckning via Raka vägen inte rimliga i jämförelse med korridorer som 
möjliggör ett stationsläge i Mölndal.

För Landvetter flygplats bedöms en station i tunnel under flygplatsen 
(L1) vara det bästa alternativet. Anledningen är att ett centralt 
stationsläge är bäst ur resandesynpunkt samt att en station i tunnel ger 
minst omgivningspåverkan, bidrar till störst utvecklingsmöjligheter av 
flygplatsområdet och erbjuder kortast restid. En station i ytläge (L7) 
kostar mindre, men är sämre avseende tillgängligheten till stationen och 
möjligheten till framtida utveckling av flygplatsområdet. Ett terminalnära 
stationsläge har också högst acceptans hos berörda kommunala och regionala 
samrådsparter och Swedavia. Stationsalternativet parallellt med flygplatsen 
(L3) medför, på grund av skyddsåtgärder, en relativt hög kostnad och bedöms 
ha negativ påverkan på flygplatsens framtida utveckling. Det förutsätter 
också en sträckning via korridor Landvetter Öst, vilken medför en större 
miljöpåverkan än övriga korridorer. Skillnaderna i investeringskostnader 
mellan de olika korridorerna som ansluter mot alternativen L1 respektive L3 
är relativt små, varför kostnaderna inte bedöms vara alternativskiljande eller 
avgörande för vilka alternativ som bedöms vara bäst.

7.5.1 Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats
På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats har fem alternativ studerats. Tre 
av alternativen har en station i Mölndal (M1) och vid Landvetter flygplats 
finns tre möjliga stationslägen.

Den största principiella skillnaden mellan de studerade alternativen 
på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats ligger i korridorernas 
möjliggörande av en station i Mölndal. Utifrån en samlad bedömning bedöms 
en station i Mölndal bättre uppfylla ändamålet med järnvägen, som ska 
kunna uppnås med minst intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad 
samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.

Hållbarhetsbedömningen omfattar hela delsträckan, inklusive båda 
stationerna. Det innebär att det utifrån värderosorna i Figur 7.4 är svårt 
att utläsa skillnader till följd av om en station placeras i Mölndal eller inte. 
Skillnaderna ligger framför allt inom ekonomisk hållbarhet.

En sträckning med station i Mölndal erbjuder en mer kapacitetsstark och 
robust järnvägsanläggning. Det beror på att alternativ via Mölndal erbjuder 
större möjlighet till olika trafikeringsalternativ, vilket möjliggör punktliga 
och effektiva tågresor. En sträckning via Mölndal bedöms också skapa 
bättre förutsättningar för regional och lokal utveckling, vilket bidrar till de 
samhällsekonomiska nyttorna av investeringen. Med en station i Mölndal 
nås ett stort antal, för regionen viktiga, arbetsplatser. Mölndal C har en 
strategisk placering i Storgöteborg med potential att bli en viktig regional 
fördelningspunkt mellan Mölndalsåns och Fässbergs dalgångar, samt mellan 
stråken Landvetter flygplats-Borås-Jönköping och Kungsbacka-Varberg. Det 
ger en ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats. Genom ett stationsläge i 
Mölndal skapas förutsättningar för en robust regional planering där Mölndal 
C, med sitt strategiska läge, kan komma att avlasta Västlänkens stationer 
och centrala Göteborg. Eftersom alternativ via Mölndal erbjuder större 
möjlighet till olika trafikeringsalternativ får man också större möjlighet till 
återhämtning vid eventuella trafikstörningar.

I åtgärdsvalsstudien för Varberg-Göteborg, se avsnitt 1.4.5, föreslås bland 
annat en fördjupad utredning avseende en utbyggnad av två nya spår 
Kungsbacka–Mölndal. Ett alternativ för den nya stambanan med station 
i Mölndal och fyra spår in mot Göteborg ger en framtidssäkrad robust 
järnväg som klarar såväl trafiken från den nya stambanan som framtida 
trafikökningar på Västkustbanan. Det innebär att den framtida investeringen 
för Västkustbanan kan minskas med 6-8 miljarder. Kostnaden för att i 
framtiden förstärka kapaciteten på Västkustbanan genom utbyggnad till 
fyrspår enligt förslaget i åtgärdsvalsstudien blir således mycket högre om den 
nya stambanan byggs i en korridor via Raka vägen. Ett senare genomförande 
av fyrspår mellan Almedal och Mölndal riskerar också att försvåras 
av pågående stadsutveckling i Mölndalsåns dalgång. Utöver detta görs 
bedömningen, i denna lokaliseringsutredning, att investeringskostnaden för 
att bygga den nya järnvägen via en station i Mölndal blir något lägre än för en 
sträckning via Raka vägen.

En korridor via Raka vägen bedöms vara ett bättre alternativ med avseende 
på den nya järnvägens miljöpåverkan, än alternativen via ett stationsläge i 
Mölndal. En genare sträckning och därmed kortare restid via Raka vägen 
beräknas även generera större nyttor i form av framför allt restidsvinster 
och biljettintäkter för resor med höghastighetståg, än alternativen via ett 
stationsläge i Mölndal.

allt behovet av att tydliggöra hur processen genomförts och vikten av 
att redovisa alternativ och urvalsprocess tydligt. Avseende lokalisering 
påpekar länsstyrelsen vikten av centrala stationslägen för att nå uppsatta 
hållbarhetsmål, samt vikten av att se till hela resan, utifrån alla målgrupper, 
för att skapa attraktiva och trygga resor över tid. Länsstyrelsen anser att 
Trafikverket har beaktat dessa synpunkter i lokaliseringen av stationerna.

De flesta regionala parter och kommuner lyfter också vikten av att 
Trafikverket utöver ny stambana arbetar vidare med förbättringar av Kust till 
kustbanan enligt den åtgärdsvalsstudie som genomförts. Särskilt lyfts vikten 
av en kopplingspunkt mellan ny stambana och befintlig Kust till kustbana 
väster om Mölnlycke.

7.5 Slutsatser av utvärdering
I detta avsnitt sammanfattas utvärderingen av respektive delsträcka 
för att klargöra vilka alternativ som ska ingå i den sammanvägda 
bedömning och rangordning av lokaliseringsalternativ för hela sträckan 
Göteborg-Borås som görs i kapitel 8 och vilka alternativ som väljs bort, 
se Figur 7.51. Utvärderingen på respektive delsträcka har genomförts 
utifrån bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, 
investeringskostnad och acceptans för alternativ som beskrivs i avsnitt 2.4.
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Figur 7.51 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen 
”bortval av alternativ steg 3” markerad.
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7.5.3 Delsträcka genom Borås
På delsträckan genom Borås har sex alternativ studerats. Alla alternativ går 
dock inte att kombinera med alla korridorer mellan Landvetter flygplats och 
Borås. 

Alternativ Knalleland innebär en station i Knalleland (B2). Detta alternativ 
går dock inte att kombinera med korridor Bollebygd Syd och har inte heller 
acceptans från Borås stad. Alternativ Knalleland innebär också relativt 
stor omgivningspåverkan på grund av en lång bro genom Knalleland samt 
påverkan på naturreservatet Rya åsar och bebyggelse i Norrmalm. 

Alternativen Borås C nordöst (B1A) och Borås C sydöst (B1C) innebär 
båda station i tunnel under Borås C. Av dessa är det Borås C sydöst som 
är kombinerbart med Bollebygd Syd. Det är ett bra alternativ enligt 
hållbarhetsbedömningen då stationsläget är centralt. Det ger också 
begränsad miljöpåverkan på grund av tunneln och är det alternativ som enligt 
miljöbedömningen medför minst negativa konsekvenser för miljön. Däremot 
har alternativet på grund av tunneln en så hög investeringskostnad att det 
anses vara orimligt att genomföra. Bland annat är en tunnel i anslutning till 
Borås grundvattenförekomst en kostsam byggnadsteknisk utmaning. Den 
totala investeringskostnaden för alternativet är ungefär dubbelt så hög som 
för det alternativ med lägst investeringskostnad, Osdal/Borås C (B11A). 

7.5.2 Delsträcka Landvetter flygplats-Borås
På delsträckan mellan Landvetter flygplats och Borås har fem alternativa 
korridorer studerats. 

Korridor Bollebygd Syd bedöms vara det bästa alternativet enligt både 
hållbarhetsbedömningen och miljöbedömningen. Detta på grund av mindre 
påverkan på bland annat landskap och bebyggelse och bättre möjligheter 
till uppfyllelse av social och ekologisk hållbarhet. Miljöbedömningen 
konstaterar också att korridorerna Hestra och Hindås inte är möjliga 
att genomföra på grund av påverkan på artskyddade fåglar samt risk för 
skada på Natura 2000-området Klippan. Korridor Hestra har den lägsta 
investeringskostnaden, men skillnaden mellan alternativen är relativt liten 
och bedöms inte vara avgörande för valet av alternativ. När även acceptansen 
för de olika alternativen hos kommunala och regionala samrådsparter 
beaktas framstår därför korridor Bollebygd Syd som det enda rimliga 
alternativet på delsträckan Landvetter flygplats-Borås. Korridoren Bollebygd 
Syd går därför vidare till den sammanvägda bedömningen i kapitel 8, se Figur 
7.53, medan korridorerna Hindås, Hestra, Bollebygd Nord och Olsfors väljs 
bort.
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Figur 7.53 Utredningskorridorer mellan Landvetter flygplats och Borås.

De alternativ som både möjliggör en station i Mölndal och en station under 
Landvetter flygplats är korridorerna Mölnlycke och Tulebo. Av dessa är 
korridor Mölnlycke ett bättre alternativ både enligt hållbarhetsbedömningen 
och enligt miljöbedömningen. Detta på grund av att korridor Tulebo innebär 
större påverkan på landskap och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö. 
Investeringskostnaden är likvärdig för båda korridorerna. Korridor Tulebo 
är dock bättre både hållbarhetsmässigt och miljömässigt än alternativ 
Landvetter Öst.

På delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är det sammanfattningsvis 
korridorerna Mölnlycke och Tulebo, i kombination med stationsalternativ M1 
och L1, som sammanvägt bedöms vara så mycket bättre än övriga korridorer 
att de är de enda rimliga alternativen. Dessa två alternativ går därmed 
vidare till den sammanvägda bedömningen i kapitel 8, se Figur 7.52, medan 
alternativen Raka vägen, Raka vägen Öst och Landvetter Öst väljs bort.

Vid Rävekärr viker den nya järnvägen av från Västkustbanan, vilket måste 
ske planskilt. Anläggningstyperna bro och markplan (betongtunnel) har 
studerats. En lösning med betongtunnel har valts bort och anläggningstypen 
bro kommer att studeras vidare. Skälet till detta är den stora 
kostnadsskillnaden mellan alternativen. Ur hållbarhetssynpunkt bedöms 
också en bro vara ett bättre alternativ avseende bland annat klimat och energi, 
anläggningsresurser och samhällsekonomiska kostnader.
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Figur 7.52 Utredningskorridorer mellan Almedal och Landvetter flygplats.
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Av övriga alternativ bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) sammanvägt 
vara det bästa alternativet. Måluppfyllelsen för Osdal/Borås C är högre inom 
samtliga tre hållbarhetsdimensioner, men det är särskilt inom dimensionen 
Social hållbarhet som Osdal/Borås C har en betydligt högre måluppfyllelse. 
Det beror främst på att tillgängligheten för regionala resor till och från 
Göteborg, som utgör huvuddelen av resorna till/från Borås. Den sämre 
tillgänglighet för resor österut, som alternativ Osdal/Borås C medför, ändrar 
inte denna bedömning. 

Även alternativ Lusharpan med station B4 på bibana är relativt bra både ur 
hållbarhetssynpunkt och miljösynpunkt. I jämförelse med Osdal/Borås C 
(B11A) är det dock något sämre då stationsläget ligger längre från centrum 
och miljöpåverkan är större i bland annat området kring Pickesjön och i Göta. 
De kommunala och regionala samrådsparterna förordar samtliga ett centralt 
stationsalternativ, främst med hänsyn till regionaltågen. 
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Figur 7.54 Utredningskorridorer genom Borås.

Sammanvägt bedöms stationsläget på bibana vid Lusharpan, B4, vara bättre 
än ett stationsläge på huvudbana vid Knalleland, B2. Den kommunala 
acceptansen är låg för ett stationsalternativ vid Knalleland och för de 
alternativa korridorsträckningarna Hestra, Hindås och Bollebygd Nord som 
ansluter mot detta stationsläge. En station på huvudbana vid Knalleland, i 
kombination med dessa korridorer, innebär dessutom sammantaget större 
negativa miljökonsekvenser än ett stationsläge på bibana vid Lusharpan 
och dess anslutning västerut via korridor Bollebygd Syd. En station på 
huvudbana vid Knalleland medför också betydligt högre investeringskostnad 
än alternativet på bibana vid Lusharpan.

Ett externt stationsläge på huvudbana vid Osdal, B11B, skulle innebära 
en investeringskostnad i nivå med B11A och därmed en lägre kostnad än 
både alternativen Lusharpan och Knalleland. Acceptansen för alternativ 
Osdal (B11B) hos samrådsparterna är dock mycket lågt och såväl 
hållbarhetsbedömningen som miljöbedömningen visar att alternativ Osdal 
(B11B) inte tillhör något av de bättre alternativen på delsträckan. Framför 
allt är det inom den sociala hållbarhetsdimensionen som det externa 
stationsläget utmärker sig som sämre än flera av de övriga alternativen, men 
även genom att motverka uppfyllelsen om målen om samhällsekonomiska 
nyttor samt lokal och regional utveckling.

Baserat på den sammanvägda bedömningen av de olika alternativen på 
delsträckan genom Borås bedöms alternativ Lusharpan (B4) , samt alternativ 
Osdal/Borås C (B11A), vara de bästa alternativen, se Figur 7.54. Alternativen 
Lusharpan (B4) och Osdal/Borås C (B11A) går därför vidare till den 
sammanvägda bedömningen i kapitel 8, medan alternativen Borås C nordöst 
(B1A), Borås C sydöst (B1C), Knalleland (B2) och Osdal (B11B) väljs bort.

7.5.4 Sammanfattande utvärdering
De tre stegen för bortval som framgår av avsnitt 5.2 och 5.3 samt 7.5 
sammanfattas i Tabell 7.13. De innebär att för delsträckan Almedal-
Landvetter flygplats kvarstår korridorerna Mölnlycke och Tulebo, båda med 
station M1 i Mölndal och station L1 vid Landvetter flygplats. För delsträckan 
Landvetter flygplats-Borås kvarstår korridor Bollebygd Syd. För delsträckan 
genom Borås kvarstår alternativen Lusharpan med station B4 och Osdal/
Borås C med station B11A. Kvarvarande alternativ rangordnas i kapitel 8. 
Övriga studerade alternativ har valts bort.

Identifierat alternativ Hantering

Station i Mölndal C via bibana (M2) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station på huvudbana längs Raka vägen (M3) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Tunnel, station på huvudbana (M4) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid flygplatsmotet (L2) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station söder om flygplatsen (L4) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station på bibana i tunnel (L5) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Airport City (L6) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Borås C på bibana (B1B) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Knalleland på bibana (B3) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Gässlösa på huvudbana (B6) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Brotorp på huvudbana (B8) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Frufällan på huvudbana (B9) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Viared på huvudbana (B10) Bortvald i steg 1, se avsnitt 5.2

Station vid Lusharpan på huvudbana (B5) Bortvald i steg 2, se avsnitt 5.3

Station vid Bråt på huvudbana (B7) Bortvald i steg 2, se avsnitt 5.3

Korridor Rävlanda Nord Bortvald i steg 2, se avsnitt 5.3

Korridor Rävlanda Syd Bortvald i steg 2, se avsnitt 5.3

Korridor Rydboholm Bortvald i steg 2, se avsnitt 5.3

Station parallell med flygplatsen (L3) Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Station öster om flygplatsen (L7) Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Raka vägen Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Raka vägen Öst Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Mölnlycke inklusive station M1 och L1 Kvarstår till rangordning i kapitel 8

Korridor Tulebo inklusive station M1 och L1 Kvarstår till rangordning i kapitel 8

Korridor Landvetter Öst Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Hindås Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Hestra Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Bollebygd Nord Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Olsfors Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Bollebygd Syd Kvarstår till rangordning i kapitel 8

Korridor Borås C nordöst med station B1A Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Borås C sydöst med station B1C Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Knalleland med station B2 Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Korridor Lusharpan med station B4 Kvarstår till rangordning i kapitel 8

Korridor Osdal/Borås C med station B11A Kvarstår till rangordning i kapitel 8

Korridor Osdal med station B11B Bortvald i steg 3, se kapitel 7

Tabell 7.13  Utvärderade alternativ
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8 Sammanvägd bedömning och  
rangordning av alternativ
Detta kapitel beskriver den sammanvägda bedömningen av 
lokaliseringsalternativ för hela sträckan Göteborg-Borås samt en rangordning 
av dessa.

8.1 Lokaliseringsalternativ för sträckan 
Göteborg-Borås
Utvärderingen av respektive delsträcka i kapitel 7 har genomförts 
utifrån bedömningsgrunderna hållbarhetsbedömning, miljöbedömning, 
investeringskostnad och acceptans för alternativ.

De kvarvarande alternativen på respektive delsträcka efter bortval i avsnitt 
7.5 har kombinerats ihop till fyra möjliga lokaliseringsalternativ för hela 
sträckan Göteborg- Borås. De lokaliseringsalternativ för hela sträckan 
Göteborg-Borås som bedöms i detta kapitel är:

• Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A

• Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Lusharpan med 
station B4 

•  Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A

Lokaliseringsalternativen för hela sträckan Göteborg-Borås har utvärderats 
utifrån samtliga sex bedömningsgrunder, inklusive samhällsekonomiska 
nyttor och projektmålsuppfyllelse, se Figur 8.1. De sex bedömningsgrunderna 
är ett stöd för att bedöma vilket lokaliseringsalternativ som bäst uppfyller 
ändamålet med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad 
samt med beaktande av övriga samhällsintressen och ligger till grund 
för Trafikverkets förslag till lokalisering av den nya järnvägen. De olika 
bedömningsgrunderna beskrivs närmare i avsnitt 2.4. 

Baserat på den sammanvägda bedömningen har lokaliseringsalternativen 
rangordnats, se avsnitt 8.3.

Processen som involverar de olika stegen från identifiering, via utvärdering 
och slutligen fram till rangordning av alternativ, framgår av Figur 8.2 och 
beskrivs i avsnitt 2.3.

Figur 8.1 De sex bedömningsgrunderna.
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Figur 8.2 Metod för identifiering, utvärdering och rangordning av alternativ med fasen 
”sammanvägd bedömning och rangordning” markerad.

8.2 Sammanvägd bedömning av  
lokaliseringsalternativ
I detta avsnitt redovisas den sammanvägda bedömningen av respektive 
bedömningsgrund.

8.2.1 Hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömningen är gjord för respektive delsträcka. Bedömningen 
för hela den sammansatta sträckan utgör en sammanvägning av dessa tre 
separata delsträckors hållbarhetsbedömningar.

De båda alternativ som inkluderar korridor Mölnlycke bedöms inom samtliga 
tre hållbarhetsdimensioner bättre uppfylla uppsatta projektmål, än de 
båda alternativ som inkluderar korridor Tulebo. För parametrarna Klimat 
och energi, Naturmiljö, Samhällsekonomiska nyttor, Samhällsekonomiska 
kostnader samt Regional och lokal utveckling är alternativen likvärdiga, 
men för övriga parametrar har alternativ Mölnlycke högre måluppfyllelse. 
Skillnaderna beror framför allt på de stora intrång korridor Tulebo riskerar 
att medföra vid passagerna av Tulebo och Benareby och de konsekvenser 
detta för med sig.

Genom Borås bedöms alternativ Osdal/Borås C (B11A) vara bättre ur 
hållbarhetssynpunkt, än alternativ Lusharpan (B4). Måluppfyllelsen är 
högre inom samtliga tre hållbarhetsdimensioner, men det är särskilt inom 
dimensionen Social hållbarhet som Osdal/Borås C har en betydligt högre 
måluppfyllelse än Lusharpan. Det beror främst på att tillgängligheten för 
regionala resor till och från Göteborg, som utgör huvuddelen av resorna till/
från Borås, är bättre samt att förutsättningarna för lokal utveckling bedöms 
vara betydligt bättre i anslutning till Borås C än vid Lusharpan. Alternativ 
Lusharpan påverkar dessutom värdefulla rekreationsmiljöer vid Pickesjön 
negativt. Den sämre tillgänglighet för resor österut, som alternativ Osdal/
Borås C medför, ändrar inte denna bedömning.

Sammantaget visar hållbarhetsbedömningen att lokaliseringsalternativet 
Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen 
(L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med station 
B11A, inom samtliga tre hållbarhetsdimensioner, bäst uppfyller uppsatta 
alternativskiljande projektmål.

8.2.2 Miljöbedömning
Detta avsnitt är en sammanfattning av avsnitt 10.3.2 i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Tabell 8.4 visar de samlade 
miljökonsekvenserna för de olika lokaliseringsalternativen. 

Både korridor Mölnlycke och korridor Tulebo passerar genom Mölndalsåns 
dalgång. Tre vattenförekomster i Mölndalsån och Kålleredsbäcken är 
känsliga för ytterligare ingrepp då ytterligare försämring inte är tillåten 
enligt regelverket för miljökvalitetsnormer för vatten. För åtgärder strax 
söder om Flöjelbergsgatan är bedömningen att det inte krävs undantag från 
försämringsförbudet. Järnvägsanläggningen kan i viss mån anses riskera 
att äventyra genomförandet av nödvändiga åtgärder för att uppnå gällande 
miljökvalitetsnorm (måttlig ekologisk status) genom att åtgärden ekologiskt 
funktionella kantzoner i urban miljö motverkas på en sträcka av cirka 400 
meter. 
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Där så är möjligt kommer Trafikverket att anlägga grönytor längs 
vattendraget och bidra till att åtgärden Återskapa ekologisk funktionella 
kantzon i urban miljö inte äventyras. 

Vid Forsåker bedöms anläggningen medföra en otillåten försämring 
av kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd, parametrarna närområde 
och svämplan. Då morfologiskt tillstånd är klassat som dåligt får ingen 
försämring ske. Det bedöms att det finns behov av ett undantag från 5 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808) vid Forsåker. 

För Kålleredsbäcken är bedömningen att det inte behövs undantag från 5 kap. 
4 § miljöbalken (1998:808) med anledning av försämringsförbudet. Planerade 
åtgärder bedöms inte heller innebära ett äventyrande av möjligheten att 
uppnå gällande MKN.

Korridor Mölnlycke bedöms sammantaget innebära mindre 
miljökonsekvenser än korridor Tulebo. Korridor Tulebo få större negativ 
påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation. En sträckning via Tulebo 
passerar riksintresse naturvård vid Hårssjön med fågelarter som är känsliga 
för bullerstörning. Vid järnväg i markplan krävs därför bullerskydd för att 
utesluta påtaglig skada på de värden som riksintresseområdet avser att 
skydda. 

På delsträckan Landvetter flygplats-Borås är det bara korridor Bollebygd Syd 
som ingår i lokaliseringsalternativen. Större miljökonsekvenser inom denna 
korridor avser naturmiljö och buller. Korridoren passerar söder om Natura 
2000-området Klippan, men bedöms inte ge någon påverkan på värdena i 
Natura 2000-området. Det bedöms vara möjligt att bygga ny järnväg inom 
korridor Bollebygd Syd utan att artskyddsdispens kommer att krävas, givet 
att anpassningar utförs genom detaljerad lokalisering och skyddsåtgärder.

På delsträckan genom Borås innebär korridor Lusharpan större negativa 
konsekvenser än korridor Osdal/Borås C. Båda korridorerna innebär stora 
konsekvenser för naturmiljö. Korridor Lusharpan innebär dock större 
negativa konsekvenser för bland annat landskap, kulturmiljö, friluftsliv 
och buller. Korridor Lusharpan berör i större utsträckning kulturmiljöer i 
anslutning till Borås och påverkar också natur- och friluftsområdet kring 
Pickesjön. Både korridor Osdal/Borås C och korridor Lusharpan berör vid 
Osdal sandmarksmiljöer lämpliga för gaddsteklar. Det finns även naturvärden 
kopplade till sötvattensmiljöer vid Viskan.

De olika lokaliseringsalternativen bedöms inte påverka några Natura 
2000-områden och bedöms vara förenligt med områdets riksintressen. 
Både alternativ Mölnlycke och Tulebo bedöms kräva artskyddsdispens 
för påverkan på livsmiljöer för skyddade fågelarter. Sammantaget är 
lokaliseringsalternativ Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i 
tunnel under flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/
Borås C med station B11A bäst ur ett miljöbedömningsperspektiv.

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen eller försumbar effekt Positiv effekt

Stort miljövärde/känslighet Stor negativ konsekvens Måttlig - stor negativ 
konsekvens

Måttlig negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Måttligt miljövärde/känslighet Måttlig - stor negativ konsekvens Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 
konsekvens

Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Litet miljövärde/känslighet Måttlig negativ konsekvens Liten - måttlig negativ 
konsekvens

Liten negativ konsekvens Ingen/försumbar konsekvens Positiv konsekvens

Tabell 8.1  Teckenförklaring, samlad bedömning

Tabell 8.2  Skala för masshantering.

Minst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Medelstor möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning

Störst möjlighet till en masshantering som bidrar till en god 
naturresurshushållning 

Alternativet skiljer sig stort från alternativet med lägst klimatpåver-
kan på den aktuella sträckan

Alternativet skiljer sig från alternativet med lägst klimatpåverkan på 
den aktuella delsträckan

Skillnaden i klimatpåverkan är liten men osäker på grund av 
eventuella variationer i sträckningen, jämfört med alternativet med 
lägst klimatpåverkan.

Skillnaden i klimatpåverkan är försumbar jämfört med alternativet 
med lägst klimatpåverkan på den aktuella sträckan .

Tabell 8.3  Skala för anläggningens klimatpåverkan.
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Mölnlycke Bollebygd Syd Lusharpan (B4) Tulebo Bollebygd Syd Osdal/Borås C 
(B11A) Tulebo Bollebygd Syd Lusharpan (B4)Mölnlycke Bollebygd Syd Osdal/Borås C 

(B11A)

Landskap och  
bebyggelse

Naturmiljö

Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv

Ytvattentäkter

Grundvatten

Jordbruk/skogsbruk

Buller

Vibrationer

Stomljud

Luft

Elektromagnetiska fält

Risk och säkerhet

Översvämning

Förorenade områden

Masshantering

Klimat

Ekosystemtjänster

Tabell 8.4  Sammanvägd miljöbedömning.
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Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Boråsregionen har för alternativ 
Osdal/Borås C spelat in möjligheten till ett triangelspår i Borås som skulle 
innebära att den regionala trafiken kopplar ihop Jönköping med Borås på 
befintlig station Borås C (motsvarande funktion i alternativ Lusharpan 
hanteras med bibanan). Med alternativ Osdal/Borås C omöjliggörs inte ett 
sådant triangelspår. Det har dock inte ingått i lokaliseringsutredningen utan 
får, om det blir aktuellt, studeras i samband med fortsatt planläggning av 
stambanan österut.

8.2.5 Samhällsekonomisk nytta
Skillnaderna i vilka samhällsekonomiska nyttor som beräknas uppstå 
av lokaliseringsalternativen beror nästan uteslutande på vilken station 
som den nya järnvägen ansluter till i Borås. Alternativ som ansluter mot 
stationsläge B11A beräknas generera 0,6-1 miljard kronor större nyttor över 
kalkylperioden om 60 år, jämfört med alternativ som ansluter till stationsläge 
B4. 

Skillnaderna mellan stationslägena B11A och B4 beror på att restidsnyttan 
i transportsystemet som helhet beräknas bli marginellt större, antalet 
resenärer något fler, och de externa effekterna som uppstår av förbättrad 
trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan något större med stationsläge 
B11A. Den större restidsnyttan för stationsläge B11A beror på att restiden med 
höghastighetståg blir mindre. Restiden för regionaltåg på sträckan Göteborg-
Borås blir dock cirka en minut längre för stationsläge B11A, se Tabell 8.6.

Beräknad restid för regionaltåg Göteborg-Borås med  
uppehåll på samtliga mellanliggande stationer

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A) 36 minuter 9 sekunder

Mölnlycke (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4) 35 minuter 6 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Osdal/Borås C (B11A) 36 minuter 29 sekunder

Tulebo (L1)-Bollebygd Syd-Lusharpan (B4) 35 minuter 26 sekunder

Tabell 8.6  Restider för lokaliseringsalternativ.

En analys av övriga externa samhällsekonomiska effekter, såsom 
förädlingsvärde till följd av sysselsättningseffekter och effekter på 
fastighetsvärden, visar att de båda stationsalternativen kan anses vara 
likvärdiga med avseende på deras bidrag till potential för regional och lokal 
utveckling och de nyttor detta kan generera. 

Skillnaden i nyttor mellan de olika alternativen kan sammantaget anses 
vara liten, men med en något större nytta för korridorer i kombination med 
stationsläge B11A.

8.2.6 Projektmålsuppfyllelse
I avsnitt 1.6 presenteras ändamål och de 31 projektmålen för Göteborg-Borås. 
Av dessa bedöms 23 vara alternativskiljande i lokaliseringsskedet. Bedömning 
av måluppfyllelse för dessa projektmål görs genom hållbarhetsbedömningar 
av lokaliseringsalternativen på respektive delsträcka, med hjälp av 
indikatorer kopplade till projektmålen, se avsnitt 2.4.1. 

8.2.3 Investeringskostnad
Kostnadsskillnaden mellan lokaliseringsalternativen beror på den högre 
kostnaden för stationsläge B4 i Borås jämfört med stationsläge B11A, se 
Tabell 8.5. Investeringskostnaden för de alternativa sträckningarna via 
Mölnlycke respektive Tulebo ligger däremot relativt nära varandra.

Beräknad investeringskostnad (mdr kr) 

Mölnlycke (L1) - Bollebygd syd - Osdal/Borås C (B11A) 44-51

Mölnlycke (L1) - Bollebygd syd - Lusharpan (B4) 47-55

Tulebo (L1) - Bollebygd syd - Osdal/Borås C (B11A) 44-51

Tulebo (L1) - Bollebygd syd - Lusharpan (B4) 47-55

Tabell 8.5  Bedömd investeringskostnad för lokaliseringsalternativen.  
Prisnivå 2020-01-01. Kostnaden avser hela sträckan fram till utredningsområdets  
östra gräns.

De lokaliseringsalternativ som erbjuder lägst investeringskostnad är således 
Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A) respektive Tulebo 
(L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A).

8.2.4 Acceptans för alternativ
Den samlade bilden är att nästan alla instanser är positiva till en ny 
järnväg. Av studerade alternativ bedöms det finnas störst acceptans för 
lokaliseringsalternativen Mölnlycke, Bollebygd Syd och Osdal/Borås C 
(B11A). På den västra delsträckan lyfts ett antal tveksamheter kring alternativ 
Tulebo utifrån stor påverkan i anslutning till Tulebo och Benareby. Genom 
Borås påtalar flertalet instanser behovet av ett centralt stationsläge för 
regional trafik. Härryda kommun säger nej till en höghastighetsjärnväg 
genom kommunen. 

Flera regionala och lokala myndigheter har lyft betydelsen av att möjliggöra 
en eventuell framtida kopplingspunkt mellan den nya järnvägen och befintlig 
Kust till kustbana mellan Mölndal och Mölnlycke. Med hänsyn till topografi, 
bebyggelse och miljö kommer både anslutningsspåret och kopplingspunkten 
att behöva anläggas i bergtunnel. Anslutningsspåret kommer att bli mer än 
dubbelt så långt och betydligt kostsammare till korridoralternativ Tulebo 
än till korridoralternativ Mölnlycke. Trafikverket bedömer därför att det 
även med hänsyn till en eventuell framtida kopplingspunkt finns en större 
acceptans för korridoralternativ Mölnlycke än för korridoralternativ Tulebo.

Västra Götalandsregionen och Härryda kommun har framhållit att en 
eventuell framtida station vid Landvetter södra inte bör omöjliggöras. Inget 
av korridoralternativen omöjliggör en station vid Landvetter södra, men 
med korridoralternativ Tulebo krävs en cirka fem kilometer lång bibana 
med planskilda kopplingspunkter, vilket blir mycket kostsamt. Trafikverket 
bedömer därför att det även med hänsyn till en eventuell framtida station i 
Landvetter södra finns en större acceptans för korridoralternativ Mölnlycke 
än för korridoralternativ Tulebo.

Projektmålsuppfyllelse mäts utifrån om ett givet projektmål uppfylls, delvis 
uppfylls, delvis motverkas eller motverkas. Resultatet av bedömningen 
redovisas i Tabell 8.7.

Figur 8.3 Fyrgradig bedömningsskala.

Projektmålsuppfyllelse för var och en av de fyra lokaliseringsalternativen är 
en sammanvägning av måluppfyllelse för alternativen på de tre delsträckorna, 
det vill säga för kombinationer av korridorerna Mölnlycke, Tulebo, Bollebygd 
Syd, Osdal/Borås C (B11A) och Lusharpan (B4).

De åtta projektmål som betraktas vara icke-alternativskiljande i 
lokaliseringsskedet ingår tillsammans med övriga projektmål i bedömningen 
av projektmålsuppfyllelse, och bedöms i denna kunna uppfyllas för samtliga 
alternativ. De icke alternativskiljande projektmålen har markerats i  
Tabell 8.7. De ingår i de övergripande målområdena Kapacitet och robusthet, 
Naturresurshushållning, Hälsa och säkerhet samt Arkitektur.

Bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen visar att inget av 
ändamålen eller projektmålen motverkas. Däremot skiljer sig de olika 
alternativen åt med avseende på hur många av projektmålen som delvis 
motverkas. 

I lokaliseringsalternativet Mölnlycke – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C 
(B11A) bedöms samtliga projektmål utom ett helt eller delvis uppfyllas, 
vilket sammantaget innebär att detta lokaliseringsalternativ bidrar till 
uppfyllelse av ändamål och projektmål i högre utsträckning än de andra 
alternativen. Det projektmål som delvis motverkas i detta, och även i 
övriga tre lokaliseringsalternativ, ingår i det övergripande målområdet 
Naturresurshushållning och lyder: ”Den nya järnvägen ska bidra till att 
upprätthålla och utveckla förutsättningarna för en mångfald av arter, 
ekologiska samband och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls 
eller stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland”. 

För övriga tre lokaliseringsalternativ motverkas delvis sammanlagt tre av 
projektmålen för Mölnlycke – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4), fem av 
projektmålen för Tulebo – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A) samt åtta av 
projektmålen för Tulebo – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4). 
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Kapacitet och robusthet Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på Station Borås.*     

Kapacitet och robusthet Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla stationer.*     

Kapacitet och robusthet Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95 % punktlighet (rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.     

Kapacitet och robusthet Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna trafikeras av minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. Av dessa ska minst 3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska 
kunna stanna på Station Borås. Återstående tåg ska vara snabba regionaltåg.*

    

Restider Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm och Göteborg på 2 timmar och 5 min med direkttåg. 21 min 30 s tidsbudget, ska vara en indikator.     

Restider Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C och Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går via Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer.     

Stationslägen Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort geografiskt samlat resandeun-derlag och/eller möjliggöra effektiva byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag.     

Stationslägen Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur ett hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att resa med tåg.     

Stationslägen Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsiktigt hållbar samhällsut-veckling och skapa goda förutsättningar för en stark arbetsmarknadsregion.     

Energieffektiva transporter och 
klimat

Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på sträckan Göteborg-Borås.     

Energieffektiva transporter och 
klimat

För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 30 % reduktion jämfört med år 2015.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 50 % reduktion jämfört med år 2015.
För delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2035 ska utsläppen av växthusgaser från anläggandet uppnå minst 80 % reduktion jämfört med år 2015.

    

Landskap Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landskapets variation och upprätt-hålla eller stärka förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade funktioner i 
landskapet.

    

Landskap Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten att läsa och 
uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks. 

    

Landskap Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer och samband av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet kan behållas och utvecklas både på landsbygden 
och i tätorterna. 

    

Landskap Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller 
stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland.

    

Landskap Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av ekosystemtjänster.     

Naturresurshushållning Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser möjliggörs.     

Naturresurshushållning Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett långsiktigt hållbart resursanvän-dande av mark och areella näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs.     

Naturresurshushållning Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara i så stor omfattning som möjligt.     

Naturresurshushållning Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt nyttjande av värdefulla ämnen och material.*     

Hälsa och säkerhet Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från järnvägen.     

Hälsa och säkerhet Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.     

Hälsa och säkerhet Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.     

Hälsa och säkerhet Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till omgivande luft samt mark- och vattenområden.*     

Arkitektur Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna människors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den nya järnvägen.     

Arkitektur Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till attraktiva livsmiljöer.      

Arkitektur Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och bidra till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett  
hela-resan-perspektiv. 

    

Arkitektur Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergripande ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.*     

Arkitektur Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande arkitektur där det är motiverat.*     

Samhällsekonomi Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv. 

Samhällsekonomi Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt sett ur ett långsiktigt perspektiv.   

*Projektmålet är icke-alternativskiljande i lokaliseringsskedet

Tabell 8.7  Sammanvägd projektmålsupfyllelse.
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8.3 Rangordning av alternativ
Den sammanvägda bedömningen av de fyra lokaliseringsalternativen har 
tydligt identifierat det lokaliseringsalternativ som bäst uppfyller ändamålet 
med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med 
beaktande av övriga samhällsintressen. Det lokaliseringsalternativ som 
rangordnas som nummer 1, se Figur 8.4, är:

Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med 
station B11A.

För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo med 
Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) rangordnad 
som nummer 2, se Figur 8.5. 
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Föreslagen lokalisering - rangordnat alternativ 1
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Figur 8.4 Föreslagen lokalisering med rangordning 1: Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – Korridor Bollebygd Syd – Korridor Osdal/Borås C med station B11A..

För delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med station B4 
rangordnad som nummer 2, se Figur 8.6.

Korridorerna för de tre delsträckorna utformades initialt för att kunna 
kombineras med varandra i gränsen mellan delsträckorna. Det innebär att 
i det slutliga förslaget till lokalisering har korridorernas utbredning kunnat 
avgränsas i områdena där de olika delsträckorna möts. 

Vid Landvetter flygplats innebär det att korridoren har minskats i bredd norr 
om väg 27/40 då alternativ Mölnlycke och Tulebo kombineras med alternativ 
Bollebygd Syd. 

Vid Viared innebär det att korridoren minskats i bredd inom 
verksamhetsområdet då alternativ Bollebygd Syd kombineras med alternativ 
Osdal/Borås C och Lusharpan. Den del som avgränsats bort är möjligheten 
att gå i tunnel under Viared. Detta då det med hänsyn till marknivåerna inte 
är möjligt att gå i tunnel under Viared och sedan ansluta till ett stationsläge 
vid Osdal eller Lusharpan i markplan. 

Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning framgår 
av bilaga 3.

8.3.1 Överensstämmelse med kommunal planering
Trafikverket har en pågående process med att peka ut de rangordnade 
korridorerna som riksintresse för kommunikation. Den förslagna 
lokaliseringen (Figur 8.4) stämmer överens med gällande översiktsplaner 
för Göteborgs Stad, Mölndals stad och Bollebygds kommun. För Härryda 
kommun stämmer alternativet i stort med översiktsplanen, förutom öster 
om Ryamotet där översiktsplanen redovisar en korridor närmare Rävlanda. 
Borås stad har ingen korridor utpekad i översiktsplanen, men belyser vikten 
av järnvägen och ett centralt stationsläge. Trafikverket har en kontinuerlig 
dialog med samtliga kommuner.
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Figur 8.5 Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 
flygplatsen (L1) är rangordnad som nummer 2 på delsträckan Almedal - Landvetter 
flygplats.  
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Figur 8.6 Korridor Lusharpan med station B4 är rangordnad som nummer 2 på 
delsträckan genom Borås.
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9 Fortsatt process
I detta kapitel beskrivs hur lokaliseringsutredningen färdigställs samt hur 
Trafikverket avser att arbeta vidare med planläggningen. Vidare beskrivs 
översiktligt identifierade behov av tillstånd och anmälningar samt miljöfrågor 
som ska utredas vidare.

9.1 Granskning och färdigställande av  
lokaliseringsutredningen
När lokaliseringsutredningen är klar och tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning godkänts av länsstyrelsen, ställs lokaliseringsutredningen ut för 
granskning. Granskningen är en sista formell fas då synpunkter kan lämnas 
Efter granskningen kommer granskningssynpunkterna sammanställas i ett 
granskningsutlåtande.

9.2 Tillåtlighetsprövning
För vissa större väg- och järnvägsprojekt får regeringen förbehålla sig att 
pröva tillåtligheten av en verksamhet enligt 17 kap. 3 § punkt 1 miljöbalken.  
Tillåtlighetsprövningen sker i så fall när lokaliseringsutredningen 
färdigställts. Inför regeringens prövning genomförs en beredningsremiss till 
särskilt berörda myndigheter. I oktober 2020 beslutade regeringen att ny 
järnväg mellan Göteborg-Borås ska tillåtlighetsprövas. Regeringen kommer 
att bedöma om det med hänsyn till miljöbalkens regler är möjligt att bygga 
järnvägen inklusive de tekniska åtgärder, skydds- och säkerhetsåtgärder 
samt skadeförebyggande åtgärder som är nödvändiga. I samband med 
beredningsremissen inför regeringens prövning kommer ett yttrande från 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt inhämtas, avseende om 
järnväg vid Forsåker kan få undantag från 5 kap. 4 § miljöbalken och om 
verksamheten kan omfattas av avsteg från försämringsförbudet enligt  
4 kap 11-12 §§ i Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Underlag för 
bedömning av uppfyllande av kriterier för att få undantag från 5 kap.  
4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352) framgår av MKB.

Underlaget till tillåtlighetsprövningen ska möjliggöra en bedömning av 
projektets förenlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt 
bestämmelser om miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och hushållning med 
mark och vattenområden. Vid risk för påtaglig skada på riksintresse ska den 
frågan utredas djupare. Underlaget ska även redovisa om alternativen är 
förenliga med kommunala planer och de nationella miljökvalitetsmålen. Om 
regeringen ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den 
angivna korridoren.

I Borås har en sträcka öster om Borås ingått i lokaliseringsutredningen, även 
om järnvägen i ett första skede byggs för att möjliggöra regionaltågtrafik 
mellan Göteborg och Borås. Sträckan öster om Borås har ingått för att 
översiktligt visa konsekvenserna för den fortsatta sträckningen av de olika 
studerade alternativen. Det innebär att för rangordnat alternativ 1 är det 
sträckan fram till och med Borås C via bibana som tillåtlighetsprövas inom 
etappen Göteborg-Borås. Stationsläget på huvudbanan samt sträckningen 
öster om Borås utreds vidare i planläggningen av fortsatt utbyggnad av 
stambanan mot Jönköping. 

Samrådsunderlag 
inför länsstyrelsens 
beslut om betydande 
miljöpåverkan

Projektet belyser 
miljöaspekter inom 
utredningsområdet.

Planförslag till 
järnvägsplan

Projektet utreder 
detaljerat var och 
hur järnvägen ska 
byggas inom 
beslutad korridor.

Fastställelse-
prövning

Trafikverket fast-
ställer järnvägs-
planen. När planen 
vunnit laga kraft kan 
vi börja bygga.

Lokaliserings-
utredning

Projektet utreder 
lokaliserings-
alternativ inom 
utredningsområdet.

Tillåtlighets-
prövning

Regeringen beslutar 
om tillåtlighet för 
projektet och vilken 
korridor som ska 
utredas vidare.

Figur 9.1 Göteborg-Borås planläggningsprocess för järnvägsplan.

För rangordnat alternativ 2 tillåtlighetsprövas sträckan via bibana fram till 
och med stationen vid Lusharpan inom etappen Göteborg-Borås. Fortsatt 
bibana öster om stationen vid Lusharpan samt huvudbanan söder om Borås 
och vidare österut utreds vidare i nästa etapp av stambanan.

Rangordnade lokaliseringsalternativ som tillåtlighetsprövas framgår av 
kartor i bilaga 1.

9.3 Planförslag till järnvägsplan
I nästa fas i planläggningsprocessen tas planförslag fram, se Figur 9.1. Vid 
framtagande av planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom 
den beslutade korridoren. För Göteborg-Borås kommer sträckan delas upp i 
flera olika etapper där separata planförslag till järnvägsplan tas fram för varje 
etapp. I denna fas kommer det att hållas flera samråd och fokus ligger då på 
enskildas intressen. 

I planförslagen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, skyddsåtgärder 
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i denna fas görs 
miljökonsekvensbeskrivningar. Inom arbetet med järnvägsplan kommer 
fördjupningar att göras både avseende den tekniska utformningen och 
vilka miljökonsekvenser som uppstår. Det sistnämna fördjupas inom 
järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning och för exempel på behov av 
fördjupningsutredningar se miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 12.6. 
 
Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur järnvägen ska 
byggas samt vilken mark som behöver tas i anspråk, både permanent och 
tillfälligt under byggtiden. För att kunna göra detta krävs ett omfattande 
arbete och ytterligare undersökningar. Under projekteringens gång, 
allteftersom kunskapen ökar, ändras och justeras järnvägens plan- och 
höjdläge. Det är en process som stegvis innebär allt bättre beskrivning av 
lösningarna. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och beaktas 
successivt, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk nytta.

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen innan 
järnvägsplanen ställs ut för granskning. Efter granskningen ska länsstyrelsen 
lämna yttrande om att tillstyrka järnvägsplanen.

9.4 Fastställelseprövning
Sista fasen i planläggningsprocessen är fastställelseprövningen. När 
järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft kan järnvägen byggas.

9.5 Identifierade behov av tillstånd och 
anmälningar
Utöver den formella hanteringen av järnvägsprojektet, enligt lag (1995:1649) 
om byggande av järnväg, kommer ett antal andra tillstånd och prövningar att 
behöva genomföras. I Tabell 9.1 finns en översiktlig sammanställning av de 
tillstånd och prövningar som kan bli aktuella. En mer detaljerad avgränsning 
kommer att ske i ett kommande skede. På många platser kommer tillstånd 
att krävas enligt flera lagrum och aspekter. Det kan till exempel röra sig 
om tillstånd enligt både kulturmiljölagen och miljöbalken för vissa intrång 
och åtgärder. I Tabell 9.2 redogörs för lagreglerade processer som kan 
undantas från prövning enligt vanlig ordning om de omfattas av järnvägsplan. 
Undantagen avser vad som anges i 2 kap. 9 § lag om byggande av järnväg 
samt vad som anges i 2 kap. 19 § lag om byggande av järnväg och 14 a § 
andra stycket väglagen (1971:948) om gemensam planering av järnvägar och 
vägar. För byggande av allmän väg eller järnväg enligt fastställd vägplan 
eller järnvägsplan samt för verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av 
regeringen enligt 17 kap. 3 § gäller inte förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken som 
avser strandskyddsområden.

9.6 Skyddsåtgärder och kompensation
9.6.1 Anpassningar och skyddsåtgärder
Hanteringen av negativa effekter av en exploatering bör följa en 
skadelindringshierarki som innebär att skador i första hand undviks. I andra 
hand bör de minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista hand bör 
de kompenseras. I lokaliseringsutredningen har skadelindringshierarkin 
tillämpats genom att i första hand välja en lokalisering som innebär så lite 
negativa effekter som möjligt och att skador så långt det är möjligt undviks. I 
val av lokalisering har även möjligheten att begränsa de negativa effekterna 
genom anpassningar och skyddsåtgärder vägts in. 
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Anmälan, tillstånd eller dispens Exempel på verksamhet eller ingrepp Lagrum Prövningsmyndighet

Tillstånd Natura 2000 Intrång i Natura 2000 7 kap. 28 eller 29 §§ miljöbalken

Dispens för intrång i natur-
reservat

Intrång i naturreservat Naturreservatsföreskrifter Länsstyrelsen eller kommunen

Samråd om naturmiljön Bland annat för eventuella fältarbeten, exempelvis 
geoteknik och mät

12 kap. 6 § miljöbalken Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen

Dispens från artskydds- 
förordningen

Intrång i områden där skyddsvärda växter och djur har 
identifierats.

Artskyddsförordningen

Dispens från intrång i 
biotopskydd

Bland annat för eventuella fältarbeten innan järnvägsplan 
är fastställd.

7 kap. 11 § miljöbalken Länsstyrelsen

Strandskyddsdispens Intrång i strandskyddsområde 7 kap. 13 § miljöbalken Kommunen

Beslut om arkelogisk 
utredning

Intrång i fornlämning 2 kap. 11 § kulturmiljölagen Länsstyrelsen

Beslut om arkeologisk 
förundersökning

Intrång i fornlämning 2 kap. 13 § kulturmiljölagen Länsstyrelsen

Tillstånd för borttagande av 
fornlämning

Intrång i fornlämning 2 kap. 12 § kulturmiljölagen Länsstyrelsen

Dispens för skyddsföreskrifter 
för vattenskyddsområde

Intrång i vattenskyddsområde Vattenskyddsföreskrifter Länsstyrelsen eller kommun

Anmälan eller tillstånd 
vattenverksamhet

Arbeten i vatten, dvs bortledande av grundvatten, 
omgrävning av bäckar, broar över vatten med mera

11 kap. miljöbalken Anm Länsstyrelse/Tillstånd MMD

Tillstånd till markavvattning Markavvattning och eventuella förändringar av befintliga 
markavvattningsföretag

11 kap. miljöbalken Länsstyrelsen

Anmälan om vidtagande av 
avhjälpandeåtgärd vid arbete 
inom förorenade områden

Intrång i förorenat område 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899)

Tillsynsmyndighet för det förorenade 
området

Bygglov Bullerplank, tunnel, upplag av massor etc. 9 kap. plan- och bygglagen Kommunen, om dessa inte hanteras i 
samband med järnvägsanläggningen, se 
tabell 9.3

Tillstånd till miljöfarlig  
verksamhet

B-verksamheter, till exempel upplag av massor med inte 
endast ringa föroreningsrisk

9 kap. miljöbalken Länsstyrelsen

Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet

C-verksamheter, till exempel upplag av massor med 
ringa föroreningsrisk, krossverksamhet och makadam-
tvätt behandling av processvatten från tunneldrivning, 
utsläpp av avlopp- och dagvatten

9 kap. miljöbalken Kommunen

Detaljplaneändring Ändring av detaljplan inom DP-lagt område 5 kap. plan- och bygglagen Kommunen

Vägplaner Ändrade vägdragningar till följd av järnvägen som inte 
omfattas av järnvägsplan

Väglagen Trafikverket

Tabell 9.1  Översiktlig sammanställning av tillstånd och anmälningar som kan krävas.

Det handlar till exempel om att begränsa intrång i natur- och kulturmiljöer, 
att genomföra skyddsåtgärder för buller, stomljud och vibrationer när 
riktvärden överskrids och att vidta skyddsåtgärder som skyddar den nya 
järnvägsanläggningen mot översvämning vid höga vattennivåer samt vid 
skyfall. Var och exakt hur dessa åtgärder kommer utföras kommer att 
utredas vidare i samband med att planförslag till järnvägsplan tas fram, när 
utformningen av järnvägen planeras mer i detalj. Platser där Trafikverket 
åtar sig att utföra eller medverka till att utföra särskilda skyddsåtgärder 
och som är klarlagda i detta skede redovisas i Tabell 9.3. Det är åtgärder 
som vi ser behöver utföras för att säkerställa en lokalisering där ändamålet 
med anläggningen uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet utan 
oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. Fler 
skyddsåtgärder kommer att tillkomma i kommande järnvägsplaneskede.

Tabell 9.2  Lagreglerade processer som kan undantas från prövning enligt vanlig ordning 
om de omfattas av järnvägsplan.

Lagreglerad process Exempel på verksamhet eller ingrepp  
till följd av den nya järnvägen Lagrum

Vägplan Omläggning av allmänna vägar 2 kap. 19 § lagen om 
byggande av järnväg 
och 14 a § väglagen

Bygglov Upplag, materialgårdar, murar, plank 
och transformatorstationer

9 kap. 2 § plan- och 
bygglagen

Samråd om naturmiljön Väsentlig förändring av naturmiljön 12 kap. 6 a § miljöbal-
ken

Dispens från biotop-
skydd

Ingrepp i biotopskyddade miljöer 7 kap. 11 a § miljöbal-
ken

Strandskyddsdispens Byggande av allmän väg eller 
järnväg i strandskyddat område

7 kap. 16 § miljöbalken

9.6.2 Kompensation
Om inte anpassningar och skyddsåtgärder räcker till för att undvika skada 
på miljön kan det bli aktuellt att kompensera skadan. Krav på att genomföra 
kompensationsåtgärder ställs i vissa fall med stöd av bestämmelser 
enligt miljöbalken, detta kallas för lagstyrd kompensation. Den lagstyrda 
kompensation som bedöms bli aktuell i de förslagna lokaliseringsalternativen 
regleras i 16 kap. 9 § miljöbalken. Det gäller prövning om undantag från 
miljökvalitetsnormer för vatten samt prövning vid artskyddsdispens.

Järnvägen kommer sannolikt medföra krav på dispens från 
artskyddsförordningen då den troligen inte går att bygga utan att skada lokala 
populationer av tjäder och eventuellt även andra arter. Dispens kommer att 
medföra tvingande krav på kompensationsåtgärder. Vid påverkan av miljöer 
som är värdefulla för tjäder kan en möjlig form av kompensation vara att 
upprätta naturvårdsavtal eller formellt områdesskydd för skogsmiljöer i 
nära anslutning till det påverkade området. För andra arter kan andra typer 
av kompensation krävas, som till exempel anläggande av boplattformar för 
fiskgjuse.

Kompensation som Trafikverket åtar sig till följd av att undantag från 5 
kap. 4 § miljöbalken gällande Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med 
Kålleredsbäcken (WA62547352) krävs är biotopförbättrande åtgärder på 
sträckan mellan E6/E20 till Mölndalsåns sammanflöde med Kålleredsbäcken.

Kompensation som går utöver de krav som ställs i specifika bestämmelser 
i miljöbalken kallas för frivillig kompensation. Möjligheten att genomföra 
frivillig kompensation kommer att utredas vidare i samband med att 
planförslag till järnvägsplan tas fram, när utformningen av järnvägen 
planeras mer i detalj. Det kan handla om tillskapande av livsmiljöer enligt 
Trafikverkets riktlinje landskap, exempelvis anläggande av faunapassager för 
stora och små djur eller anläggande av järnvägsbank anpassad för särskild 
flora och fauna. 

Behov av frivillig kompensation som redan nu identifierats är vid Osdal söder 
om Borås. Där finns sandiga hedar och betesmarker med en mycket artrik 
insektsfauna, unik för regionen. Vid skada på dessa mycket höga naturvärden 
kan kompensation minska omfattningen av varaktig negativ påverkan. Ett 
exempel är att nyskapa sandiga hedmarker längs banvall, i närliggande miljö 
för att möjliggöra att arter sprider sig.
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Plats Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Mölndalsån - sträckan 
Almedal till Kålleredsbäckens 
utflöde

Förbättra närområde genom plantering/ekologiskt 
funktionella kantzoner på samma plats alternativt annan 
närliggande plats där återplantering på ursprungsplatsen 
inte är möjlig. Anpassning till markavvattningsföretaget 
måste också göras. Exakt plats för åtgärder studeras 
vidare i järnvägsplaneskedet. Åtgärden vidtas för att inte 
äventyra uppnående av MKN Vatten. 

Forsåker, Mölndalsån Skapa ekologiskt funktionella kantzoner vid återställning 
efter rivning av befintliga järnvägsbroar i området mellan 
E6/E20 och den sydligaste av de nya järnvägsbroarna. 
Alla genomförbara åtgärder för att mildra de negativa 
konsekvenserna ska genomföras när undantag från 
MKN Vatten krävs.

Rävekärr, Kålleredsbäcken Vid anläggande av ny bäckfåra bör slänter och kanter 
förses med skuggande vegetation. Ianspråktagna lek- 
och uppväxtområden behöver återskapas. Den nya 
fårans utformning behöver anpassas till kapacitetskra-
ven i markavvattningsföretaget. Åtgärderna måste 
utföras för att undvika undantag från MKN.

Hårssjön Möjlig järnvägslinje i markplan inom korridor Tulebo vid 
Hårssjön med en bullerskyddsåtgärd i form av vall och 
bullerplank med sammanlagda höjden 5 meter. Åtgär-
den utförs för att undvika påtaglig skada på riksintresse 
naturvård.

Mölndalsåns dalgång Åtgärder krävs för att att längsgående högvattenskydd 
för anläggningen inte ska förvärra översvämningsproble-
matiken i omgivningen för befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. Exempelvis finna ersättningsutrymme för 
skyfallsvolymer vars nuvarande ansamlingspunkter 
byggs bort

Mölndalsåns dalgång Åtgärder krävs för att att längsgående högvattenskydd 
för anläggningen inte ska förvärra översvämningsproble-
matiken i omgivningen för befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. Exempelvis finna ersättningsutrymme för 
skyfallsvolymer vars nuvarande ansamlingspunkter 
byggs bort

Tabell 9.3  Platser där Trafikverket åtar sig att utföra eller medverka till att utföra 
särskilda skyddsåtgärder och som är klarlagda i detta skede. 
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10 Ordlista
Anläggning – Någonting byggt, en konstruktion. I detta dokument avses 
den föreslagna järnvägen med för järnvägen nödvändiga tekniska och 
funktionella delar.

Bank – Järnvägen ligger upphöjd över markytan på en bankropp.

Bankropp – Banunderbyggnaden i en uppbyggd banvall kallas bankropp. 
Bankroppen motsvarar vägbanken hos en väg. Ovanpå bankroppen anläggs 
banöverbyggnad med bland annat ballast, räls, sliprar och spårväxlar. 
Bankroppen består av ett bärkraftigt, icke-organiskt samt självdränerande 
material som inte reagerar på frost. 

Barriär – Hinder i landskapet som kan vara visuellt, fysiskt eller upplevt. 
Kan syfta på barriär för både människor och djur.

Barriäreffekt – Den fysiska och visuella effekt som en barriär har på 
rörlighet och tillgänglighet.

Bedömningsgrunder se kapitel 2.4.

Bedömningsskala – En skala som har tagits fram för att värdera 
konsekvenserna av projektet. Skalan bygger på relationen mellan de olika 
miljöaspekterna och områdets värde eller känslighet samt den effekt som 
den nya järnvägen orsakar. Skalan kan användas för att beskriva såväl 
försumbara-, positiva- och negativa effekter.

Betongtråg – Vattentätt schakt med betongväggar och betonggolv som 
anläggs när järnvägen ligger under grundvattenytan eller för att begränsa 
fastighetsintrång.

Betydande miljöpåverkan (BMP) – Begreppet har sitt ursprung i 
miljöbalken. Graden av påverkan på miljön avgör om det ska upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning när en väg- eller järnvägsplan upprättas samt 
om samråd ska ske med en vidare krets. Länsstyrelsen prövar om projektet 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan med stöd av kriterier som 
finns i miljöbedömningsförordningen.

Bibana – En järnvägsanläggning som avviker från en huvudbana under en 
delsträcka för att sedan återansluta till huvudbanan igen.

Bibana med säckstation – En järnvägsanläggning som avviker från en 
huvudbana på en sträcka för att ansluta till en järnvägsstation där alla 
järnvägsspår slutar, och tågen därför måste byta färdriktning för att lämna 
järnvägsstationen. Stationen fungerar som en säck, det finns bara en väg ut 
tillbaka till huvudbanan.

Brostöd – Den konstruktion som bär bron, exempelvis i form av 
betongpelare under bron.

Bullerskydd – Anläggning avsedd att reducera eller förhindra buller. 
Bullerskydden utgörs oftast av vall eller skärm av något slag. Utseende kan 
variera.

Bytespunkt – Plats där resenärer byter transportmedel, till exempel från ett 
tåg till ett annat.

Dagvatten – Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från konstruktioner, 
fordon och mark som uppstått på grund av nederbörd.

Detaljplan – Ett juridiskt dokument som reglerar hur marken inom ett 
avgränsat område får användas eller bebyggas. En detaljplan kan exempelvis 
visa var och hur högt hus det är tillåtet att bygga på en viss plats. En 
järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplaner.

Driftplats – Ett på banan avgränsat område som är utrustad med växlar 
och signaler, där tåg till exempel byter spår eller riktning. Med driftplatsen 
avses sträckan mellan första och sista infartsväxel. Se även station.

Driftsförmåga – Förmåga för tåget att ta sig fram.

Dränerad betonglining – Vatten- och frostsäkringssystem bestående av en 
platsgjuten betonginklädnad och dränerande geotextil som installeras runt 
bergtunnels periferi. Syftet med systemet är att samla upp och leda bort 
vatten som läcker in i bergtunneln, samt förse frostisolering vid tak- och 
väggyta.

Ekologisk hållbarhet – Handlar om att det ska finnas hållbara 
förutsättningar för arters livsmiljöer, biologisk mångfald och livskraftiga 
ekosystem. Det innefattar klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och 
vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biologisk mångfald av arter 
och habitat samt att ge förutsättningar för leverans av ekosystemtjänster (till 
exempel pollinering och fotosyntes).

Ekologisk status – Begrepp för tillståndet för ytvattenförekomster. Anger 
statusen för växt- och djurliv i och kring ytvattenförekomster.

Ekonomisk hållbarhet – Handlar om att se ekonomin som ett medel för 
att uppnå mål för social hållbarhet inom ramarna för vad som är ekologiskt 
hållbart. Detta innebär konkret att största samhällsekonomiska nytta och 
sociala värden kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad och med 
hänsyn och anpassning till ekologiska värden.

Ekosystemtjänster – Definieras som ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande. Pollinering, naturlig vattenreglering 
och tillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer är några exempel.

Gestaltning – Gestaltning i skedet för lokaliseringsutredningen handlar 
om järnvägsanläggningens utförande med hänsyn till platsens befintliga 
förutsättningar och potential med syfte att uppfylla projektets mål. Fokus 
ligger på vad som är alternativskiljande ur ett gestaltningsperspektiv

Gränsvärde – Värde som enligt bestämmelse i lag eller liknande inte får 
överskridas.

Huvudbana – Järnvägens huvudsakliga sträckning. 

Huvudspår – Spår som är avsett för säkrad rörelse. Vid säkrad rörelse 
garanteras att det på en viss sträcka framåt inte finns några hinder och 
att alla växlar ligger rätt. Tåget kan här framföras med den största tillåtna 
hastigheten som medges av banan och fordonen.  

Hållbarhet – Den klassiska definitionen från Bruntland-kommissionen 
i rapporten Vår gemensamma framtid (1987) är att hållbar utveckling ska 
bygga på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Hållbarhetsdimension – Hållbarhet delas upp i tre hållbarhetsdimensioner 
– ekologisk, social och ekonomisk.

Hållbarhetsparametrar – De aspekter som bedöms vara relevanta vid 
lokalisering av ny järnväg, och som kan vara alternativskiljande vid val av 
korridorer och stationslägen. Inom varje hållbarhetsdimension har fem 
hållbarhetsparametrar identifierats.

Indikator – Till varje hållbarhetsparameter hör en eller flera indikatorer 
som utgörs av olika typer av data som ligger till grund för bedömningen 
av hur hållbarhetsparametrarna står sig för olika lokaliseringsalternativ. 
För att kunna bedöma och gradera skillnader mellan alternativen används 
projektmålen som måttstock, dvs. i vilken grad de bedöms kunna uppfyllas.

Influensområde – Det geografiska område som direkt eller indirekt 
påverkas av till exempel en spårutbyggnad. Området är oftast större än 
utredningsområdet.

Karaktär/Landskapskaraktär – Ett specifikt samspel av landskapselement 
som ges av de naturgivna förutsättningarna, den historiskt betingade 
markanvändningen samt de rumsliga och upplevelsemässiga förhållanden 
som präglar ett område.

Karaktärsområde – Ett område av en viss unik karaktär som skiljer sig från 
intilliggande områden. Ett karaktärsområde kan bara förekomma på en plats 
och namnsätts ofta med anknytning till platsen, till exempel Östgötaslätten. 
Ett karaktärsområde beskrivs utifrån dess karaktär, funktion och relation.

Kemisk status – Begrepp för tillståndet för en vattenförekomst (ytvatten 
och grundvatten). Bestäms genom att mäta halterna av miljögifter eller 
föroreningar och jämföra dem mot gränsvärden.

Kopplingspunkt – Anslutningspunkt där olika järnvägar möts. Det kan vara 
höghastighetsjärnväg och bibana eller mellan höghastighetsjärnväg och 
konventionell järnväg.

Korridor – Ett område inom vilket en framtida järnvägs- eller vägåtgärd 
med anläggningsdelar samt nya allmänna anslutnings- och parallellvägar 
med delar inryms. Korridorens bredd kan variera utmed sträckningen och är 
beroende av hur säkert det går att definiera anläggningens läge i terrängen.
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Kulturmiljö – Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i 
landskapet från historiska skeenden och processer som lett fram till dagens 
landskap. Människors förutsättningar, verksamheter och livsmönster 
under olika tider kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband och 
rörelsemönster. 

Kumulativa effekter – Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter från 
flera olika källor som samverkar på olika sätt. De kan vara antingen additiva 
(1+1=2), synergistiska (1+1=3) eller motverkande (1+1=1).

Kust till kust-banan – Järnväg som går i väst-östlig riktning mellan 
Göteborg och Kalmar via Borås.

PFAS – Högfluorerade ämnen som har skapats av människan för att stöta 
bort fett, smuts och vatten. Det finns över 3 000 PFAS-ämnen på marknaden. 
De hittas bland annat i brandskum, kastruller och skönhetsprodukter. 
Ämnena är svårnedbrytbara och påverkan på människors hälsa är oklara.

Känslighet – I ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) bedöms 
känslighet per karaktärsområde och utifrån den planerade anläggningens 
eller åtgärdens möjliga inverkan på landskapet utan att värdera eller gradera 
i mer eller mindre känsligt. Känsligheten beskrivs för att kunna anpassa 
den tänkta anläggningen till landskapets karaktär, funktion och relation. En 
bedömning av landskapets känslighet utgår ifrån att väl fungerande landskap 
och livsmiljöer enligt de nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen 
(Agenda 2030) eftersträvas.

Landskap – Enligt europeiska landskapskonventionen definieras landskap 
på följande sätt: ”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer.” Landskapet innefattar därmed både naturmiljöer och 
mer bebyggelsedominerade områden såsom städer och verksamhetsområden.

Landskapsanpassning – Anläggning eller annan åtgärd utformas med 
utgångspunkt i de nationella miljömålen och med anpassning till landskapets 
karaktär och funktioner.

Landskapskaraktärsanalys – En metodik för landskapsanalys som bygger 
på den engelska metoden Landscape Character Assessment (LCA). Den 
syftar till att ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess 
karaktär och egenskaper genom en indelning och beskrivning av landskapet 
i karaktärsområden. ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) är en 
utveckling av landskapskaraktärsanalysen. 

Lokaliseringsutredning – En utredning i vilken möjliga 
lokaliseringsalternativ, dess effekter, konsekvenser och måluppfyllelse 
analyseras och redovisas. Kan under samrådet benämnas Samrådshandling – 
val av lokaliseringsalternativ.

Markanspråk – Den markyta som behövs för järnvägsanläggningen och som 
omfattas av järnvägsplanen.

Markplan – Järnvägen är placerad på mark, på bank eller i skärning. 
Begreppet kan också användas för att beskriva en vägs placering.

Massbalans – När alla massor som uppkommer i projektet kommer till 
användning som anläggningsmassor och inga externa massor behöver 
tillföras.

Masshantering – Hur massor ( jord, berg eller torv) hanteras, lagras, 
förflyttas och används inom ett projekt eller i samhället brukar benämnas 
masshantering.

Miljöanpassning – Anpassningar som syftar till att undvika att negativ 
påverkan uppstår, exempelvis genom att undvika vissa områden eller anpassa 
utformningen för att minska intrång. 

Miljöaspekt – De delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå kallas 
miljöaspekter. Miljöaspekter listas i 6 kap. 2 § 1-6 p. miljöbalken.

Miljöbedömning – Omfattar processen med att ta fram 
miljökonsekvensbeskrivning, samråd om miljökonsekvensbeskrivning 
innehåll och utformning och att slutföra miljöbedömningen i samband med 
fastställelseprövningen. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och 
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.  

Miljöeffekt är en förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras. 
Miljöbalkens definition av miljöeffekt finns i 6 kap. 2.

Miljöintressen – Intressen som utgår från miljöförutsättningarna. 
Naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, boendemiljö och hälsa är exempel på 
miljöintressen. Miljöintressen kan vara utpekade som skyddade områden 
enligt miljöbalkens 7 kapitel (t.ex. naturreservat). De kan också bli tydliga vid 
analys av miljöförutsättningar där lokal kunskap kan tillföras genom samråd.

Miljökonsekvens – En bedömning av effekternas betydelse för olika 
miljöintressen, till exempel vad trafikbuller innebär för boendemiljö och 
människors hälsa eller för kulturmiljövärdet. Bedömningen omfattar dels en 
beskrivning av konsekvensen, dels en värdering av dess storlek och betydelse.

Miljökvalitetsmål – Av riksdagen beslutade nationella mål. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Syftet är att inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer.

Miljökonsekvensbeskrivning – Ett dokument, vars innehåll regleras i 6 
kap. 35 § miljöbalken, särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag. Innehållet 
grundas på miljöbedömningen som innebär att projektets miljöeffekter 
identifieras, beskrivs och bedöms.  

Miljökvalitet – Ett tillstånd eller funktion i miljön som kan mätas eller 
beskrivas, till exempel luftkvalitet, ljudkvalitet eller vattenkvalitet. Miljömål, 
normer, riktvärden och gränsvärden kan användas för att uttrycka en viss 
miljökvalitet som är värdefull, önskvärd eller godtagbar.

Miljöpåverkan – Varje negativ eller positiv förändring i miljön som helt eller 
delvis är en följd av en verksamhet, till exempel utsläpp av koldioxid som kan 
påverka klimatet. 

Miljövärden – Saker i vår miljö som har ett värde och bör skyddas, till 
exempel biotoper, vattendrag och naturresurser.

Natura 2000 – Ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara 
den biologiska mångfalden. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s 
habitat- och fågeldirektiv. Bestämmelser om Natura 2000 finns främst i 7 kap. 
miljöbalken om områdesskydd. Natura 2000 utgör också riksintresse enligt  
4 kap. miljöbalken.

Naturtyp – Landskapet består av olika naturtyper och exempel på 
naturtyper som finns representerade i Sverige är lövskog, våtmark, barrskog, 
kust och hav, fjäll samt sjöar och vattendrag. Inom exempelvis Natura 2000 
beskrivs naturtyper mer detaljerat och uppdelat.

Nyckelbiotop – Är skogliga naturvärdesobjekt som registrerats av 
Skogsstyrelsen, eller i förekommande fall av vissa stora skogsbolag.

Ostlänken – Höghastighetsjärnväg under utredning mellan Järna och 
Linköping. Det första steget mot en ny stambana i Sverige. Planeras att vara 
färdig för tåg 2035.

Planskild korsning – Korsning i olika plan, exempelvis järnväg på bro korsar 
en väg i markplan, eller järnväg i tunnel korsar en järnväg i markplan.

Plansprängda ytor – Tidigare ojämna ytor där sprängning har skett så att 
ytorna har blivit plana. 

Plattformsspår – Järnvägsspår som har en plattform vid en station.

Potential – I ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) används 
begreppet för att bedöma vilka möjligheter som finns att stärka ett 
områdes karaktär, funktion och relation. Vilka möjligheter finns att stärka 
nyckelkaraktärer i landskapet – och upplevelsen av dem– för attraktiva 
och intressanta landskap? Vilken potential finns för att stärka funktioner i 
landskapet, exempelvis ekosystemtjänster, för mer funktionella landskap? 
Vilken potential finns att utveckla människors möjligheter till ett gott, 
hållbart liv och hållbar utveckling i landskapet?

Projektmål – De övergripande målen för nya stambanor har preciserats till 
projektmål för det aktuella projektet. Projektmålen används för att bedöma 
olika alternativ i lokaliseringsutredningen.

Riktvärde – Riktvärden för miljökvalitet anges av centrala myndigheter och 
kan vara fastställda av riksdag eller regering (till exempel för trafikbuller). 
Riktvärden är i sig ej rättsligt bindande utan är vägledande för bedömningar 
och beslut med hänsynstagande till lokala omständigheter. Riktvärde som 
anges i villkor i dom anger en nivå där verksamhetsutövaren måste vidta 
åtgärder för att förhindra ett nytt överskridande
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Robusthet – Avser transportsystemets förmåga att stå emot och hantera 
störningar. 

Rullbana – En sträcka på en flygplats där flygplan kan starta och landa.

Rättidighet – Tåg som går i rätt tid.

Samråd – Utbyte av information med, och inhämtande av synpunkter från 
samrådskretsen under planläggningsprocessen. Samråd kan vara såväl 
muntligt som skriftligt.  

Samrådshandling – Benämning av den preliminära handlingen för väg- eller 
järnvägsplan efter begäran om beslut om betydande miljöpåverkan och under 
tiden fram till att planen ska kungöras och granskas.  

Samrådsredogörelse – Redogörelse för vilka samrådskontakter som 
tagits, vilka synpunkter som inkommit och vilka åtgärder som de inkomna 
synpunkterna inneburit.  

Samrådsunderlag – Benämning på status för väg- eller järnvägsplan under 
planläggningens tidiga faser till och med länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan.  

Servicetunnel – En tunnel som uppfyller krav på funktioner för underhåll 
av järnvägsinstallationer, tillträde till spårtunnel, evakuering från spårtunnel 
och/eller räddningstjänstens insatser.

Skärning – Järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär genom 
terrängen i jord eller berg.

Social hållbarhet – Handlar till exempel om välbefinnande, rättvisa, 
rättigheter och individens behov. Vad social hållbarhet är varierar beroende 
på sammanhanget. Att analysera social hållbarhet handlar om att med 
individen i fokus och utifrån planetens gränser bedöma människors möjlighet 
att uppfylla sina behov, mål och drömmar. 

Spårtunnel – En för tågtrafik anordnad passage som omges av berg, jord, 
vatten eller konstruktioner och som mynnar i dagen eller som exempelvis 
förbinder utrymmen under mark med varandra

Station – Hållplats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske. 

Stationsläge – plats där tåg stannar och resenärsbyte kan ske. 

Säker plats – Utrymme som ger tillfälligt skydd mot livshotande faror, i 
anslutning till spårtunnel eller undermarkstations plattform, där passagerare 
och personal kan söka skydd efter utrymning från ett tåg.

Säckstation – Järnvägsstation där alla järnvägsspår slutar, och tågen därför 
måste byta färdriktning för att lämna järnvägsstationen. Stationen fungerar 
som en säck, det finns bara en väg ut. 

Södra stambanan – Järnvägen mellan Malmö och Katrineholm.

Tillgänglighet – Tillgänglighet syftar på hur möjligt det är att ta sig från en 
plats till en annan, hur enkelt det är att nå en eftersträvansvärd plats.

Tryckbank – Uppläggning av jord på en sida eller på ömse sidor av 
järnvägsbanken som säkerställer bankens stabilitet.

Tunnelmynning – Tunnels öppning i berget. Termen används i driftskedet, 
det vill säga när anläggningen är i trafik.

Tunnelpåslag – Tunnelns öppning i berget, Termen används i byggskedet.

Tvärtunnel – Tunnel som förbinder två tunnlar som kan användas för 
angreppsväg vid räddningsinsatser, utrymning, och underhåll. En tvärtunnel 
utförs som brandsluss mellan spårtunnel och servicetunnel/serviceschakt. 
En tvärtunnel kan också finnas mellan två parallella enkelspårstunnlar.

Underhållsdepå – Depå för underhållsfordon och material för underhåll 
angränsande banor.

Uppställningsspår – Spår för omloppsnära uppställning av fordon i avvaktan 
på nästa insats. 

Utredningsområde utgör det geografiska område som studeras i 
lokaliseringsutredningen. Utredningsområdet innehåller möjliga, relevanta 
och byggbara systemlösningar för järnvägen på sträckan.

Vattenskyddsområde – Skydd enligt 7 kap. 21 § miljöbalken för kommunala 
eller andra större vattentäkter inom vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen. Syftet med vattenskyddsområden är att dessa 
vattenförekomster ska ges ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar 
säkras för flera generationer.

Viskadalsbanan – Järnväg som går från Borås mot Varberg.

Väg 27/40 – Näst största vägen genom utredningsområdet. Går i väst-östlig 
riktning genom hela utredningsområdet. I löpande text skrivs väg med litet v 
i alla vägnamn, till exempel väg 27/40.

Väg E6/E20 – Största vägen genom uteredningsområdet. Går i nord-sydlig 
riktning genom utredningsområdets västra del. I löpande text skrivs väg med 
litet v i alla vägnamn, till exempel väg E6/E20.

Västkustbanan – Järnväg som går mellan Göteborg och Lund. Har en station 
i Mölndal.

Västlänken – Dubbelspårig järnväg för pendel- och regionaltåg i tunnel 
under centrala Göteborg. Är under byggnation. Järnvägen blir cirka åtta 
kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel.

Västra stambanan – Järnväg som går mellan Göteborg och Stockholm. 
Järnvägen är den befintliga banan som går norr om Vättern, via Skövde.

Älvsborgsbanan – Järnväg som går från Borås mot Uddevalla.

Ändamål beskriver vad som ska uppnås i järnvägsprojektet – vilka behov 
och problem i järnvägsnätet som ska lösas. Lokalisering och utformning 
ska avvägas så att ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga 
samhällsintressen.

Överdäckning – Ett bärande byggnadsverk vars huvudsakliga syfte är att 
göra det möjligt att uppföra byggnader eller andra markanläggningar ovanför 
den befintliga trafikleden. En överdäckning kan helt eller delvis omsluta 
trafikleden.

Övergripande mål – Systemövergripande mål för Nya stambanor. 
Övergripande mål och dess preciseringar konkretiserar tillsammans vad som 
krävs av systemet för att syftet med Nya stambanor ska uppnås och bidrar till 
likvärdighet mellan olika delar av systemet samt säkerställer att nationella 
mål fångas upp.

Överskottsmassor – När mark exploateras för olika infrastrukturprojekt, 
uppkommer jord- och bergmassor. Överskottsmassor innebär att det 
uppkommer mer massor än vad som kan återanvändas inom ramen för 
projektet.
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Bilaga 2 Länsstyrelsens godkännande av MKB
1 (3)

Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Trafikverket
Trafikverket@trafikverket.se
josefin.axelsson@trafikverket.se
jeanette.svensson@trafikverket.se

Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
projekt Göteborg-Borås, del av nya stambanor
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/71180

Beslut
Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen för rubricerat 
projekt, daterad den 23 november 2021 och reviderad den 22 februari 
2022. Beslutet har fattats med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket lag om 
byggande av järnväg (1995:1649) (LBJ).

Miljökonsekvensbeskrivningen kan därmed kungöras och därefter 
ligga till grund för regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. 
MB.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen beslutade den 27 juli 2020 att rubricerat projekt kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Till följd av det beslutet 
har Trafikverket upprättat en miljökonsekvensbeskrivning och begär 
nu Länsstyrelsens godkännande av densamma. 
Miljökonsekvensbeskrivningen inkom 23 november 2021 och har 
sedan dess kompletterats i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter i 
kompletteringsbegäran från 21 januari 2022 (dnr 343-51768-2021) 
angående påverkan på vattenförekomster och miljökvalitetsnormer för 
vatten, påverkan på riksintresse naturvård och skyddade arter, 
riskhantering, kulturmiljö, riksintresse för totalförsvarets militära del 
samt innehållskraven i miljöbalken.

Projektet innebär en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och 
snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter 
flygplats, med syfte att ge snabbare tågresor, smidigare arbetspendling 
och ökad tillgänglighet till och från flygplatsen.

Aktuellt projekt kommer att tillåtlighetsprövas av regeringen enligt ett 
regeringsbeslut daterat 2020-10-08. Länsstyrelsen har tidigare yttrat 
sig i samråd 1 (2020-04-24, dnr. 343-11107-2020), i samråd 2 (2020-
11-04, dnr. 343-42686-2020), och i samråd 3 (2021-06-11, dnr. 
17178-2021). Underlaget har granskats av berörda enheter inom 
Länsstyrelsen i samband med samtliga samråd samt under processen 
för godkännandet av miljökonsekvensbeskrivningen.

Beslut

Datum
2022-02-25

 

Ärendebeteckning 
343-51768-2021
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Beslut 2 (3)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-02-25 343-51768-2021

Motivering till beslutet
I enlighet med 2 kap. 10§ första stycket LBJ föreskrivs i 6 kap. 35 och 
37 §§ miljöbalken, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
dessa, vad en miljökonsekvensbeskrivning för ett projekt som ska 
tillåtlighetsprövas ska innehålla.

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen för projektet 
projekt Göteborg-Borås, del av nya stambanor uppfyller dessa krav.

För genomförandet av projektet framgår att det kommer krävas 
undantag från förbudet i 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) mot 
otillåten försämring eller äventyrande av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Detta har föranlett att projektet har behövt ta hänsyn till 
undantagsbestämmelserna i bland annat 4 kap. 11-12 §§ 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (VFF). Varför undantaget 
krävs och hur Trafikverket anser att de särskilda kriterierna som anges 
i 4 kap. 12 § VFF uppfylls har beskrivits i 
miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande bilaga ”Undantag 
miljökvalitetsnormer”.

Förekomster av skyddade arter inom utredningsområdet och 
korridorerna har utretts till en nivå som bedöms rimlig för detta skede. 
Trafikverket har i det framtagna underlaget en god grund att utgå ifrån 
när detta ska utredas vidare i den fortsatta processen.

När det gäller riskhantering, och flera andra åtgärdsrelaterade aspekter 
i miljökonsekvensbeskrivningen, så bedömer Länsstyrelsen att detta 
har utretts och konsekvensbeskrivits i tillräckligt stor utsträckning för 
detta skede, samt kommer att fungera som ett viktigt underlag när 
projektet konkretiseras i den fortsatta processen med järnvägsplaner. 

Enligt Trafikverket begränsas bedömningen av miljöpåverkan av bl.a. 
osäkerheter avseende val av byggteknik, järnvägens slutliga läge i 
korridoren och byggskede. Eftersom inte projektets alla miljöaspekter 
och åtgärdsbehov kan beskrivas på en detaljerad nivå i detta skede så 
är det viktigt att dokumentera de aspekter som i nuläget bedöms 
behöva utredas vidare, vilket Trafikverket har gjort i kapitlet ”Fortsatt 
process”.

Beslutet kan inte överklagas
Detta beslut kan inte överklagas, vilket följer av 5 kap. 2 § andra 
stycket LBJ.

Länsstyrelsen tar i godkännandebeslutet inte ställning till om de 
beskrivna miljökonsekvenserna kan accepteras eller om åtaganden 
beträffande val av skyddsåtgärder är tillräckliga. Godkännandebeslutet 
innebär endast att miljökonsekvensbeskrivningen nu kan kungöras och 

Beslut 2 (3)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-02-25 343-51768-2021

Motivering till beslutet
I enlighet med 2 kap. 10§ första stycket LBJ föreskrivs i 6 kap. 35 och 
37 §§ miljöbalken, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
dessa, vad en miljökonsekvensbeskrivning för ett projekt som ska 
tillåtlighetsprövas ska innehålla.

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen för projektet 
projekt Göteborg-Borås, del av nya stambanor uppfyller dessa krav.

För genomförandet av projektet framgår att det kommer krävas 
undantag från förbudet i 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) mot 
otillåten försämring eller äventyrande av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Detta har föranlett att projektet har behövt ta hänsyn till 
undantagsbestämmelserna i bland annat 4 kap. 11-12 §§ 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (VFF). Varför undantaget 
krävs och hur Trafikverket anser att de särskilda kriterierna som anges 
i 4 kap. 12 § VFF uppfylls har beskrivits i 
miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande bilaga ”Undantag 
miljökvalitetsnormer”.

Förekomster av skyddade arter inom utredningsområdet och 
korridorerna har utretts till en nivå som bedöms rimlig för detta skede. 
Trafikverket har i det framtagna underlaget en god grund att utgå ifrån 
när detta ska utredas vidare i den fortsatta processen.

När det gäller riskhantering, och flera andra åtgärdsrelaterade aspekter 
i miljökonsekvensbeskrivningen, så bedömer Länsstyrelsen att detta 
har utretts och konsekvensbeskrivits i tillräckligt stor utsträckning för 
detta skede, samt kommer att fungera som ett viktigt underlag när 
projektet konkretiseras i den fortsatta processen med järnvägsplaner. 

Enligt Trafikverket begränsas bedömningen av miljöpåverkan av bl.a. 
osäkerheter avseende val av byggteknik, järnvägens slutliga läge i 
korridoren och byggskede. Eftersom inte projektets alla miljöaspekter 
och åtgärdsbehov kan beskrivas på en detaljerad nivå i detta skede så 
är det viktigt att dokumentera de aspekter som i nuläget bedöms 
behöva utredas vidare, vilket Trafikverket har gjort i kapitlet ”Fortsatt 
process”.

Beslutet kan inte överklagas
Detta beslut kan inte överklagas, vilket följer av 5 kap. 2 § andra 
stycket LBJ.

Länsstyrelsen tar i godkännandebeslutet inte ställning till om de 
beskrivna miljökonsekvenserna kan accepteras eller om åtaganden 
beträffande val av skyddsåtgärder är tillräckliga. Godkännandebeslutet 
innebär endast att miljökonsekvensbeskrivningen nu kan kungöras och 
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Bilaga 3 Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning
   

 BESLUT 1 (4) 

Ärendenummer Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 
TRV 2021/71880 2022-02-01 1 Ej känslig 
  Beslutat av 
  Ann-Sofie Atterbrand 
   
 

 
Trafikverket 
405 33 Göteborg 
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Sara Distner, NSgb 
Nya stambanor, Göteborg-Borås 
Direkt: 010-123 86 21 
sara.distner@trafikverket.se 
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Ställningstagande till val av alternativ med rangordning 
för Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  
 

Beslut 
Den sammanvägda bedömningen i lokaliseringsutredning för Göteborg–Borås, en del 
av nya stambanor, har tydligt identifierat det lokaliseringsalternativ som bäst 
uppfyller ändamålet med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad 
samt med beaktande av övriga samhällsintressen och med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.  

Det lokaliseringsalternativ som rangordnas som nummer 1 är korridor Mölnlycke 
med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – korridor 
Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A. 

För delsträckan Almedal-Landvetter flygplats är korridor Tulebo med Mölndal 
station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) rangordnad som nummer 2. 

För delsträckan genom Borås är korridor Lusharpan med station B4 rangordnad som 
nummer 2. 

 

 

Föreslagen lokalisering med rangordning 1: Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i 
tunnel under flygplatsen (L1) – korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A. 

   

 BESLUT 2 (4) 

Ärendenummer Dokumentdatum  Konfidentialitetsnivå 
TRV 2021/71880 2022-02-01 1 Ej känslig 
  Beslutat av 
  Ann-Sofie Atterbrand 
   
 

 
Trafikverket 
405 33 Göteborg 
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Sara Distner, NSgb 
Nya stambanor, Göteborg-Borås 
Direkt: 010-123 86 21 
sara.distner@trafikverket.se 

 

TM
AL

L 
00

49
 B

es
lu

t 4
.0

 
TM

AL
L 

00
49

 B
es

lu
t 4

.0
 

 
Korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och 
station i tunnel under flygplatsen (L1) är 
rangordnad som nummer 2 på delsträckan 
Almedal-Landvetter flygplats. 

 
Korridor Lusharpan med station B4 är 
rangordnad som nummer 2 på delsträckan 
genom Borås. 

 

Motivering 
Metoden för utvärdering har inneburit att möjliga 
alternativ inom utredningsområdet identifierats och 
utvärderats stegvis tills en rangordning av 
kvarvarande alternativ återstår. Alternativen har 
utvärderats utifrån sex bedömningsgrunder: 
Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning, 
Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, 
Samhällsekonomisk nytta och Projektmåls-
uppfyllelse.  

Sammantaget visar hållbarhetsbedömningen att lokaliseringsalternativ korridor 
Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – 
korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A inom samtliga 
tre hållbarhetsdimensioner (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) bäst uppfyller 
uppsatta alternativskiljande projektmål. 

Sammantaget är lokaliseringsalternativ korridor Mölnlycke med Mölndal station 
(M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – korridor Bollebygd Syd – korridor 
Osdal/Borås C med station B11A bäst ur ett miljöbedömningsperspektiv. 

De lokaliseringsalternativ som erbjuder lägst investeringskostnad är korridor 
Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – 
korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A respektive 
korridor Tulebo med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen 
(L1) – korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A. 

Den samlade bilden är att nästan alla instanser är positiva till en ny järnväg. Av 
studerade alternativ bedöms det finnas störst acceptans för alternativ korridor 
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Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – 
korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A. 

Skillnaden i samhällsekonomisk nytta mellan de olika alternativen kan 
sammantaget anses vara liten, men med en något större nytta för korridorer i 
kombination med stationsläge B11A. 

Vad gäller projektmålsuppfyllelse så bedöms i lokaliseringsalternativ korridor 
Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen (L1) – 
korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A samtliga 
projektmål utom ett helt eller delvis uppfyllas, vilket sammantaget innebär att detta 
lokaliseringsalternativ bidrar till uppfyllelse av ändamål och projektmål i högre 
utsträckning än de andra alternativen. 

Den sammanvägda bedömningen har tydligt identifierat att lokaliseringsalternativ 
korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under flygplatsen 
(L1) – korridor Bollebygd Syd – korridor Osdal/Borås C med station B11A bäst 
uppfyller ändamålet med den nya järnvägen. 

 

Bakgrund 
Sträckan Göteborg–Borås är en del av nya stambanor mellan Stockholm och 
Göteborg/Malmö och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg.  

Trafikverket har tagit fram en lokaliseringsutredning med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning. Syftet med lokaliseringsutredningen är att säkerställa en 
lokalisering där ändamålet med anläggningen uppnås med minsta möjliga intrång 
och olägenhet utan oskälig kostnad samt med beaktande av övriga samhällsintressen 
och med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.  

 

Ändamål 

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA:  

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö,  

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges järnvägssystem för att 
möjliggöra punktliga och effektiva tågresor för människor och näringsliv,  

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås,  

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda  förutsättningar för en stark 
arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling,  

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till  förbättrade möjligheter 
att nå internationella noder och marknader,  

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås. 
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För detaljerad redovisning av bakgrund, ändamål och projektmål, förutsättningar, 
utvärdering av alternativ och sammanvägd bedömning hänvisas till lokaliserings-
utredningen.  

I nästa fas av planläggningsprocessen tas planförslag fram. Vid framtagande av 
planförslag utreds var och hur järnvägen ska byggas inom den beslutade korridoren. 

För vissa större väg- och järnvägsprojekt får regeringen förbehålla sig att pröva 
tillåtligheten av en verksamhet enligt 17 kap. 3 § punkt 1 miljöbalken (1998:808). 
Tillåtlighetsprövningen sker i så fall när lokaliseringsutredningen färdigställts. I 
oktober 2020 beslutade regeringen att ny järnväg mellan Göteborg–Borås ska 
tillåtlighetsprövas. I bilaga till lokaliseringsutredningen finns detaljerad karta för 
tillåtlighetsprövningen. 

 

Samråd  
Inför ställningstagandet har samråd skett med chef Planering Region Väst. 

 

 

 

Ann-Sofie Atterbrand 

Verksamhetsstyrningschef och ställföreträdande programdirektör, Nya stambanor 
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Kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av 

ny järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor  

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny 
järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 

 

Trafikverket Nya stambanor har upprättat en lokaliseringsutredning för ny järnväg Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor i Göteborgs Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks 
kommun och Borås Stad, Västra Götalands län.  

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till järnvägsplaner. 
Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där 
regeringen beslutar om det är tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen 
i så fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där vi utreder exakt var järnvägen ska gå inom 
korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av Trafikverket.  

Lokaliseringsutredningen med miljökonsekvensbeskrivning och övriga handlingar finns tillgängliga för 
granskning på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras under Dokument, flik 
Granskningshandlingar mars 2022, under tiden 3 mars 2022 till den 29 april 2022. 

Handlingarna finns också tillgängliga under tiden 10 mars 2022 till den 29 april 2022 hos: 

 

 Trafikverket Region Väst, Vikingsgatan 2-4 i Göteborg 

 Trafik och stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i Göteborg 

 Mölndals Stadshus, Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal 

 Härryda kommunhus, Råda torg 1 i Mölnlycke 

 Bollebygds kommunhus, Ballebovägen 2 i Bollebygd 

 Marks kommunhus, Boråsvägen 40 i Kinna 

 Stadshuset Borås, Kungsgatan 55 i Borås 
 

Synpunkter med anledning av ärendet ska ges in skriftligen senast den 29 april 2022. Synpunkter ska 
skickas till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post 
till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2021/128691. 

Om du vill ha mer information kontakta Josefin Axelsson, delprojektledare Trafikverket Nya stambanor 

tel. 010-123 15 09, e-post program.goteborg-boras@trafikverket.se  

 

Med vänlig hälsning 

Malin Odenstedt Lindhe och Jan Johansson, projektledare 

 

  

Ronstad  Lisa, N Sgbp1 2022-02-01 
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Förteckning över handlingar 

 Lokaliseringsutredning granskningshandling 2022-02-28 

Bilagor 
o Kartor korridorer för tillåtlighetsprövning 2022-01-31 
o Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-25 
o Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning 2022-02-01 

 Miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-22 
Bilagor 
o Tabell Bedömda fågelarter 
o Undantag miljökvalitetsnormer 
o Naturvärdesinventering 2021-04-19 
o Naturvärdesinventering komplettering 2021-11-23 
o Kulturarvsanalys 2020-09-09 
Underlagsrapporter 
o PM Klimat 2021-11-23 
o PM Buller 2021-11-23 
o PM Stomljud 2021-11-23 
o PM Vibrationer 2021-11-23 
o PM Naturmiljö 2022-02-22 

 Landskapskaraktärsanalys 2020-09-09 

 Social konsekvensanalys 2022-01-31 

 Gestaltningsprogram 2022-01-31 

 Samrådsredogörelse 2021-12-20 
 

 

 

 

 

 

Information om personuppgiftsbehandling  

Trafikverket har inhämtat kontaktuppgifter till er organisation i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet 
med sektorslagarna för infrastruktur i syfte att genomföra granskning för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 
Kontaktuppgifter till företrädare för organisationer utgör personuppgifter. Uppgifter som har samlats in är 
organisationens företrädare och kontaktuppgifter till dessa. Rättslig grund är allmänt intresse. Uppgifterna 
kommer att behandlas av Trafikverkets personal, och kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. 
Inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter i ärendet utgör allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. 
Beslut och andra dokument innehållande namn och fastighetsbeteckningar kan komma att publiceras.  

Personuppgifterna skyddas genom att Trafikverkets regelverk för informationssäkerhet tillämpas.  

Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, 
begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Denna begäran för dina personuppgifter 
kan göras hos projekt Göteborg-Borås. Begäran kan också göras till Trafikverkets kontaktcenter med angivande av 
föregående kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 
921. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.  

Mer information om Trafikverkets behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud 
finns på http://trafikverket.se/gdpr 
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Regionstyrelsen 

Regional transportplan för Jönköpings 
län 2022 - 2033 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Föreslår Regionstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till regional 
transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering tagit 
fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. Planförslaget 
visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en ekonomisk ram om totalt 
1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på vilka grunder åtgärder inom 
regional statlig transportinfrastruktur ska prioriteras inom länet. Planen har varit 
på remiss i länet under perioden 2021-12-16 -2022-03-18, efter remissomgången 
har mindre justeringar gjorts av plandokumentet.  
 

Information i ärendet 
Inkomna synpunkter 
Region Jönköpings läns förslag till regional transportplan för 2022 – 2033 har 
remitterats under perioden 2021-12-16 -2022-03-18. Under remisstiden inkom 
yttranden från 32 remissinstanser, varav tolv stycken från länets kommuner. 
 
Generellt uppger länets kommuner att de är nöjda med processen kring 
revideringen av transportplanen och att det planförslag som remitterats är väl 
avvägt med rätt fördelning mellan ingående åtgärdsområden. Länets kommuner är 
också överlag överens om att det är viktigt att satsa på länets järnvägsnät samt att 
det är positivt med satsningar på cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Många kommuner lyfter att det är bra med ett ökat fokus på genomförande och 
uppföljning av planen.  
 
Flera av länets kommuner uttrycker en oro över de dramatiska kostnadsökningar 
som skett kopplat till infrastrukturåtgärder och efterfrågar en tydligare transparens 
gällande kostnadskalkyler, nyttoberäkningar och framdrift. 
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Samtliga kommuner lyfter enskilda brister på länets väg- och järnvägsnät som 
respektive kommun anser bör utredas och åtgärdas. 
 
Justeringar av planförslaget 
Inkomna synpunkter föranleder inga förändringar av den ekonomiska planen för 
perioden 2022 - 2033, däremot har följande justeringar av plandokumentet gjorts: 

• Mindre justeringar och kompletteringar av beskrivningar i 
plandokumentets två inledande kapitel 

• Justering av text gällande klimatpåverkan och klimatanpassning i planens 
konsekvensbedömning 

• Kompletterande text för att öka förståelsen kopplat till enskilda vägar 
• Komplettering av avsnittet med brister för utredning 

 
Fortsatt process 
I och med föreliggande beslut godkänner nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö att planförslaget efter godkännande i regionstyrelsen kan skickas in till 
regeringskansliet i enlighet med regeringens direktiv om åtgärdsplanering. 
Regeringen kommer därefter att fastställa de slutgiltiga ekonomiska ramarna för 
de regionala transportplanerna, efter detta får Region Jönköpings län i uppgift att 
fastställa innehållet i den regionala transportplanen för Jönköpings län 2022 – 
2033. Fastställelsebeslut tas i Regionfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-04-08 
• Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033  

 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 
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Bakgrund

2

PLANFÖRSLAG
Regeringen gav i juni 2021 Region Jönköpings län i uppdrag att ta fram ett 
förslag till regional transportplan för åren 2022 - 2033. Planförslaget baseras 
på en preliminär ekonomisk ram. Detta dokument är det färdigremittera-
de planförslaget som kommer att skickas till infrastrukturdepartementet i 
slutet på april 2022. Regeringen kommer att fastställa definitiva ekonomiska 
ramarna för infrastrukturplaner sommaren 2022, därefter fastställer Region-
fullmäktige den regionala transportplanen.

FRÅGOR
Infrastrukturstrategerna på Region Jönköpings län svarar gärna på frågor 
kring själva planförslaget eller länets planering för transportinfrastruktur på 
ett mer generellt plan:

Ida Hedberg ida.hedberg@rjl.se, 0730-39 63 38

Emil Hesse emil.hesse@rjl.se, 070-269 54 50

ORDLISTA
För att öka planförslagets läsbarhet 
förklarar vi nedan några av de transport- 
och trafikrelaterade ord och förkortningar 
som förekommer i rapporten.

Driftsbidrag Bidrag som ges för att 
mottagaren ska kunna bedriva drift och 
underhåll på en anläggning.

Intermodala transporter Begrepp som 
avser att transport av en godsenhet sker 
med fler än ett transportsätt.

Investeringsbidrag  Bidrag som ges 
för att mottagaren ska kunna utföra nya 
investeringar eller reinvesteringar i åtgärder.

JLT Länstrafiken i Jönköpings län

Kombiterminal Terminal där olika 
lastbärare byter transportsätt (t.ex. från 
lastbil till godståg) utan att själva godset 
berörs, så kallade intermodala transporter.

LCC Livscykelanalys - ekonomisk analys där 
totala kostnader och intäkter för en åtgärd 
sammanställs över dess livslängd. 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning - 
redovisning av den påverkan på miljön som 
planens genomförande kan få.

NNK Nettonuvärdekvoten (NNK) är det 
samhällsekonomiska lönsamhetsmått 
som används vid investeringar inom 
transportsektorn. NNK är lika med 
summa nettonuvärdet i förhållande till 
investeringskostnaden och ev. drift- och 
underhållskostnaden vid startåret.

Mötesseparerade vägar Vägar där en 
barriär (oftst mitträcke) finns mellan 
mötande körfält.

Restidskvot Ett mått som används för 
att uppskatta hur konkurrenskraftig 
kollektivtrafiken är i förhållande till bilen 
som färdmedel utifrån restid (restid med 
kollektivtrafik/restid med bil).

SEB Samlad effektbedömning - beskriver 
vilka effekter och kostnader en föreslagen 
åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om 
den genomförs.

Styv tidtabell En tidtabell som är lagd 
så att det är jämna tidsintervall mellan 
avgångarna.

TIM-nämnden Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö i Jönköpings län

Transportinfrastruktur Infrastruktur som 
syftar till att möjliggöra transporter av 
människor och gods

Y:et Samlingsnamn för järnvägssträckorna 
Värnamo-Vaggeryd-Nässjö (delar av HNJ-banan) 
och Jönköping-Vaggeryd (Vaggerydsbanan). 
Namnet kommer sig av att banorna tillsammans 
ser ut som ett stort Y.

ÅDT Årsdygnstrafik - det under ett år 
genomsnittliga trafikflödet per dygn.

ÅVS Åtgärdsvalsstudie - metodik där en 
utredning av möjliga lösningar för att lösa 
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BALANS

VÄG

JÄRNVÄG

Balans

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag
Flödesschemat ovan visar plandokumen-
tets upplägg och illustrerar samtidigt 
processen med att ta fram ett förslag till 
regional transportplan.

1. Bakgrund Avsnittet redogör för vad en transportplan är, hur de formella 
processerna kring inriktningsplanering och åtgärdsplanering ser ut samt hur 
planen tar avstamp i nationella och regionala mål

2. Förutsättningar och behov Här beskrivs de specifika förutsättningar 
som Jönköpings län har och vilka behov vi ser kopplat till den regionala 
transportinfrastrukturen.

3. Strategier I kapitlet redovisas tre olika planalternativ grundade på 
alternativa strategier för att möta våra regionala transportbehov.

4. Sammanfattning av konsekvensbeskrivning I kapitlet beskrivs samlat hur 
respektive planalternativ påverkar miljöaspekter samt samhällsekonomi och 
regional utveckling.

5. Planförslag Kapitlet redogör för det valda förslaget till regional transport-
plan. Planförslaget beskrivs utifrån sex olika åtgärdsområden och lyfter också 
specifika brister som Region Jönköpings län ser som prioriterade att utreda 
under planperioden samt hur genomförandet av planen förväntas ske.

Läsanvisning
Dokumentet är uppbyggt i en logisk ordningsföljd där inledande kapitel anger 
förutsättningarna för det slutliga förslaget till regional transportplan.

Bilaga: Fullständig konsekvensbeskrivning I den fullständiga konsekvens-
beskrivningen ges en komplett beskrivning av de olika planalternativens 
påverkan på fokusområden för miljö samt samhällsekonomi och regional 
utveckling.

Alt VÄG

Alt JÄRNVÄG

Alt BALANS

Alt VÄG

Alt JÄRNVÄG
Alt BALANS
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Region Jönköpings län ansvarar för de regionala utvecklings- och tillväxt-
frågorna i Jönköpings län. I uppdraget ingår att utifrån regeringens direktiv 
upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur - eller en regional 
transportplan som dokumentet förenklat kallas.

Att vi har en fungerande transportinfrastruktur är en förutsättning både för att 
pussla ihop vårt eget dagliga liv och för ett väl utvecklat och sammanhängande 
samhälle i stort. Transportinfrastrukturen måste ständigt underhållas och utvecklas; 
inte för infrastrukturens egenvärde utan för att möta samhällets förändrade mål och 
behov. En växande befolkning driver behovet av resor och ökande transporter vilket 
transportsystemet måste hantera samtidigt som utvecklingen ska ske med ett ökat 
hänsynstagande och minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Utvecklingen av infrastrukturen är ett medel för att förändra samhället och möta 
uppkomna eller förväntade trender och behov utifrån de ramar som anges i politiska 
mål och långsiktiga beslut. För Jönköpings län är det prioriterat att förstora och 
förstärka arbetsmarknadsregionerna. Främst genom satsningar på att utveckla 
regionaltågstrafiken, vilket tydligt uttrycks i den Regional utvecklingsstrategin. 
Detta kräver dock höjd standard och ökad kapacitet på stora delar av järnvägsnätet. 
Att utveckla och ställa om transportsystemet tar lång tid och kräver stora resurser. 
Region Jönköpings län kan tyvärr konstatera att tillgängliga medel för att utveckla 
transportsystemet inte räcker för att nå våra högt satta mål och ambitioner. 

Regeringens infrastrukturproposition beslutades av Riksdagen i juni 2021 och 
Region Jönköpings län fick kort därefter direktiv om åtgärdsplanering, vilket är 
det formella uppdraget att ta fram en ny plan. Processen med framtagandet av den 
regionala planen har skett parallellt med framtagandet av den nationella planen, 
detta för att underlätta en helhetssyn i diskussioner och prioriteringar av angelägna 
åtgärder i länet. För att lyfta länets utveckling och stärka kopplingarna till omvärlden 
har Jönköpings län under lång tid aktivt drivit på för att bygga Nya stambanor vilket 
kommer skapa radikalt förbättrade resmöjligheter. 

Grunden till ställningstagandena i transportplanerna är väl förankrad genom 
att de långsiktiga prioriteringar som har gjorts ligger fast. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2022–2033 kan, utifrån nya ekonomiska ramar 
och kostnadsuppskattningar, ses som en utveckling av den tidigare lagda planen för 
att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och behov.

Marcus Eskdahl

Ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Förord
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Regional transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022-2033 och 
den ekonomiska ramen för denna period är 1 684 miljoner kronor. I planen 
har åtgärder med en sammanlagd uppskattad kostnad motsvarande den 
ekonomiska ramen prioriterats. 

Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och åtgärdsområden där en 
summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i den löpande genomförandeprocessen. 
Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har varit styrande för prioriteringen och valet har gjorts 
utifrån de strategier som beskrivs i planen.

Fördelningen av medel visas i tabellen nedan. Mest pengar avsätts för större väginvesteringar 
och järnvägsinvesteringar. I dessa kategorier återfinns namngivna objekt som Rv 27 förbi 
Bor och järnvägarna Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö och Nässjö-Eksjö. Gång- och 
cykelåtgärder prioriteras högre än tidigare och inom åtgärdsområdet ryms satsningar både 
längs statlig väg och medfinansiering till kommuner. Inom åtgärdsområdet trafiksäkerhet och 
framkomlighet ryms mindre trafiksäkerhetshöjande punktinsatser på vägnätet och insatser 
i tätorter. Åtgärdsområdet kollektivtrafikinvesteringar innehåller medel bland annat för 
standardhöjning av hållplatser. I planen finns även investeringsbidrag till enskilda vägar och 
driftbidrag till ickestatliga flygplatser. 

Satsningarna på regionala järnvägar och höjd standard på de största vägstråken leder till både 
ökad tillgänglighet och höjd trafiksäkerhet. En elektrifiering av de regionala järnvägarna 
möjliggör också fler fossilfria resor och transporter. Genom byggandet av fler gång- och 
cykelvägar ökar möjligheterna att ersätta korta bilresor med gång och cykel vilket ger goda 
effekter inte minst för folkhälsan.

Sammanfattning

Total-
kostnad

2022 - 
2024

2025 - 
2027

2028 - 
2033

Utrymme 
i plan

Senare

Järnvägsinvesteringar 50 196 388 634

Elektrifiering o höjd hast.  Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/
Jönköping (Yet)1 

2 729 300 300

Station A6/Ryhov1 200 25 15 40

Pott för plattformsförlängningar2 50 25 25 50

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 1 5803 25 75 100

Elektrifiering Nässjö-Eksjö 144 71 73 144

Större vägåtgärder 213 52 124 389

Rv 27 förbi Bor2 279 187 22 209

Rv 27 Ulås-Bredasten2 74 28 28 56

Lv 842 förbi Tenhult 46 26 20 46

Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 232 78 78 154

Gång- och cykelinvesteringar 109 78 120 307

Längs regional statlig väg2 62 35 60 157

Medfinansiering åtgärder kommunalt vägnät 45 45 60 150

Trafiksäkerhet och framkomlighet 42 36 63 141

Kollektivtrafikåtgärder 36 48 66 150

Längs regional statlig väg 18 14 46 78

Medfinansiering 18 18 36 72

Bidrag 17 15 31 63

Investeringsbidrag till enskilda vägar 7,5 7,5 16 31

Driftsbidrag icke statliga flygplatser 9 7,5 15 32

Totalt 467 425 792 1 684

1  Samfinansiering ur Regional transportplan till nationell plan, undertecknat finansieringsavtal
2  Samfinansieras ur pott i nationell plan
3  Totalsumma för fullständig upprustning och elektrifiering av sträckan
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Alt BALANS

En ny järnvägssträckning mellan Byarum 
och Tenhult samt elektrifiering av sträckan 
Värnamo - Nässjö ger ökad kapacitet, 
kortare restider och förbättrade trafikerings-
möjligheter mellan Värnamo och Jönköping.

En ny mötesstation vid A6/Ryhov ger 
högre kapacitet på Jönköpingsbanan 

och förbättrar regionala pend-
lingsmöjligheter.

Elektrifiering av järnvägen 
mellan Nässjö - Eksjö 

möjliggör ett mer 
effektivt nyttjande av 
RJL:s nya tågflotta. 

Plattformsför-
längningar på 
Jönköpingsbanan 
möjliggör längre 
tågset vilket ökar 
kollektivtrafikens 
kapacitet.

Plankorsningsåtgär-
der på Vetlandaba-

nan ger en mer robust 
trafikering och säkrare 

trafikmiljö.

32 mnkr sätts av för investe-
ringsbidrag till enskilda vägar 
Bidraget stöttar vid insatser 
för att stärka länets mer 
finmaskiga allmänna 
vägnät. 

31 mnkr ges i driftsbi-
drag till Jönköpings 
flygplats, som fyller 
en viktig funktion 
för länets till-
gänglighet.

150 mnkr ska användas till 
kollektivtrafikåtgärder 

på regionalt statligt och 
kommunalt vägnät. 

Åtgärderna ska göra 
kollektivtrafiken mer 

attraktiv och kon-
kurrenskraf-

tig.

157 mnkr avsätts för 
byggande av gång- 
och cykelvägar längs 
regionala statliga 
vägar. Grovt uppskattat 
kan detta innebära cirka 
25 kilometer ny cykelväg 
i länet.

150 mnkr tilldelas statlig med-
finansiering av åtgärder inom 
kommunalt vägnät. Denna pott 
kan ge mycket god utväxling 
för att stärka förutsätt-
ningarna för cykling i 
länets tätorter.

141 mnkr ska 
användas till 
åtgärder för att 
höja trafiksäkerhet 
och framkomlighet på 
länets regionala vägnät. 
Detta förbättrar boendemil-
jöer i mindre tätorter och 
förbättrar säkerheten på 

mer trafikerade 
80-vägar.

Byggnationen av Rv 27 förbi Bor ger ökad säkerhet, 
förbättrad framkomlighet och bättre tätortsmiljö 

utmed ett regionalt viktigt stråk.

Mötesseparering av Ulås - Bredasten på Rv 27 ger en säkrare 
trafikmiljö och ökad framkomlighet i samma stråk.

Omsträckning av Lv 842 förbi Tenhult förbättrar vägens framkomlighet 
och miljön inne i Tenhult.

Planen möjliggör en byggstart för mötesseparering av Rv 27 Bredaryd - 
Anderstorp vilket ger högre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Förslag till regional transportplan 
2022-2033
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1. Bakgrund

PLANERING AV INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

Långsiktig ekonomisk planering av statlig transportinfrastruktur

Nationell och regional plan

Den långsiktiga ekonomiska planeringen av transportinfrastrukturen sker på uppdrag av 
regeringen och ska bedrivas i enlighet med förordning (2009:236) om en nationell plan 
för transportinfrastruktur respektive förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur.  

Ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder i Jönköpings län är uppdelat på två 
planer: den nationella planen som upprättas av Trafikverket och den regionala planen där 
Region Jönköpings län är planupprättare. Båda planerna består av statliga medel och visar 
tillsammans vilka satsningar i transportinfrastruktur som ska genomföras i länet. Upplägget 
med det delade ansvaret för den samlade transportplaneringen ger Region Jönköpings län 
möjlighet att ge länsplanen en regional prägel och prioritera den typ av åtgärder som bedöms 
göra störst nytta i länet.

Rullande planering

Transportplanerna omfattar i allmänhet tolv år och de aktualiseras och förlängs vart fjärde år. 
Eftersom planerna löper över så lång tid behöver de vara både långsiktiga och flexibla. 

Den första delen av en planperiod är i allmänhet mer konkret och omfattar åtgärder som är 
mer planeringsmogna - det vill säga längre komna i planeringsprocessen.  De sista åren under 
en planperiod kan omfatta brister och behov som behöver utredas mer enligt Trafikverkets 
fyrstegsprincip innan de är möjliga att definiera som konkreta åtgärder. 

Större objekt innebär låsningar i planer: för att de ska vara möjliga att genomföra krävs det 
många gånger att medel avsätts i plan över tio år innan en åtgärd är genomförd. 

INNEHÅLL TRANSPORTPLANER
Nationell transportplan

 - drift och underhåll samt riktade 
miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet, 

 - investeringar och trimningsåtgärder på 
statliga järnvägar och nationella stamvägar 
(E4, Rv40 och Rv26 i Jönköpings län)

 - medfinansiering till kommunerna genom 
stadsmiljöavtal, 

 - investeringar i sjöfart (farleder och slussar) 
och 

 - statlig medfinansiering till 
länstransportplanerna.

Regional transportplan

 - Investeringar i statliga vägar som inte ingår 
i stamvägnätet

 - åtgärder som omfattas av förordningen om 
statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m.

 - åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan och val av 
transportsätt samt åtgärder som ger 
effektivare användning av befintlig 
infrastruktur,

 -  åtgärder i andra icke statligt finansierade 
anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör 
redovisas i planen, och

 - driftsbidrag för icke statliga flygplatser 
samt investeringsstöd till  enskilda vägar. 

Länsplanen får avse investeringar och 
förbättringsåtgärder i nationell plan. Detta 
benämns samfinansiering och är aktuellt för 
denna plan. 

År 1-4

ÅVSRTP 
18-29

RTP 
22-33

RTP 
26-37

RTP 
30-41

2022-33 
Prioriterade planeringsmogna 
åtgärder lyfts in som 
finansierade objekt i sista delen 
av RTP 22-33. 

2018-21  
Brister prioriteras 
för utredning inför 
att eventuellt 
lyftas som nya 
objekt i RTP 22-33

År 5-8 År 9-12

År 1-4 År 5-8 År 9-12

År 1-4 År 5-8 År 9-12

Nya objekt

PlanskedeÅVS Nya objekt

Produktion

ÅVS

Planskede Nya objekt

RTP 
30-41

År 1-4 År 5-8 År 9-12

Produktion Planskede Nya objekt

2026-29 
Objekt som har lyfts in i 
RTP 22-33 ligger i mitten 
av nästkommande plan och 
befinner sig då sannolikt i 
planskede.

2030-33 
Objekt som har lyfts 
in i RTP 22-33 går in 
i produktionsskede 
under ny RTPs 
första fyra år.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR UPPRÄTTANDE AV 
PLANFÖRSLAG
Planen bygger på ett beslut om årlig 
ramtilldelning som planupprättaren måste 
förhålla sig till vid planering av åtgärder och 
åtgärdsområden.

Detta betyder att investeringar måste förde-
las på ett strategiskt sätt över hela planpe-
rioden; i allmänhet finns det inte tillräckligt 
ekonomiskt utrymme för att genomföra flera 
stora projekt samtidigt. 

Det är också en utmaning att har tillräckligt 
med planeringsmogna åtgärder för att upp-
arbeta planerad mängd medel. Det är därför 
viktigt att planen är strategisk i att lyfta 
brister för utredning för att regionen ska ha 
möjlighet att prioritera in dem som åtgärder 
vid nästkommande planrevidering.

För icke namngivna objekt (< 50 mnkr) är 
planeringscyklerna inte lika långa, det är där-
för möjligt att arbeta med bristinventeringar 
och tidiga utredningar mer löpande under 
planperioden - det är dock fortfarande väldigt 
viktigt att vara proaktiv i planeringen för att 
få framdrift i åtgärdsområdena. Bilden visar hur den långsiktiga planeringen rullar över tid: från det att en större brist börjar utredas tills dess att den 

är genomförd som åtgärd tar det i allmänhet mer än tio år och bristen/åtgärden hinner vara med i fyra olika transport-
planer!
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Låsningar i gällande regional transportplan för 2018-2029

Inför framtagandet av regional transportplan för 2022-2033 måste planbygget förhålla sig 
till de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i transportplanen för 
2018-2029. Eftersom flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade kostnadskalkyler inför den 
nya planomgången ianspråktar respektive objekt i de flesta fall en större del av den samlade 
ramen under kommande planperiod än i planen 2018-2029.

Järnvägsinvesteringar I gällande plan är 300 mnkr avsatta för samfinansiering av 
elektrifiering, ökad kapacitet och höjd hastighet Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping. 
Medlen ligger fördelade på åren 2021-2029. Sedan planen fastställdes har åtgärden påbörjats.

I gällande plan finns även 220 mnkr fördelade på en pott för åtgärder för hållbar tågtrafik 
på regionala banor. Under planperioden har åtgärden elektrifiering Nässjö-Eksjö påbörjats.

Större väginvesteringar Gällande plan omfattar fem större vägprojekt varav två är 
färdigställda (Rv 32 Sunneränga-Marbäck samt Rv 32 Traneryd-Tranås S). Åtgärden Rv 
27 förbi Bor var planerad att byggstartas under 2021 men har drabbats av förseningar och 
kommer sannolikt inte att gå in i produktion förrän 2023. Delen Ulås-Bredasten har ej beställts 
utan kommer att hanteras som ett eget objekt och har påbörjats under 2021. Åtgärderna Rv 
27 Bredaryd-Anderstorp och väg 842 förbi Tenhult är i gällande plan planerade att påbörjas 
under perioden 2024-2029.

Regional transportplan 
2018-2029

utrymme i 
plan mnkr

 Järnvägsinvesteringar 520

 Större väginvesteringar 318

 Gång- och cykelinvesteringar 240

 Trafiksäkerhet och framkomlighet 127

 Infrastruktur för kollektivtrafik 120

 Bidrag 53

38%

23%

17%

9%

9%
4%

RTP 18-29 14,7%

Regional transportplan 
2018-2029

Kostnads-
kalkyl 2018

Tidigare 2018-
2020

2021-
2023

2024-
2029

Utrymme 
i plan

Järnvägsinvesteringar 60 150 310 520

Elektrifiering o höjd hast.  Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/
Jönköping (Yet)1 

1 500 110 190 300

Åtgärder för hållbar tågtrafik på reg banor 60 40 120 220

Större vägåtgärder 90 80 148 318

Rv 32 Sunneränga-Marbäck 176 126 50

Rv 32 Traneryd-Tranås S 40 40

Rv 27 förbi Bor  (inkl Ulås-Bredasten)2 203 80 55 135

Rv 27 Bredaryd-Anderstorp1 90 60 60

Lv 842 förbi Tenhult 33 33 33

Gång- och cykelinvesteringar 80 60 100 240

Längs regional statlig väg 120

Medfinansiering åtgärder kommunalt vägnät 120

Trafiksäkerhet och framkomlighet 37 21 69 127

Kollektivtrafikåtgärder 35 30 55 120

Längs regional statlig väg 60

Medfinansiering 60

Bidrag 13 13 27 53

Investeringsbidrag till enskilda vägar 28

Driftsbidrag icke statliga flygplatser 25

Totalt 315 354 709 1 378 
mnkr

1  Samfinansiering ur Regional transportplan till nationell plan, undertecknat finansieringsavtal
2 Samfinansiering nat plan 1/3

Planens ram baseras på det belopp som angavs 
i regeringens direktiv och Trafikverkets justering 
utifrån tidigare upparbetning har inte beaktats 
eftersom det kom efter planens fastställelse. 
Trafikverkets beslut om justering innebar att 
planens totala ram minskade med cirka 100 mnkr.
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Inriktningsplanering

Själva processen med att ta fram nya transportplaner inleds med att regeringen ger Trafikverket 
och ibland andra myndigheter i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för kommande 
planperiod. Underlaget beskriver möjliga långsiktiga inriktningar för transportsystemets 
utveckling och utgör grunden för kommande infrastrukturproposition. 

I propositionen som presenterades i april 2021 och beslutades av riksdagen i juni 2021 anges 
preliminära ramar för den nationella transportplanen. Riksdagen fattar beslut om den totala 
ekonomiska ramen.

Direktiv för åtgärdsplanering

Direktiv för åtgärdsplanering tas fram av Regeringen och ger planupprättarna uppdraget 
att ta fram planer. Direktiven anger ekonomiska ramar och övergripande inriktning för 
transportplanerna. Direktiven för åtgärdsplanering tillkännagavs i slutet av juni 2021.

För kommande planperiod har Jönköpings län fått en ram om 1 581 miljoner kronor. 
Dessa medel har fördelats jämt över planperiodens tolv år. Under föregående planperiod 
underutnyttjades tilldelad ram med cirka 100 mnkr. Dessa medel har genom genom beslut 
från Trafikverket fördelats över kommande planperiods första fyra år. Detta betyder att länets 
årliga ram är större i början än i mitten och slutet på planperioden.

Direktiven anger att transportplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för 
att bidra till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Prioriteringar i 
förslaget ska motiveras och effekterna på möjligheterna att nå de transportpolitiska målen 
ska redovisas. 

Total ram 799 
miljarder för 
åren 2022-2033 
437 miljarder 
utveckling 
transport 
systemet

Inriktnings-
underlag

Infrastruktur-
proposition

Regeringens 
direktiv

Nationell plan remiss 
30/11-28/2

Inriktningsplanering

Hösten 2020 April 2021 Juni 2021 December 2021

Länsplan remiss  
dec-mar

Mars 2022 Sommaren 2022

Regeringen 
fastställer nationell 

plan

RF fastställer 
länsplan

Åtgärdsplanering

Ram länsplan 
1 581 mnkr 
(1 683 
mnkr inkl 
avräkning)

April 2022

 30/4 Färdig 
länsplan
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ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN 
PLANERING AV STATLIG 
TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Regeringen
 - Ger uppdrag om inriktningsunderlag
 - Tar fram förslag till proposition
 - Beslutar om direktiv
 - Beslutar om innehållet i nationell plan och 

ramarna för länsplanerna

Riksdagen
 - Fattar beslut om proposition

Trafikverket 
 - Tar fram inriktningsunderlag, förslag till 

nationell plan och planeringsunderlag 
kopplade till objekt i regionala planer.

 - Har hand om transportplanernas 
budgetramar och följer löpande upp 
upparbetning.

 - Genomför alla fysiska åtgärder (förutom 
åtgärder med statlig medfinansiering) 

 - Genomför åtgärdsvalsstudier
 - Handlägger statlig medfinansiering.

Länsplaneupprättare (Sveriges Regioner)
 - Tar fram förslag till regional transportplan
 - Samverkar löpande med Trafikverket kring 

genomförandet av regional transportplan

Regional förankringsprocess för transportplaner

Under hela processen från samråd av inriktningsunderlag till färdigt planförslag har Region 
Jönköpings län haft en löpande dialog med länets kommuner och Trafikverket via följande 
forum och nätverk:

Politisk förankring

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) fattar beslut om remiss av den 
regionala transportplanen och lämnar förslag till regionfullmäktiges beslut om fastställelse 
av färdig plan. TIM-nämnden har informerats löpande under planprocessen.

Politisk referensgrupp är sammansatt av ordförande i regionstyrelsen, TIM-nämndens 
presidium samt utsedda representanter från kommunstyrelserna i Vetlanda, Värnamo 
och Jönköping (vilka i sin tur företräder länet som helhet). Referensgruppen har träffats 
kontinuerligt för att skapa politisk förankring för både prioriteringar till nationell plan och 
innehållet i regional transportplan.

Kommunalt forum utgörs av regionens politiska ledning och länets samtliga 
kommunstyrelseordförande. Forument har informerats löpande under hela planprocessen.

Förankring på tjänstepersonsnivå

Regionalt infrastrukturnätverk utgörs av tjänstepersoner från länets kommuner. Möten för 
information och dialog med nätverket har anordnats cirka en gång i månaden under hela 
planprocessen. Representanter ur infrastrukturnätverket har bildat en arbetsgrupp kopplat 
till framtagandet av en regional cykelstrategi, ett arbete som i viss mån har bäring på den 
regionala transportplanen. 

Kommunchefsnätverk består av kommuncheferna i länets kommuner. Nätverket har 
informerats löpande under hela planprocessen.

Trafikverket Region Syd har haft täta avstämningar med Region Jönköpings län på länsnivå 
och har även deltagit vid de löpande möten som organiserats inom TrvSyd (som omfattar 
länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne).

Avgränsningssamråd för konsekvensbeskrivning

I början på sommaren 2021 hölls ett samråd kring avgränsning av transportplanens 
konsekvensbeskrivning med länets kommuner och grannregioner. Ett muntligt samråd 
kring avgränsning hölls med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Merparten av de synpunkter 
som inkom under samrådet har varit möjliga att tillgodose under det fortsatta arbetet med 
transportplanens konsekvensbedömning.

Regionalt seminarium

Med anledning av det pågående upprättandet av ny regional transportplan anordnade 
Region Jönköpings län ett regionalt seminarium med fokus på transportinfrastruktur och 
samhällsplanering augusti 2021. Seminariet hade cirka 80 åhörare från såväl offentlig som 
privat sektor.

REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR
Regioner ska skapa förutsättningar för en 
utveckling som leder till en hållbar tillväxt 
i alla delar av landet och som utgår från de 
lokala och regionala förutsättningar som 
råder.

Det obligatoriska uppdraget sker på 
uppdrag från staten och finns reglerat i 
förordningen om regionalt tillväxtarbete och 
i en lag om regionalt utvecklingsansvar. Det 
obligatoriska uppdraget omfattar följande 
punkter:

 - arbeta fram och fastställa en strategi för 
utvecklingen i länet

 - samordna insatser för att genomföra 
denna strategi

 - besluta om hur medel för regionalt 
tillväxtarbete ska användas

 - följa upp, utvärdera och redovisa 
resultaten av tillväxtarbetet till regeringen

 - utföra uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram

 - upprätta och fastställa länsplaner för 
transportinfrastruktur

Utöver det obligatoriska uppdraget har 
Regionen även initiativrätt i angelägna 
regionala frågor.

1960



Bakgrund

12

FINANSIERINGSTYPER
Med medfinansiering avses att till exempel 
en kommun eller ett företag, helt eller delvis, 
finansierar statlig infrastruktur med medel 
utöver den regionala eller nationella planen.

Statlig medfinansiering innebär att kom-
muner eller regioner kan ansöka om statliga 
medel ur den regionala planen för att genom-
föra åtgärder av kollektivtrafikanläggningar 
eller åtgärder inom miljö- och trafiksäkerhet. 
Ett.ex.empel på detta är medfinansiering av 
kommunala gång- och cykelvägar. 

Samfinansiering innebär att objekt finansie-
ras ur både nationell och regional plan - till 
exempel att medel ur regional plan används 
till att finansiera  en del av namngivet objekt i 
nationell plan.

FYRSTEGSPRINCIPEN
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstra-
tegi och den tillämpas för att säkerställa en 
god resurshushållning och för att åtgärder ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Trans-
portplaner omfattar framförallt medel kopplat 
till steg 3- och 4-åtgärder.

1. Tänk om Det första steget handlar om att 
först och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och resor samt 
valet av transportsätt. 

2. Optimera Det andra steget innebär att 
genomföra åtgärder som medför ett mer 
effektivt utnyttjande av den befintliga infra-
strukturen. 

3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje 
steget som innebär begränsade ombyggna-
tioner. 

4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om 
behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller 
större ombyggnadsåtgärder.

Fysisk planering av åtgärder

Utredningar av brister i transportsystemet

Det första steget i den formella planeringsprocessen för infrastrukturåtgärder är att definie-
ra och prioritera en brist för åtgärdsvalsstudie (ÅVS). ÅVSen utreder  transportslags- 
övergripande vilka typer av åtgärder som är möjliga att vidta för att lösa ett transportbehov 
och är ett krav för att ett större infrastrukturprojekt ska vara aktuellt för att ingå i nationell 
eller regional plan. Syftet med ÅVSer är att avgöra vad som ska göras för att lösa transport-
behovet och de utgår alltid från fyrstegsprincipen, vilket betyder att möjliga åtgärder för 
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis.

Genomförande av åtgärder

När medel avsatts för en åtgärd i transportplan och en beställning av åtgärden gjorts kan 
Trafikverket påbörja åtgärdens genomförande.

Investeringsåtgärder i det statliga transportsystemet planeras och utförs av Trafikverket. 
Trafikverkets investeringsverksamhet är en ren beställarorganisation vilket betyder att 
samtliga projektskeden projektleds av Trafikverket men handlas upp och utförs av konsult- 
respektive entreprenadföretag. Från det att en åtgärd beställs till dess att den är färdig att 
öppna för trafik kan det, beroende på projektets storlek och komplexitet, ta från två till över 
tio år.

Planskede För många åtgärder krävs planläggning enligt väglagen eller lag om byggande av 
järnväg. I den lagstyrda planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas så att 
ändamålet med anläggningen uppnäs med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad samt beaktande av övriga samhällsintressen. I de fall åtgärden innebär betydande 
miljöpåverkan ska projektet miljöbedömas enligt Miljöbalken. 

En liten okomplicerad åtgärd på en befintlig väg eller järnväg anses inte vara byggande av väg 
eller järnväg om åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och 
om berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen har medgett att mark 
eller annat utrymme fås tas i anspråk. Sådana åtgärder kan utföras utan planläggning.   

Bygghandlingsskede I bygghandlingsskedet tas tekniska beskrivningar med krav som 
gäller vägens eller järnvägens funktion fram. Bygghandlingen fungerar som underlag för 
byggarbetet och innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.   

Byggskede I byggskedet genomförs väg- eller järnvägsåtgärden. Väg- eller järnvägsplanen 
måste har vunnit laga kraft innan produktion kan påbörjas. Det är i allmänhet i byggskedet 
som största delen av åtgärdens budgeterade medel nyttjas; en större produktion på väg kan  
belasta transportplanen med flera hundra miljoner på ett år, produktionsskedet på järnväg 
är i allmänhet ännu mer kostnadsdrivande men bärs i allmänhet huvudsakligen av nationell 
plan.               

Åtgärdsvalsstudie

Ca 1-2 år beroende 
på komplexitet och 
omfattning.

Vägplan/järnvägsplan

ca 2-5 år beroende på komplexitet 
och åtgärdens omfattning samt 
eventuella överklaganden av planen. 
(Kan ta längre tid vid stora projekt 
eller ändrad inriktning i projekt)

Bygghandling

Ca 1-2 år 
beroende på 
komplexitet och 
omfattning. 

Byggskede

Ca 1-3 år beroende 
på komplexitet och 
omfattning. (Kan ta 
längre tid vid stora 
projekt)

Genomförande av  åtgärd
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NATIONELLA MÅL MED STOR PÅVERKAN PÅ PLANENS 
UTFORMNING

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål är viktiga som utgångspunkt för arbetet med långsiktig 
planering av transportsystemet, vilket tydliggörs i regeringens direktiv för åtgärdsplanering. 

 � Den regionala transportplanen lyfter in de transportpolitiska målen både som 
utgångspunkt för formulerade strategier och som utvärderingsparameter av 
planalternativ i planens konsekvensbedömning.

Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. 
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 

 � Miljömålen är inarbetade i transportplanen via de fokusområden som används i planens 
konsekvensbedömning.

Klimatmål
Riksdagen beslutade 1 januari 2018 om ny klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk med 
uttalade mal om att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatarbetet och bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp.

Etappmålet för klimat innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

 � Den regionala transportplanen har lyft in klimatmålen i planens konsekvensbeskrivning 
(via fokusområden och transportpolitiska mål) samt som bakgrund till utformningen av 
planens strategier. 

Etappmål för trafiksäkerhet
Det av regeringen beslutade etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna till 
följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras till år 
2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade 
inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

 � Etappmålet för trafiksäkerhet har arbetats in i planen genom de fokusområden som 
används i planens konsekvensbedömning.

SVERIGES TRANSPORTPOLITISKA 
MÅL
De transportpolitiska målen är viktiga ut-
gångspunkter för den långsiktiga transport-
planeringen.

Det övergripande transportpolitiska målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet. Riksdagen har utöver detta 
beslutat om ett funktionsmål som kopplar 
till tillgänglighet och ett hänsynsmål som 
kopplar till säkerhet, miljö och hälsa.

Transportsystemet ska utvecklas mot det 
övergripande transportpolitiska målet. 
Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. 
För att det övergripande transportpolitiska 
målet ska kunna nås behöver funktionsmå-
let i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet.

Funktionsmålet Hänsynsmålet

SVERIGES MILJÖMÅL
Miljömålssystemet består av ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål. Sveriges miljömål är det nationel-
la genomförandet av den ekologiska dimen-
sionen av de globala hållbarhetsmålen. 

Generationsmålet innebär att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbe-
tet ska leda till.

1962



Bakgrund

14

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 
(RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin är den 
långsiktiga planen för Jönköpings län och 
är en viktig utgångspunkt för länets arbetet 
med tillväxt och utvecklingsfrågor. 

Den övergripande visionen i RUS är att 
Jönköpings län ska vara Sveriges mest håll-
bara, alltraktiva och tillgängliga region. 

Visionen är nedbruten i sex strategiområden 
som i sin tur är indelade i delstrategier. Av de 
sex målområdena är det framförallt målet En 
tillgänglig  region: 2035 skapar tillgäng-
lighet utvecklingskraft i Jönköpings län 
som ger riktning åt arbetet med den regiona-
la transportplanen.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035

Jönköpings län 

REGIONALT 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
beskriver mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik 
inom länet samt den kollektivtrafik över 
länsgräns som till störst del består av 
vardagsresande. 

REGIONALA MÅL MED STOR PÅVERKAN PÅ PLANENS 
UTFORMNING

Länets mål för tillgänglig utvecklingskraft i Regional utvecklings-
strategi (RUS)
I länets regionala utvecklingsstrategi är det framförallt tre delstrategier kopplade till målet om 
tillgänglig utvecklingskraft som är relevanta att utgå från kopplat till transportplanen. Dessa 
delstrategier används som underlag för prioriteringar, formulering av strategier och som 
delaspekt för utvärdering av olika alternativa planutformningar i konsekvensbeskrivningen. 

För att kunna utvärdera planen utifrån RUS har preciseringar av respektive delstrategi gjorts:

Järnvägsförbindelser Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman 
länets kommuner med varandra, angränsande län och strategiska hamnar.

 � Länet ska prioritera upprustning av länets befintliga järnvägar och person- och 
godstransporter med tåg ska främjas genom transportplaneringen.

Kollektivtrafik Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling, 
arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och 
kultur. 

 � Planeringen av transportinfrastruktur ska stärka kollektivtrafikens förutsättningar i 
länet. 

Tillgänglighet Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och 
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

 � Transportplaneringen ska verka för att binda samman målpunkter i och utanför länet 
genom att minska restider samt möjliggöra gång- och cykelresor i viktiga stråk.

Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet fungerar som underlag till planbygget kopplat till 
framtida mål och strategier kring trafikering. En viktig utgångspunkt i detta är programmets 
beskrivning av framtida linjenät i länet1.

I programmet för Jönköpings län anges följande målsättningar kring kollektivtrafikens 
utveckling som ska vara uppnådda till år 2035:

Marknadsandel 25 % av de motorburna resorna i länet ska göras med kollektivtrafik i 
regional och privat regi

Resandemål 78 % fler resor ska göras med kollektivtrafik (basår 2018, totalt 40 miljoner 
resor)

Nåbarhet 85 % av länets befolkning ska ha närmare än 1 000 meter till hållplats eller station

Kundnöjdhet/kvalitet 60 % av alla länsinvånare och 70 % av kollektrivtrafikresenärer ska 
vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektrivtrafiken

Tillgänglighet Fler med funktionsnedsättningar ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken

Miljö/hållbart samhälle All trafik inom den allmänna kollektivtrafiken ska köras med 
förnybara drivmedel och energiförbrukningen per körd personkilometer ska minska med 
minst 38 % (basår 2018)

1 Se avsnittet ”Beskrivning av länets kollektivtrafik i kapitel ”Förutsättningar”
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Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
För att konkretisera arbetet och de prioriteringar som behöver göras för att minska länets 
klimatpåverkan är strategin indelad i sju fokusområden varav transporter och resor är ett. För 
fokusområdet anges två mål:

• År 2030 är växthusgasutsläppen från transportsektorn minst 75 procent lägre jämfört 
med 2010

• År 2030 är andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång minst 30 
procent.

Följande inriktningar inom fokusområdet bedöms ha särskilt stor bäring på den regionala 
transportplanen:

Satsning på järnvägen Verka för flytt av godstransporter från väg till järnväg där infrastruktur 
finns tillgänglig samt verka för upprustning och utveckling av järnvägsinfrastrukturen.

Förändrade resvanor Verka för beteendeförändring och skapa incitament för att överföra 
resandet från bil till kollektivtrafik och cykel. Detta gäller särskilt sträckor under 5 kilometer 
och riktat till grupper som idag i låg utsträckning nyttjar dessa transportmedel (exempelvis 
utifrån socioekonomi, kön och ålder).

Reduktion av det totala transportbehovet Ett reducerat totalt transportbehov och en total 
minskad energianvändning i transportsektorn är centrala för att minska utsläppen. Ur ett 
bredare hållbarhetsperspektiv är det inte heller tillräckligt att enbart satsa på omställning av 
fordonsflottan eftersom transporter även påverkar exempelvis luftkvalitet och buller.

 
  

 
 
 

 

Meddelande nr 2019:18 

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 

KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR 
JÖNKÖPINGS LÄN
På regeringens uppdrag har Länsstyrelsen 
tagit fram en regional klimat- och energis-
trategi med klimatmål för Jönköpings län. 
Strategins syfte är att ange en gemensam 
inriktning för klimat- och energiarbetet i 
offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i 
Jönköpings län. Länets gemensamma vision 
är att tillsammans skapa ett klimatsmart 
plusenergilän senast 2045. 
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SYDSVENSKA MÅL MED STOR PÅVERKAN PÅ PLANENS 
UTFORMNING

Utgångspunkter för framtida utveckling av infrastruktur
Inom ramen för RSS-samarbetet har tre mål för Sydsveriges transportsystem beslutats. Målen 
verkar inom ramvillkoret ”ett robust transportsystem med minskad klimatpåverkan” och har 
som planeringsprincip att skapa förutsättningar för utvecklingskraftiga tillväxtmotorer och 
stödjande regionala kärnor.

Nationell och internationell tillgänglighet: snabb utbyggnad av nya stambanor 
med centrala stationslägen och kopplingspunkter till Södra stambanan och anslutande 
uppgraderade tvärbanor samt färdigställande av västkustbanan.

 � Målet innebär att ett systemtänk krävs kring hur länets järnvägar och övrig infrastruktur 
ska uppgraderas för att maximera nyttan av nya stambanor.

Sammanknutet Sydsverige: utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer 
den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Starka stråk 
genom sydsverige som är länkade med sammanbindande tvärförbindelser.

 � Målet betyder att den regionala transportplanen bör sträva efter att stärka länets viktiga 
stråk.

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter: ökad transportkapacitet för effektiva 
och klimatsmarta transporter för näringslivet.

 � Målet innebär att planen bör möjliggöra ökad kapacitet i stråk och noder som är särskilt 
viktiga för godstransporter och sträva efter att flytta över gods från väg till järnväg.

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige har en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige 
bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken. Syftet är att förbättra den 
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet 
till högre studier och en ökad tillväxt. I positionspappret för kollektivtrafik har Sydsveriges 
regioner formulerat tre mål varav det sista (samhället) har störst bäring på den långsiktiga 
planeringen av transportinfrastruktur:

Resenären Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och 
bekväma resor.

Trafikeringen Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala 
kärnor och stärka deras samspel med sitt omland.

Samhället Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än 
med bil.

 � De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas till grund för 
utvecklingen av infrastrukturen. 

 � Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorerna i 
Sydsverige ska prioriteras.

 � Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige.

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
(RSS)
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbe-
te mellan Region Blekinge, Region Halland, 
Region Jönköping, Region Kalmar län, Region 
Kronoberg och Region Skåne kring bland 
annat infrastruktur och kollektivtrafik.

Samarbete sker på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå, där både styrande 
och oppositionspolitiker medverkar. 
Målsättningen är att skapa en grund för ökad 
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige 
och Sverige.

1

POSITIONSPAPPER FÖR INFRASTRUKTUR
EN VÄL UTVECKLAD SYDSVENSK INFRASTRUKTUR GYNNAR HELA SVERIGE

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE2020

1

POSITIONSPAPPER KOLLEKTIVTRAFIK
2019

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT ENATSYDSVERIGE
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MEGATRENDER
Megatrender är stora globala föränd-
ringar som sker övergripande i vårt 
samhälle och som kommer att påverka 
oss de kommande åren. 

ESPAS (European Strategy and Policy 
Analysis System, 2019) beskriver me-
gatrender som utveckling som redan 
pågår och som är nästan omöjliga att 
ändra under det kommande decenniet. 
Oundvikligen kommer alla efterföljande 
möjliga framtider att ramas in av dessa 
trender. Megatrender är identifierade 
och som med stor säkerhet driver 
utvecklingen. Megatrender beskrivs 
på olika sätt av olika aktörer men kan 
ändå sammanfattas i fyra huvudtren-
der; urbanisering och globalisering, 
digitalisering och klimatförändringar.

Globalisering och urbanisering drivs 
av ekonomiska förändringar med 
tilltagande världshandel och globala 
värdekedjor samt städernas tilltagande 
betydelse som ekonomiska motorer. 

Digitaliseringen har också ekonomiska 
drivkrafter, men är samtidigt bero-
ende av, och samspelar med teknisk 
utveckling. 

Arbetet med att minska vår påverkan 
på klimatet och att anpassa samhället 
till de klimatförändringar som har 
skett och kommer att ske kan snarast 
beskrivas som en politiskt driven trend.  
För transportsystemet finns även 
ekonomiska drivkrafter för effektivare 
och mindre energikrävande transporter.

Kunskapssamhället innebär att kunskap 
och andra immateriella värden i allt 
högre utsträckning är värdeskapande 
i ekonomin. Med en kunskapsbaserad 
ekonomi koncentreras befolkningen i 
allt större utsträckning till städerna, i 
synnerhet sådana som erbjuder högre 
utbildning, forskningsmiljöer och som 
har innovationsförmåga. Urbanisering-
en leder till en förändrad demografi i 
olika delar av Sverige. 

MEGATRENDERNAS PÅVERKAN PÅ 
TRANSPORTSYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN
De stora förändringarna i samhället går oftast långsamt och är relativt stabila 
över tid. Megatrenderna påverkar transportsystemet i länet på flera olika sätt. 

Digitaliseringen och det växande tjänstesektorer innebär att mer och mer arbete kan utföras 
på distans vilket innebär att behovet av vardagsresande kan minska vilket går hand i hand med 
den omställning som behöver göras kopplat till pågående klimatförändringar. Urbaniseringen 
drivs av att större arbetsmarknadsregioner ger ett underlag för större branschbredd och en 
bättre matchning på arbetsmarknaden samtidigt som en större befolkning ger underlag till ett 
bredare utbud av nöjen och fritidsaktiviteter. 

För Jönköpings län är det viktigt att integrera länet i så stora arbetsmarknader som möjligt, 
inte minst för att minska sårbarheten i de mindre orterna. Digitalisering och klimatanpassning 
kan under rätt förutsättningar vara samverkande trender, där digitaliseringen möjliggör nya 
smarta och resurseffektiva transportsätt. 

Megatrendernas påverkan på Jönköpings län och hur vi ska förhålla oss till dessa kan 
sammanfattas i tre punkter att ta i beaktande vid planering av transportinfrastruktur:

Stärk kopplingarna För att uppnå ett tillräckligt stort underlag för fler och växande 
branscher och företag är det viktigt att koppla samman länet i effektiva transportstråk, att 
koppla samman regioncentrum med kommuncentra och även att koppla samman städerna 
med deras omland. 

 � Detta kan göras genom en satsning på att utveckla de största vägstråken så att dessa får 
en standard som medger god tillgänglighet. Ett snabbt och effektivt kollektivtrafiksystem 
stärker också kopplingarna i länet. Över längre avstånd är det främst regionaltåg som 
har störst potential att minska restider och stärka kopplingarna.  

Säkerhet och hänsyn Att samhället är tryggt och säkert är en grundläggande faktor. För 
transportsystemet handlar det dels om att minska olyckorna i transportsystemet men även att 
minska de negativa nyttor som uppstår i form av buller och utsläpp. 

 � Att mittseparera de mest trafikerade vägarna är en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd liksom 
att främja tågresandet som i grunden är mycket säkert. Genom att leda trafiken förbi 
orter kan trafikens negativa konsekvenser för boende minska. 

Transportsnålt samhälle Klimatomställningen handlar i grunden om att jordens resurser 
ska räcka både för dagens befolkning och framtida generationer. Genom en planering som 
bidrar till ett minskat transportbehov kan tillgänglig infrastruktur nyttjas på ett bättre sätt. 
En ökad digitalisering ger ökade möjligheter att optimera trafiken så befintlig infrastruktur 
nyttjas optimalt och nya effektiva beteenden premieras.  

 � Att kombinera gång-, cykel och kollektivtrafik kan vara både resurs- och yteffektivt. Nya 
digitala tjänster borde kunna accelerera denna utveckling.    

Klimatförändringar

Urbanisering Globalisering

Digitalisering
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ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LÄNET

Geografisk fördelning och flyttmönster
Jönköpings län har en ojämnt fördelad befolkningsmängd; av länets ca 361 000 invånare 
bor ca 40 % i Jönköpings kommun som ligger i länets norra del. I övrigt karaktäriseras länet 
av många och små tätorter; av länets cirka 80 tätorter har endast sju tätorter över 10 000 
invånare, fler än 70 orter har färre än 2 500 invånare och ungefär 45 tätorter har färre än 500 
invånare. 84% av länets invånare bor i tätorter.

Befolkningen i länet som helhet ökar; tillväxten av befolkning är dock i huvudsak koncentre-
rad till kommunerna närmast Jönköping. Resten av länets kommuner har minskat sin andel 
av länets befolkning åren 2010-2020. Detta är en trend som väntas förstärkas ytterligare un-
der kommande planperiod1. Länets totala befolkning kommer enligt befolkningsprognos2 att 
öka med 9% från 365 000 personer år 2020 till 400 000 personer år 2035.

1 Näringslivsanalys för Jönköpings län, 2021
2 Region Jönköpings län/SCB, 2021

år 
2020

Prognos 
år 2035

Ök-
ning

Invå-
nare 
kom-
munhu-
vudort

Andel 
boen-
de i 
tätor-
ter

Bygg-
da 
bostä-
der1 

Aneby 6 821 6 879 1% 3 668 62% 9,6 
8,4

Eksjö 17 788 18 554 4% 10 864 79% 31,2, 
25,2

Gisla-
ved

29 635 31 415 5% 10 269 82% 17,8, 
15,6

Gnosjö 9 614 9 257 -4% 4 472 75% 7,2, 
6,2

Habo 12 589 15 559 23% 8 516 75% 10,8, 
59,2

Jönkö-
ping

142 427 163 469 15% 100 259 90% 606,4, 
124,2

Mullsjö 7 385 7 652 5% 5 749 88% 21,8, 
9,8

Nässjö 31 563 32 879 4% 18 472 83% 23,2, 
23,4

Sävsjö 11 721 12 035 2% 5 605 75% 8,0,  
12,2

Tranås 18 903 19 412 2% 14 774 85% 28,8, 
24,6

Vagge-
ryd

14 532 17 137 18% 5 556 76% 43,8, 
25,4

Vetlan-
da

27 502 26 548 -3% 13 674 77% 26,2, 
36,4

Värna-
mo

34 530 37 013 7% 19 778 80% 52,0, 
33,8

1 Färdigställda bostäder i flerbostadshus respektive småhus 
som snitt per år för perioden 2016-2020 (RJL/SCB)

Diagrammet visar totalt flyttnetto för länets kommuner 
2020. Länets totala flyttnetto är positivt, däremot är 
flyttnettot för inrikes födda negativt.

Länet tappar framförallt inrikes född befolkning till 
Skåne, Hallands, Östergötlands, Kronobergs och 
Västra Götalands län och hämtar invånare från Kalmar, 
Västernorrlands, Västerbottens, Södermanlands och 
Gävleborgs län.

(RJL/SCB, 2021)

2. Länets förutsättningar och behov
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Ålders- och utbildningsstruktur
Åldersstrukturen för länet är relativt jämn och länet har en god fördelning mellan män och 
kvinnor i yngre och arbetsföra åldersgrupper1.

Andelen invånare med högre utbildning ökar i länet men ligger i dagsläget på något lägre 
nivå än riket som helhet (sett till hur stor andel av befolkningen som har en eftergymnasial 
utbildning på tre år eller mer). Utbildningsnivån är signifikant högre i Habo och Jönköping än 
i övriga länet. Utbildningsnivåerna är  lägst i Gnosjö, Gislaved och Vetlanda2.

Region Jönköpings läns statistik över flyttningsmönster visar att länet bland inrikes födda har 
ett positivt flyttningsnetto för personer med längre akademisk utbildning (mer än tre års hög-
skoleutbildning) medan flyttningsnettot för personer med gymnasieutbildning och kortare 

eftergymnasial utbildning är tydligt negativt.

Bostadsbyggande
Jönköpings län har en hög byggtakt av bostäder och knappt 1 200 bostäder färdigställdes 
under 2020, av dessa byggdes mer än hälften i Jönköpings kommun. Samtidigt tillkom 1 711 
nya hushåll och 1 411 nya invånare i länet vilket innebär att bostadsbyggandet sannolikt inte 
räcker för att mätta efterfrågan. Det råder underskott på bostäder i 11 av länets 13 kommu-
ner, bostadsbristen är framförallt knuten till kommunernas centralorter och är svårare för 
vissa grupper, tex ungdomar3. 

Länet har i grunden en hög andel småhus, dock har bostadsbyggandet i form av hyresrätter 
och bostadsrätter i länets större tätorter ökat de senaste tio åren och är sedan 2013 andels-
mässigt högre än byggnationen av äganderätter4. Denna trend kan bidra till att befintlig in-
frastruktur nyttjas mer effektivt och ger också förutsättningar för ett ökat kollektivt resande

Näringsliv och sysselsättning
Näringslivet i länet har en hög grad av små och medelstora företag inom tillverkning och 
industri, som är länets avgjort största bransch sett till omsättning. Särskilt hög andel tillverk-
ningsindustri finns i kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Sävsjö och Mullsjö5.

Sysselsättningsgraden, det vill säga hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 år som för-
värvsarbetar, ligger på över 80% i hela länet (riksgenomsnitt 79,5%). Däremot är det endast 
Habo kommun som ligger över rikssnittet för disponibel inkomst6.

Arbetsmarknader
Funktionella analysregioner (FA-regioner) används för att beskriva hur väl integrerade olika 
områden är med varandra kopplat till resor mellan boende och arbete. Indelnignen baseras 
på prognoser av arbetspendling över kommungränser.

Större arbetsmarknadsregioner med starka tillväxtmotorer ger bättre förutsättningar för 
ökad branschbredd, vilket i sin tur gör en FA-region mindre känslig för konjunktur- och struk-
turförändringar.

Länets kommuner tillhör två FA-regioner7:

Jönköping: Aneby, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö, 
Tranås och Ydre (Östergötlands län). Totalt ca 120 000 anställda och 16% tillväxt 2010-2018. 

1 Näringslivsanalys RJL 2021
2 RJL/SCB
3 Bostadsförsörjningsanalys för Jönköpings län
4 Bostadsförsörjningsanalys för Jönköpings län
5 RJL/SCB
6 Bostadsförsörjningsanalys
7 Systemanalys RSS

NODSTRUKTUR KOPPLAD TILL 
SYDSVENSK SYSTEMANALYS
Definitionen av en tillväxtmotor är enligt 
Regionsamverkan Sydsveriges definition en 
större ort som har en branschbredd med mer 
än 200 branscher representerade. De utgör en 
struktur som är stabil över tid och ska också 
kunna fånga förändringar över tid. Tillväxtmo-
torerna är en förutsättning för utvecklingen 
av sydsveriges regioner som helhet. Genom 
att understödja tillväxtmotorernas utveckling 
med strategisk infrastruktur ges alltså också 
förutsättningar för en robust tillväxt i andra 
delar av länen.

I Jönköpings län är Jönköping utpekat som 
tillväxtmotor och länets närmaste tillväxtmo-
torer i grannlänen är Växjö, Borås, Linköping, 
Halmstad och Skövde.

Regionala kärnor är orter som bedöms vara 
betydelsefulla för ett större omland och som 
erbjuder en viss bredd avseende arbetsmark-
nad och service. Bland kriterierna ingår bland 
annat att inpendlingen är större än utpend-
lingen.

I Jönköpings län är Tranås, Nässjö och Värna-
mo utpekade som regionala kärnor.

TILLGÄNGLIGHET GER 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT
Forskning från Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping visar att benägenheten till 
arbetspendling sjunker drastiskt vid restider 
över 45 minuter. Platser som ligger inom 45 
minuters restid från varandra kan dra nytta av 
varandra genom bättre matchning och kvalitet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta är 
viktigt för företags produktivitetsutveckling och 
innovationsförmåga och skapar förutsättningar 
för lokala och regional tillväxt.

Goda kommunikationer har alltså stor betydel-
se för en regions samlade förutsättningar för 
attraktivetet och utveckling.

20 40 60 Restid i minuter
Inom regionen

Pendlingsbenägenhet som en funktion av tidsavstånd

1969
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Värnamo: Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Cirka 40 000 anställda, 6% tillväxt 2010-2018. 

Jönköpings FA-region uppvisar en betydligt större branschbredd än Värnamo FA-region och 
har också en högre andel branscher med mer än fem anställda. För att öka Värnamoregionens 
robusthet är det viktigt att säkerställa god tillgänglighet till andra FA-regioner.

Arbetspendling
Avstånden och följaktligen restiderna mellan länets mer befolkningstäta orter är förhållan-
devis långa och det är endast ett fåtal kommunhuvudorter som har ett pendlingsavstånd på 
under 45 minuter till regioncentrat och tillväxtmotorn Jönköping. 

Låg utbildningsnivå och långa pendlingsavstånd gör att lokala företag i delar av länet har 
svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Många företag som ligger utanför attraktivt pend-
lingsavstånd till Jönköping uppvisar svårigheter med att rekrytera nyckelkompetenser8. 

Pendlingsströmmarna mellan länets kommuner och tillväxtmotorer utanför länet är relativt 
begränsade. Störst flöden finns i förhållandena Värnamo - Växjö (cirka 50 minuter med tåg 
och 1,05 timme med bil) och Tranås-Linköping (ca 45 minuter med tåg och 1 timme med bil). 
Restiderna mellan Jönköping och omgivande tillväxtnoder Borås, Skövde, Växjö och Linkö-
ping gör att pendlingsrelationerna mellan noderna inte är så stora9.

8 Näringslivsanalys RJL 2021
9 SCB 2021

Länets överlägset starkaste pendlingsströmmar löper 
från Habo, Vaggeryd och Nässjö till arbetsställen i 
Jönköpings kommun. Starka pendlingsförhållanden 
finns också mellan kommunerna i Värnamos FA-region 
samt mellan höglandskommunerna Nässjö och Eksjö 
och Vetlanda - Eksjö.

Jönköping har en relativt stor utpendling mot 
Stockholm och Göteborg, som till stor del beror på 
veckopendling eller hemarbete från arbetsställen i 
storstäderna.

Det går också att urskilja tydliga mönster med inpend-
ling till länet från grannlänens närmaste kommuner 
(Hylte och Tranemo mot Gislaved, Ljungby mot Värna-
mo och Ydre mot Tranås).

Jönköping Växjö Linköping

Bil Koll. Bil Koll Bil Koll

Aneby 0:55 0:59 2:04 1:41 1:30 1:02

Eksjö 0:51 1:07 1:44 1:31 1:44 1:35

Gislaved 1:11 1:22 1:36 1:34 3:37

Gnosjö 1:05 2:23 1:31 1:00 3:06

Habo 0:23 0:14 2:04 1:59 1:47 2:06

Jönköping 1:51 1:43 1:29 1:43

Mullsjö 0:27 0:22 2:08 2:08 1:51 2:15

Nässjö 0:38 0:34 1:51 0:57 1:53 0:51

Sävsjö 1:06 0:57 1:16 0:59 2:25 1:36

Tranås 1:16 1:17 2:27 1:21 1:02 0:40

Vaggeryd 0:31 0:39 1:29 1:45 1:50 1:54

Vetlanda 1:11 1:25 1:12 1:50 2:11 2:30

Värnamo 0:58 1:06 1:06 0:39 2:17 2:11

 Restid under 45 minuter

 Restid under 60 minuter

 Restid under 90 minuter

Matrisen visar restiden (bil och kollektivtrafik) mellan 
länets kommunhuvudorter och länets tillväxtmotor 
Jönköping samt Växjö och Linköping, som är de 
tillväxtmotorer utanför länet dit flest länsbor pendlar i 
dagsläget.

Störst potential till mer omfattande restidsförkortningar 
finns i relationerna Värnamo - Vaggeryd - Jönköping 
(pågående projektet med nysträckning av järnväg 
Byarum - Tenhult) samt mellan de stationsorter som 
är aktuella för nya stambanor (Linköping - Tranås 
- Jönköping - Borås/Göteborg samt Jönköping - 
Värnamo/Malmö).

Habo

Västervik

Falköping

Växjö

Halmstad

Skövde

Borås

Hyltebruk

Vimmerby

Hultsfred

Åseda
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Ljungby

Ulricehamn

Linköping

Boxholm

Jönköping

Mullsjö

Tranås

Aneby

Eksjö

Nässjö
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Vetlanda

Vaggeryd
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Förvärvsarbetande 16-74 år som pendlar över 
kommungräns (SCB 2019)
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LÄNETS TRANSPORTSYSTEM
Jönköpings län ligger som en naturlig transportnod i stråken mellan 
Stockholm (Mälardalen), Malmö (Öresundsregionen) och Göteborg. Länet 
har kopplingar mot såväl Sydsverige och Halland som ostkusten, Göteborg, 
Skaraborg och Östergötland.

Övergripande transportstråk genom Jönköpings län 
Genom länet löper ett antal transportstråk som har stor betydelse för såväl långväga transpor-
ter och resor som mer regional och lokal arbetspendling. Flera av stråken består av relativt pa-
rallella väg- och järnvägsförbindelser, dock binder länets vägar och järnvägar samman olika 
tätorter och fyller därför olika funktioner vilket kan vara en utmaning kopplat till planering 
av transporter och transportinfrastruktur.

 Stråket E4 och Södra stambanan 

Interregional funktion 
E4 och Södra stambanan är bland Sveriges viktigaste stråk för både person- och godstrafik. 
Stråket skapar starka förbindelser mot Linköping/Norrköping och Mälardalen i nordlig rikt-
ning och kopplar Jönköpings län mot Skåne och Köpenhamn i söder. Stråket bedöms få ännu 
större betydelse kopplat till logistik och gods i framtiden tack vare landförbindelsen över 
Fehrman bält.

Regional funktion 
Stråket är länets viktigaste koppling för tillgänglighet och av stor betydelse för arbetspend-
ling. Utmed E4 ligger Jönköping, Vaggeryd och Värnamo och strax söder om länets södra 
gräns ligger Ljungby. Utmed Södra stambanan ligger kommunhuvudorterna Tranås, Aneby, 
Nässjö och Sävsjö som tack vare järnvägen har förutsättningar för arbetspendling mot Alves-
ta/Växjö och Mjölby/Linköping.

 Västliga stråket utmed Rv 40

Interregional funktion 
Stråkets är betydelsefullt för persontransporter till och från Göteborgsregionen och god-
stransporter kopplade till Göteborgs hamn. Stråket är en del i det viktigaste vägstråket mellan 
Sveriges två största städer Stockholm och Göteborg. 

Regional funktion 
Rv 40 är på regional nivå viktig för arbetspendling till och från Bottnaryd, Ulricehamn och 
Borås.

 Ostliga stråket utmed Rv 40 och Rv 47 samt järnvägarna Jönköpingsbanan - Bockabanan

Interregional funktion 
Stråket är viktigt för godstransporter mot Östersjökusten och hamnen i Oskarshamn. Rv 40 
och Rv 47 är också betydelsfulla för besöksnäringen med kopplingar mot norra Kalmar län 
och Gotland. 

Regional funktion 
Stråket är på regional nivå framförallt viktigt för arbetspendling mellan Jönköping, Nässjö 
och Eksjö. 

 Stråket Jönköpingsbanan och Rv 26/47 

Interregional funktion 

Stråket binder samman länet mot Falköping, Skövde (Västra stambanan) och i förlängningen 
Karlstad och Oslo. Stråket är av betydelse för långväga godstransporter men också i viss mån 
interregional arbetspendling mellan Skövde och Jönköping.

Regional funktion 
Stråket har länets mest omfattande arbetspendling, till största del inpendling till regioncen-
trat Jönköping från Mullsjö och Habo.

1971
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 Stråket Rv 26 och väg 153 samt järnvägarna HNJ-banan och Vaggerydsbanan 

Interregional funktion 
Betydelsefullt för långväga godstransporter och har koppling mot hamnar i Varberg, Falken-
berg och Halmstad samt tillverkningsindustrin i Gnosjöregionen. Stråket har ett omfattande 
fritidsresande mellan kusten och inlandet och även viss arbetspendling Gislaved/Smålands-
stenar - Halmstad.

Regional funktion 
Arbetspendling mellan Gislaved/Smålandsstenar - Jönköping, vilken har potential att utveck-
las tack vare projektet på Y:et1 som binder samman arbetsmarknaderna i Värnamo och Jönkö-
ping med effektiva regionaltågsförbindelser..

 Stråket utmed Rv 27 och Kust-till-kustbanan 

Interregional funktion 
Koppling mot Borås/Göteborg och Växjö/Kalmar. Betydelsefullt stråk för långväga god-
stransporter mellan sydostkusten och västkusten. Stråket binder samman Värnamos arbets-
marknadsregion med Växjös och Borås arbetsmarknadsregioner.

Regional funktion 
Viktigt arbetspendlingsstråk för Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommuner. Vägen och  järn-
vägen passerar till stor del olika orter i dessa kommuner.

 Stråket utmed Rv 31 och Rv 32

Interregional funktion 
Stråket binder på övergripande nivå samman länets östra delar med Örebro, Östergötland 
och Mälardalen och har också en mellankommunal funktion kopplat till arbetspendling till 
och från Boxholm och Mjölby. I söder kopplar stråket samman länet med Blekinge och Kalmar.

Regional funktion 
Stråket berör främst kommunerna Tranås, Aneby, Eksjö och Vetlanda.

1 Y:et är ett samlingsnamn för järnvägssträckorna Värnamo-Vaggeryd-Nässjö (delar av HNJ-banan) och Jönköping-
Vaggeryd (Vaggerydsbanan). Ett pågående projekt kommer att binda samman Jönköping och Värnamo med en ny 
järnvägssträcka mellan Byarum och Tenhult och på så vis minska restiden mellan länets två största orter.

Kartan visar länets övergripande transportstråk
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Beskrivning av länets järnvägsnät
Länet har ett omfattande järnvägsnät med stationer i samtliga kommuner. Södra stambanan, 
Jönköpingsbanan och Kust-till-kustbanan är elektrifierade och är viktiga för person- och god-
strafik ur såväl ett internationellt som nationellt perspektiv.

HNJ-banan, Vaggerydsbanan, Bockabanan och Vetlandabanan är oelektrifierade och har läg-
re standarder. Banorna har betydelse för regionala resor, godsterminalen i Torsvik samt kopp-
lingar mot Stångådalsbanan samt hamnar i Oskarshamn och Halmstad.

Godstransporter på järnväg

Länets viktigaste stråk och noder för godstransporter på järnväg är Södra stambanan med 
kombiterminalerna Gamlarp (Nässjö) och Stockaryd (Sävsjö) samt Vaggerydsbanan med 
kombiterminalerna i Båramo (Skillingaryd), Torsvik och Ljungarum (Jönköping). Länets om-
lastningscentraler ger goda förutsättningar för intermodala transporter, vilket går i linje med 
regeringens mål om att flytta gods från lastbil järnväg och sjöfart. 

Nya stambanor

Planeringen för nya stambanor har pågått under lång tid och i Infrastrukturpropositionen 
och regeringens direktiv till åtgärdsplanering anges att ”Nya stambanor för höghastighetståg 
ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och 
i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommu-
nikationer”.

Nya stambanor innebär både möjligheter till förstorade arbetsmarknadsregioner, ökad kom-
petensförsörjning, ökad kapacitet och robusthet för järnvägsnätet som helhet samt möjliggör 
en överflyttning från andra transportslag till järnväg. Planeringen för nya stambanor utgår 
från det arbete och de överenskommelser som gjordes inom ramen för Sverigeförhandlingen.

För Jönköpings län kommer de nya stambanorna innebära nya resmöjligheter och för att hela 
länets ska få så stor del av de nyttor som skapas är det viktigt att säkerställa en bra anslutande 
trafik och god tillgänglighet till de nya stationerna, där gäller dels för de tre stationer som 
planeras i länet men även till stationen i angränsande län, till exempel Borås som kan få stor 
betydelse för delar av länet.
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JÄRNVÄGSBANOR I JÖNKÖPINGS LÄN
 Södra stambanan (SSB) Elektrifierad dubbelspårig 

järnväg mellan Stockholm och Malmö. Utgör tillsam-
mans med Västra stambanan de viktigaste järnvägs-
stråken i nord-sydlig riktning i den södra delen av 
landet. Trafikeras i länet med fjärrtåg, regionaltåg och 
godståg. Hög hastighetsstandard med få hastighets-
nedsättningar (>160 km/h).

 Jönköpingsbanan Elektrifierad enkelspårig järnväg 
mellan Nässjö och Falköping. Trafikeras med regional-
tåg, godståg och viss fjärrtågstrafik. Kopplar samman 
Västra stambanan och Södra stambanan. Merparten av 
sträckan Nässjö - Sandhem har hastighetsbegränsning 
(120-160 km/h).

 Kust-till-kustbanan Elektrifierad enkelspårig järnväg 
mellan Göteborg och Emmaboda - Kalmar/Karlskrona. 
Regionaltågstrafik och godstrafik. Viktig tvärled och 
matarbana mot SSB i diagonal riktning genom länet. 
Merparten av sträckan Alvesta - Värnamo har hög 
hastighetsstandard (>160 km/h). Sträckan Värnamo - 
Borås har varierad hastighetsstandard.

 Halmstad - Nässjö Järnväg (HNJ) Oelektrifierad 
och enkelspårig järnväg mellan Halmstad och Nässjö. 
Elektrifiering planeras av delen Värnamo - Nässjö samt 
nysträckning Byarum - Tenhult. Merparten av sträckan 
Värnamo - Nässjö har hastighetsbegränsning 120-160 
km/h och sträckan Värnamo - Smålandsstenar är hu-
vudsakligen begränsad till 90-119 km/h. På den halländ-
ska sidan har banan mycket låg hastighetsstandard.

 Vaggerydsbanan Oelektrifierad enkelspårig 
järnväg mellan Jönköping och Vaggeryd. Elektrifiering 
planerad från Vaggeryd till Torsvik (del av det s.k. Y:et). 
Sträckan har låg hastighetsstandard (varierar mellan 
60-160 km/h med lägre hastigheter i Tabergsdalen och 
Jönköping).

 Bockabanan Oelektrifierad enkelspårig järnväg 
mellan Nässjö och Hultsfred. Regionaltågstrafik mellan 
Nässjö och Eksjö och godstrafik hela sträckan. Elektri-
fiering planeras sträckan Nässjö - Eksjö. Banan har låg 
hastighetsstandard (varierar mellan 60-119 km/h).

 Vetlandabanan Oelektrifierad enkelspårig järnväg 
med person- och godstrafik Nässjö-Vetlanda samt 
godstrafik till Pauliström och Järnforsen. Banan har låg 
hastighetsstandard, merparten av sträckan har 90-119 
km/h.

 Station/hållplats
 Terminal

Sverigeförhandingens föreslag på sträckning av 
höghastighetsjärnvägen.
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Behov och utmaningar järnvägsnät
De behov och utmaningar som lyfts gällande länets järnvägar har primärt 
ett regionalt perspektiv, nationella behov kopplat till järnvägsanläggningen 
hanteras via nationell plan.

Stärkt kapacitet på Jönköpingsbanan och Kust till kust-banan Jönköpingsbanan är 
enkelspårig och har ett mycket högt kapacitetsutnyttjande som begränsar möjligheterna att 
utveckla trafiken. Anspråken på att utveckla såväl gods- som persontrafik är höga. Långa resti-
der med kollektivtrafik till viktiga målpunkter kring A6-området i Jönköping medför anspråk 
på ytterligare ett tågstopp inom Jönköping. Behov finns också av mötesstationer och platt-
formsförlängningar.

Genomförd åtgärdsvalsstudie visar att Kust till kust-banan har brister i användbarhet, kapaci-
tet och robusthet på sträckan genom Jönköpings län. 

Kortare restid med tåg sträckan Jönköping - Värnamo Det finns starka anspråk på kor-
tare restid för persontrafiken mellan Jönköping och Värnamo; sträckan är viktig för arbets-
pendling och restidskvoten är mycket ofördelaktig för tåget. Banan har låg standard i flera 
avseenden vilket medför betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlig-
het samt säkerhet och miljö. Det påbörjade projektet nysträckning av järnväg mellan Byarum 
och Tenhult syftar till att möta behovet av förbättrade kollektiva pendlingsmöjligheter mellan 
Jönköping och Värnamo.

Elektrifiering och höjda banstandarder På grund av JLTs elektrifiering av fordonsflottan 
behöver samtliga järnvägar där regional persontågstrafik ska bedrivas i framtiden elektrifie-
ras. Projekt för att elektrifiera sträckorna Värnamo - Nässjö samt Nässjö - Eksjö pågår, be-
hov finns även av att elektrifiera sträckorna Nässjö - Vetlanda och Värnamo - Smålandsstenar 
(Halmstad). Sträckan Värnamo – Halmstad korsar länsgränsen till region Halland efter sta-
tionen Smålandsstenar, även järnvägen som ingår i region Halland är i behov av elektrifiering

Banstandarderna är låga på sträckorna Jönköping - Vaggeryd, Nässjö - Vetlanda och Värna-
mo - Smålandsstenar och banorna kommer utöver elektrifiering att behöva kraftfulla reinves-
teringar kopplat till spårstandard, trädsäkring, mötesmöjligheter och plankorsningar för att 
kunna trafikeras på ett robust sätt i framtiden. 

Utveckling av stationer utmed Södra stambanan Södra stambanan (SSB) har en hög 
trafikering av såväl fjärrtåg, regionaltåg och godståg. I dagsläget ligger plattformarna för 
regionaltåg vid huvudspåret vilket gör att konkurrensen mellan olika typer av trafik är hög. 
För att kunna utveckla regionaltågstrafiken utmed SSB behöver stationerna utmed järnvägen 
utvecklas.

Utveckla förutsättningar för godstransporter på järnväg Fysiska åtgärder som kan för-
bättra förutsättningarna för att transportera mer gods på järnvägen är generella kapacitets- 
och standardhöjningar på banor (ffa viktigt på Jönköpingsbanan och Y:et, se ovan) samt åt-
gärder av järnvägs- och väganläggningar i anslutning till kombiterminaler t.ex. växlar som 
möjliggör effektivare transporter och frigör kapacitet på det övergripande järnvägsnätet.

UTMANINGAR INTERMODALA 
TRANSPORTER
Många av godstransporterna som sker inom 
eller till och från länet är volymmässigt små 
och avståndsmässigt korta och lönar sig 
därför inte att lasta om till järnväg. En annan 
problematik är att en del av transportsträckan 
utgör ett hinder för hela transporten (oftast 
den första eller sista delen). 
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Beskrivning av länets vägnät
Jönköpings län är en knutpunkt i landets vägsystem. E4 som sträcker sig genom hela landet 
korsar i Jönköping riksväg 40 som går från Göteborg på västkusten till Västervik på ostkusten. 
Vidare går ett antal betydelsefulla vägstråk genom länet, exempelvis väg 27 från Blekinge mot 
Göteborg och väg 26 från söder till norr.

Den största trafikvolymen på länets vägar återfinns på det nationella stråket E4 och då främst 
runt Jönköping. Lastbilstrafiken är mycket omfattande längs stråket. Personbilstrafiken på 
länets vägnät varierar mellan olika stråk och även längs stråken. Fullt naturligt är trafikvoly-
merna som störst i anslutning till de större tätorterna.

Vägnätets standard avseende trafiksäkerhet speglar trafikvolymerna där vägavsnitten med 
störst trafikvolymer är, eller planeras, att bli mötesseparerade. Genom den pågående hastig-
hetsöversynen blir hastighetsstandarden ännu tydligare kopplad till vägarna trafiksäkerhets-
standard, då vägar med mittseparering kan ha hastigheter på 100km/h och på vägar utan 
mittseparering begränsas hastigheten till 80 km/h.Årsmedeldygnstrafik samtliga 

fordon (data NVDB)

 > 8 000 fordon
  4 000 - 8 000 fordon
 2 000 - 4 000 fordon
  Mötesseparerad väg
  Planerad mötesseparerad väg

Strategiskt vägnät för tyngre transporter 

 Större volymer av tyngre transporter
  Stora volymer av tyngre transporter
  Kontinuerliga volymer av tyngre transporter

(Trafikverket)

Årsmedeldygnstrafik lastbilar (data NVDB)

 > 1 500 fordon
  1 000-1 500 fordon
  500 - 1 000 fordon
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Länets huvudvägnät
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Behov och utmaningar länets vägnät
Förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet på länets större regionala vägar Ett flertal 
vägsträckor i länet har fått eller kommer att få sänkta hastigheter från 90 till 80 km/h vilket 
är ett led i Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete där den nuvarande hastigheten 90 km/h ska 
fasas ut. Hastighetsöversynen kommer att påverka restiden mellan målpunkter i länet. En 
förutsättning för att kunna höja hastigheterna från 80 till 100 km/h är mötesseparering med 
mitträcken. Denna typ av åtgärd är kostsam och länet har inte möjlighet att mötesseparera 
alla vägar som sänkts från 90 till 80 km/h utan behöver prioritera sträckor utifrån länets sam-
lade resurser, nyttor och behov. 

På övriga större vägar i länet finns behov av mindre åtgärder för att avhjälpa brister i säkerhet.

Skapa tryggare trafikmiljöer utmed statliga vägar inne i länets mindre tätorter Många 
av länets mindre tätorter genomkorsas av större statliga vägar vilket i flera fall ger konflikt 
mellan det lokala behovet av att möjliggöra säkerhet för oskyddade trafikanter och behovet 
av framkomlighet för genomgående trafik. 

Bibehålla funktion på länets enskilda vägnät Jönköpings län har en omfattande lands-
bygd med en stor mängd enskilda vägar med allmän trafik. Att upprätthålla en god funktion 
på hela länets vägnät är viktigt för transportsystemets samlade tillgänglighet i ett län med 
ojämn geografi. 

Skyltad hastighet

 > 110 km/h
  100 km/h
   90 km/h
   80 km/h
   < 80 km/h

HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR PÅ 
DET STATLIGA VÄGNÄTET
Hastighetsbegränsningar på Sveriges vägar 
sätts utifrån vägens utformning med hänsyn 
tagna till faktorer som miljö, tillgänglighet och 
regional utveckling. Trafikverket har sedan 
2014 arbetat med att anpassa hastigheterna 
på statliga vägar till vägarnas utformning och 
att ersätta hastighetgränsen 90 km/h till 100 
alternativt 80 km/h. 80 km/h är den maximala 
hastighetsnivå där två personbilar av högsta 
säkerhetsstandard klarar en kollision utan 
alltför allvarliga konsekvenser.

Kriterier för hastighetsöversyn:

- Vägar med mitträcke kan normalt ha hastig-
hetsgränsen 100 km/h.

- Vägar utan mittseparering och med en ÅDT 
över 2 000 fordon per dygn år 2025 ska ha en 
hastighetsgräns på högst 80 km/h.

(Trafikverket)

VÄGHÅLLARE
I Sverige fnns tre typer av väghållare som 
har ansvar för olika typer av vägar. Väg-
hållarna har det yttersta ansvaret för att 
upprätthålla en god kvalitet på vägnätet.

Staten (genom Trafkverket) ansvarar för 
de allmänna vägarna, med undantag för 
de allmänna vägar som ingår i kommunal 
väghållning.

Kommunerna förvaltar kommunala gator 
och vägar. 

Vägföreningar/samfällighetsföreningar 
och enskilda fastighetsägare förvaltar 
enskilda vägar. 

Kartan visar hastighetsbegränsningar på länets större vägar hösten 2021. På sikt kan merparten 
av länets 90-sträckor komma att sänkas till 80 km/h. (Data NVDB)

Länets huvudvägnät

 Statlig stamväg
  Regional riksväg
  Primär länsväg
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Beskrivning av länets kollektivtrafik

Länets förutsättningar för kollektivtrafik

En välfungerande och attraktiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att utveckla länets 
arbetsmarknader och näringsliv, minska negativ miljöpåverkan kopplat till persontransporter 
samt inte minst för att bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Jönköpings län har trots många tätorter en förhållandevis samlad struktur där en stor del 
av befolkningen bor utmed större transportstråk, vilket ger en relativt god tillgänglighet till 
kollektivtrafik. År 2017 hade 84% av länets befolkning mindre än en kilometer till en hållplats 
eller station som på vardagar frekventeras av minst åtta turer i var riktning1.

En problematik kopplat till kollektivtrafikens utveckling är att avstånden mellan tillväxtmoto-
rer och kommunhuvudorter är relativt långa samt att länets regioncentrum Jönköping ligger 
ocentrerat. En annan utmaning för kollektivtrafiken är att lösa tillgängligheten för den be-
folkning som inte bor utmed stråk med högfrekvent kollektivtrafik. 

Utveckling av kollektivtrafikens linjenät

Regionens kollektivtrafik ska binda samman de befolkningstäta delarna i länet med viktiga 
målpunkter och skapa en bra kollektiv pendlingstrafik mellan regionens kommuncentra och 
övriga städer och större tätorter där pendling till arbete och utbildning är prioriterad2. I de 
storregionala kollektivtrafikstråken som har ett stort antal resande och som går över läns-
gräns eftersträvas att ha ett likartat trafikutbud som inom länet. Järnvägen är grundstommen 
för det storregionala resandet och busstrafiken kompletterar den. Landsbygd och mindre or-
ter utanför det linjelagda utbudet ska samtidigt garanteras ett lägsta trafikutbud som möjlig-
gör resor till samhällsservice och i viss utsträckning social verksamhet. 

1 SCB, 2017
2 Region Jönköpings läns trafikförsörjningsprogram, 2021

Linjenät år 2035 nivå 1 och 2 enligt 
trafikförsörjningsprogram Jönköpings län

 Linjenät nivå 1

  Linjenät nivå 2

  Tillväxtmotor

  Kommunhuvudort Jönköpings län

REGIONAL 
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET
Region Jönköpings län har ansvar för länets 
kollektivtrafik. Detta innefattar kollektivtra-
fik som utförs inom ett län eller sträcker sig 
över flera län men huvudsakligen tillgodoser 
behovet av arbetspendling och/eller vardags-
resande.

BUSS ELLER TÅG?
Tågets främsta fördel är hög passagerarkapa-
citet, snabba resor samt att tågresan upplevs 
bekvämare av den resande. Järnvägstationer 
är tydligt strukturbildande vid planering av 
bostäder och verksamheter och kan på så 
vis bidra till positiv utveckling. 60 procent av 
regionens invånare bor inom 2 km radie till en 
hållplats eller station på järnväg. Tåget har en 
högre kilometerkostnad vilket medför behov 
av en högre beläggning. 

Bussen är i förhållande till tåget flexiblare, 
billigare och kan komma närmare resmålet. 
Bussen har normalt sett en lägre medelhastig-
het och passagerarkapacitet samt konkurrerar 

LINJENÄT ÅR 2035
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver en utveckling 
av kollektivtrafikens linjenät i fyra olika nivåer:

Nivå 1 Storregionala stråk

Stråken utgör en resandestark ryggrad i kollektiv-
trafiksystemet med trafik till angränsande regioner. 
Trafikeringen ska tillgodose en god eller mycket god 
kvalitet av utbud och turer. Tågtrafiken dominerar 
dessa stråk och kompletteras eller ersätts i vissa fall 
med busstrafik.

Nivå 2 Regionala stråk

Stomnät med regionbussar och regionaltåg som 
binder samman regionens större tätorter och städer 
med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. 
Regionbussar kompletterar eller ersätter i vissa fall 
tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas eller för att 
nå önskad turtäthet.

Nivå 3 Stadstrafik

Stadstrafiken trafikerar i länets största orter. Trafiken 
ska utformas för att underlätta omstigning till de 
regionala och storregionala systemen genom att 
sammanstråla vid centrala noder och stråk. Stadstrafik 
körs i dagsläget i Jönköping, Nässjö, Värnamo och 
Tranås.

Nivå 4 Närtrafik

Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov 
av en grundläggande service av kollektivtrafik i 
regionens glesare befolkade delar, mindre orter och 
landsbygd. Huvuduppgiften är att erbjuda resor till 
kommuncentra alternativt närmaste större ort för 
serviceändamål.
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Behov och utmaningar kollektivtrafik
Minska restider och öka attraktivitet För att kollektivtrafiken ska vara en effektiv konkur-
rent till bilen och öka resandeandelen krävs konkurrenskraftiga restider och förutsättningar 
för attraktiva fordons- och trafikeringsupplägg.  Detta kräver i sin tur fysiska åtgärder som 
kan öka framkomligheten för bussar, elektrifiering av oelektrifierade bandelar, åtgärder för 
att öka banornas robusthet med mera. Den planerade nysträckningen av järnväg mellan Bya-
rum och Tenhult är en viktig åtgärd för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som färdmedel 
i stråket Jönköping - Värnamo. 

Tillvarata strukturbildande effekter Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens 
konkurrenskraft och fysisk planering. En samlad och medveten kommunal bebyggelsepla-
nering med rimliga avstånd mellan målpunkter och kollektivtrafikstråk är en förutsättning 
för att möjliggöra en effektiv kollektivtrafik och är också något som är strukturbildande och 
värdeskapande för samhällsutvecklingen i stort. Huvudsakligen går detta att påverka genom 
medveten översikts- och detaljplanering i kommunerna. 

För att skapa och tillvarata de strukturbildande effekterna hos kollektivtrafikens anläggning-
ar är det dock också viktigt att de satsningar som prioriteras genom regional transportplan 
samordnas och har en god koppling till respektive kommuns samhällsplanering och även 
kopplar mot mer regionala strukturbilder för transporter och bebyggelseutveckling.

Göra kollektivtrafiken tillgängligare För att kunna tillgängliggöra kollektivtrafiken på 
landsbygden krävs förbättrade förutsättningar för kombinationsresor där resenärer tar bil 
eller cykel till noder för kollektivtrafikens huvudstråk. Detta innebär att satsningar behöver 
göras i strategiska noder där goda bytesmöjligheter, pendlingsparkeringar och samåknings-
platser kan erbjudas. 

För att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafiken krävs också fortsatta funktionsanpass-
ningar av hållplatser samt medvetna åtgärder för att öka tryggheten vid bytespunkter. 

MÅL OM RESTIDER 2035
Enligt trafikförsörjningsprogrammet ska 
den regionala kollektrivtrafiken planeras 
utifrån följande riktvärden: 

 - Restid om max 60 minuter till Jönköping
 - Restid under 45 minuter till angränsande 

kommuns centralort
 - Restidskvoter på 0,8 med tåg, 1,3 med re-

gionbuss och 1,2 med direkt/expressbuss
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Beskrivning av länets statliga gång- och cykelvägnät
Cykelvägnätet i Jönköpings län är sparsamt utbyggt utanför länets större samhällen, vilket 
delvis kan förklaras med att det är relativt långt mellan länets tätorter. 

I dagsläget finns längre sammanhängande statliga cykelvägar utmed sträckorna Huskvarna 
- Kaxholmen - Skärstad, Huskvarna - Lekeryd, Anderstorp - Gnosjö samt längre kommunala 
cykelvägar Gislaved - Hestra, Skillingaryd - Vaggeryd - Hok, Vetlanda - Landsbro samt Vetlan-
da - Ekenässjön.

Regional cykelstrategi

Under hösten 2021 tar Region Jönköpings län fram en regional cykelstrategi som kommer 
att remitteras under början på 2022. Strategin definierar länets samlade vision och mål för 
utveckling av cykling och ger struktur och systematik åt fortsatta insatser för att stärka cykeln 
som transportmedel.

En insats som är kopplad till både cykelstrategin och den regionala transportplanen är att ta 
fram en plan för regionala statliga cykelvägar i länet. Detta är en viktig pusselbit i att tydlig-
göra prioriteringar och säkerställa genomförandet av åtgärdsområdet för gång och cykel i den 
regionala transportplanen. Arbetet med planen kommer att ske under 2022.

Behov och utmaningar statligt gång- och cykelvägnät
Skapa en sammanhängande cykelbarhet mellan målpunkter Möjligheten att på ett sä-
kert sätt kunna cykla till målpunkter som ligger utanför länets tätorter skapar viktig tillgäng-
lighet för länsinvånare som inte har tillgång till bil. Att binda samman länets cykelstrukturer 
är också betydelsefullt för rekreation och för utvecklingen av länets besöksnäring.

Möjliggöra kombinationsresor För att skapa mobilitet med cykel över längre avstånd behö-
ver länet utveckla förutsättningarna för fler och attraktivare möjligheter till kombinationer 
mellan cykling och kollektivtrafik. 

KRAV PÅ FUNKTIONELLT SAMBAND 
Enligt väglagen ska en allmän väg vara till för allmän 
samfärdsel. Det går i dagsläget endast att bygga 
cykelväg med stöd av väglagen om den byggs i 
nära anslutning till en allmän väg där det fnns ett 
funktionellt samband mellan den allmänna vägen 
och cykelvägen. 

Det innebär att det med nuvarande tolkning av 
lagstiftningen inte är möjligt att bygga eller väghålla 
friliggande statliga cykelvägar eller att nyttja enskilt 
vägnät med driftsbidrag som del av cykelvägnätet
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Beskrivning av flyg i länet
Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun. Jönköpings flygplats har ett 
strategiskt läge i Skandinavien vilket har gjort den till en hub för flygfrakt, en verksamhet 
som har utvecklats väl. Läget mitt i södra Sverige gör dock att konkurrensen mellan olika 
transportmedel är stor för resor till och från Stockholm och för längre utrikesresor är stor-
flygplatserna Kastrup och Landvetter med deras utbud av direktlinjer relativt tillgängliga. Till 
Jönköpings flygplats har chartertrafik även bedrivits som incharter under sommarmånader-
na främst för tyska turister. Närheten till flygplatsen och fördelen med direkta linjer har gjort 
att chartertrafiken har utvecklats positivt på många regional flygplatserna de senaste åren.

Behov och utmaningar flyg i länet
Återhämtning efter Covid-19 I dagsläget är det svårt att förutspå den långsiktiga utveck-
lingen för Jönköpings flygplats, pandemin har inneburit en kraftig nedgång och hur åter-
gången till ett nytt normalläge ser ut påverkas av många faktorer. Att det inrikes flygresandet 
kommer att minska pga hårdare konkurrens från andra transportslag är troligt inte minst i 
ett långsiktigt perspektiv med nya stambanor. Utvecklingen för utrikesresandet kan gå i olika 
riktningar, dels kan det totala resandet minska inte minst affärsresandet som en effekt av 
teknikomställningen under pandemin. Samtidigt kan de regionala flygplatserna erbjuda en 
närhet och enkelhet som många uppskattar och därmed undviker storflygplatser.

FUNKTION REGIONALA 
FLYGPLATSER
Regionala flygplatser fyller flera funktio-
ner i transportsystemet. Flygplatsernas 
verksamhet omfattar oftast linjetrafik, char-
tertrafik och flygfrakt. Att vara tillgängliga 
för samhällsflyg i form av ambulans- och 
brandflyg är också en viktig uppgift för de 
regionala flygplatserna. I Sverige består 
den inrikes linjetrafiken nästan uteslutan-
de av matarlinjer till och från Stockholms 
flygplatser, avståndet till Stockholm och 
konkurrensen från andra transportslag styr 
mycket omfattningen på denna flygtra-
fik. Utrikesflyg består både av charter 
och reguljärtrafik, från många regionala 
flygplatser finns direktlinjer till stora euro-
peiska flygplatser. Några av de regionala 
flygplatserna har även en omfattande 
fraktverksamhet.
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Region Jönköpings län ska genom transportplanen arbeta för att de medel 
som ges till regional transportinfrastruktur möter länets behov utifrån våra re-
gionala planeringsförutsättningar. Vi ska också planera på ett sätt som leder 
utvecklingen åt rätt håll kopplat till nationella och regionala mål.  

Beroende på hur behov och mål tolkas och hur intressen vägs av mot 
varandra kan olika strategier för planens utformning vara relevanta. Genom 
att ta fram och konsekvensbedöma tre olika alternativa planinriktningar 
åskådliggör vi vilka nyttor och konsekvenser som olika prioriteringar 
resulterar i.

ALTERNATIVA STRATEGIER FÖR TRANSPORTPLAN
Direktiven för åtgärdsplanering har gett Region Jönköpings län ett fast ekonomiskt utrymme 
att fördela på investeringar i transportinfrastruktur under den kommande tolvårsperioden. 
Region Jönköpings län har valt att bygga transportplanen med sex olika åtgärdsområden som 
är tematiskt indelade utifrån typ av åtgärder. 

Genom att vikta åtgärdsområdena på olika sätt i förhållande till varandra kan alternativa 
strategier väljas för att möta länets behov och övergripande mål. Utifrån det givna utrymmet i 
respektive åtgärdsområde görs sedan prioriteringar på objektsnivå i planen alternativt löpan-
de under planperioden utifrån specifika kriterier för åtgärdsområdet. 

För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna för måluppfyllelse 
har tre olika planalternativ tagits fram. Samtliga inriktningar är realistiska och genomför-
bara, alternativ JÄRNVÄG och VÄG är dock hårt viktade för att tydligare visa strategiernas 
för- och nackdelar. 

Planalternativens påverkan, effekter och konsekvenser för miljö och utveckling bedöms i pla-
nens konsekvensbeskrivning och har på så vis varit ett aktivt verktyg för avvägningar mellan 
olika anspråk och behov i hela processen med att ta fram planen.

LÅSNINGAR I GÄLLANDE TRANSPORTPLAN
I och med att större om- och nybyggnationer i transportinfrastrukturen är mycket dyra och 
löper under en lång tid är det svårt att göra stora förändringar av planens innehåll från en pl-
anperiod till en annan; de objekt som planerats i gällande eller tidigare planer ligger kvar för 
kommande planperiod och påverkar hur stort utrymme som kan användas till nya satsningar. 

Inför framtagandet av regional transportplan för 2022-2033 måste planbygget förhålla sig 
till de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i transportplanen för 
2018-2029. Eftersom flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade kostnadskalkyler inför den 
nya planomgången ianspråktar respektive objekt en större del av den samlade ramen under 
kommande planperiod än i planen 2018-2029.

En förutsättning i skapandet av olika planstrategier har varit att långt gångna projekt ska 
ligga kvar som låsning i samtliga alternativ. 

3. Strategier

Regional transportplan 
2018-29

utrymme i 
plan mnkr

 Järnvägsinvesteringar 520

 Större väginvesteringar 318

 Gång- och cykelinvesteringar 240

 Trafiksäkerhet och framkomlighet 127

 Infrastruktur för kollektivtrafik 120

 Bidrag 53

38%

23%

17%

9%

9%
4%

RTP 18-29 14,7%
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Alternativ JÄRNVÄG prioriterar en stor del av den samlade ramen till 
samfinansiering av järnvägsåtgärder.

Utöver satsningen på Yet som finns med i samtliga alternativ innehåller alternativet elektrifie-
ring av sträckan Nässjö - Eksjö, mötesstation A6/Ryhov samt elektrifiering och upprustning 
av sträckan sträckan Nässjö - Vetlanda. 

Den stora satsningen på järnväg innebär begränsningar för övriga åtgärdsområden. Det är 
endast det långt gångna vägobjektet rv 27 förbi Bor som ryms som större väginvestering. 
Åtgärdsområdet för trafiksäkerhet och framkomlighet samt bidrag till flygplatser stryks helt. 
Åtgärdsområdena för gång- och cykel, kollektivtrafik och bidrag halveras i förhållande till 
gällande plan. 

Upprustning och elektrifiering av Nässjö - Vetlanda går sannolikt inte att genomföra som en 
helhet under planperioden eftersom samtliga åtgärder inte bedöms rymmas inom den eko-
nomiska ramen.

Alternativ VÄG innebär att fokus ligger på satsningar på större vägprojekt i 
viktiga regionala stråk.

Strategin bygger på att en stor del av planens samlade ram prioriteras till genomförandet 
av fem större vägobjekt samt samfinansiering av det kommande järnvägsprojektet Yet som 
hanteras som en låsning.

Övriga åtgärdsområden minskar avsevärt i förhållande till gällande plan, driftsbidrag till flyg-
plats tas bort.

Alternativet innebär att järnvägsobjekt som redan har påbörjat planläggning eller har avta-
lats plockas ut ur planen.

Ett av alternativets vägobjekt (Kärda - Bredaryd) läggs över kant eftersom inte hela åtgärden 
ryms inom ekomisk ram.

Alternativ BALANS strävar efter att hålla inslagen linje från gällande plan, där 
stort fokus ligger på järnväg, tillgänglighet och hållbart resande. 

Alternativet innehåller järnvägsinvesteringarna Yet, elektrifiering Nässjö - Eksjö och mötes-
station A6/Ryhov och åtgärder på järnvägen Nässjö-Vetlanda. Till följd av ökade kostnadskal-
kyler för namngivna objekt ryms endast de  namngivna vägobjekt som ligger i innevarande 
plan. Objektet rv 27 Bredaryd - Anderstorp läggs över kant (delar av produktionen planeras 
till nästa planperiod, dvs efter år 2033).

Alternativet möjliggör bibehållna potter för GC-investeringar, trafiksäkerhet och framkom-
lighet samt kollektivtrafikanläggningar i förhållande till innevarande plan vilket betyder att 
dessa åtgärdsområden omfattar en relativt stor andel av planen. 

Anslagen för bidrag till flygplats respektive enskilda vägar behålls oförändrade.

Alt VÄG

Alt BALANS

Alt JÄRNVÄG

 Järnvägsinvesteringar

 Större väginvesteringar

 Gång- och cykelinvesteringar

 Trafiksäkerhet och framkomlighet

 Infrastruktur för kollektivtrafik

 Bidrag
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Alternativ BALANS Alternativ VÄG Alternativ JÄRNVÄG
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Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Värnamo-Nässjö och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Eksjö

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
på rv 27 förbi Bor.

Förbättrade möjligheter att 
cykla mellan Habo-Furusjö och 
Kärda-Forsheda samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur i länets 
tätorter genom statlig medfinan-
sering.

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd per år), 
löpande trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed 80-vägar.

Kontinuerligt utbyggda kollektivtra-
fikåtgärder i länets tätorter genom 
statlig medfinansering och förbätt-
rade hållplatser och bytespunkter 
statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar och driftsbidrag 
flygplats

Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Värnamo-Nässjö

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
på rv 27 förbi Bor.

Förbättrade möjligheter att 
cykla mellan Habo-Furusjö och 
Kärda-Forsheda samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur och kol-
lektivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd vartan-
nat år), löpande trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder utmed 80-vägar

Kontinuerligt utbyggda kollektivtra-
fikåtgärder i länets tätorter genom 
statlig medfinansering och förbätt-
rade hållplatser och bytespunkter 
statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar

Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Värnamo-Nässjö, förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Eksjö. Robustare och 
säkrare trafikering Nässjö-Vetlanda 
(inledande plankorsningsåtgärder)

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
på rv 27 förbi Bor.

Förbättrade möjligheter att 
cykla mellan Habo-Furusjö och 
Kärda-Forsheda samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur och kol-
lektivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering. 

Förbättrade hållplatser och bytes-
punkter statlig väg
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Restid under 1 timme med tåg Vär-
namo-Jönköping, sänkta restider 
Jönköpingsbanan och förbättrad 
tillgänglighet till A6/Ryhov samt ro-
bustare trafikering Nässjö-Vetlanda 
(plankorsningåtgärder).

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
kopplat till förbifart Tenhult och 
minskade restider och höjd säker-
het Ulås-Bredasten 

Cirka 20 km GC-väg utmed statligt 
vägnät i länet samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur i länets 
tätorter genom statlig medfinan-
sering. 

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd per år), 
löpande trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed 80-vägar.

Kontinuerligt utbyggda kollek-
tivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering samt 
förbättrade hållplatser och bytes-
punkter statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar och driftsbidrag 
flygplats

Restid under 1 timme med tåg 
mellan Värnamo - Jönköping

Stärkt trafiksäkerhet, förbätt-
rad boendemiljö och minskade 
restider kopplat till förbifart Tenhult 
och minskade restider och höjd 
säkerhet rv 27 Anderstorp - Bre-
daryd, Ulås-Bredasten och rv 32 
Eksjö-Sunneränga.

Kontinuerligt utbyggd GC-infra-
struktur och kollektivtrafikåtgärder 
i länets tätorter genom statlig 
medfinansering. 

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd vartan-
nat år), löpande trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder utmed 80-vägar

Kontinuerligt utbyggda kollek-
tivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering samt 
förbättrade hållplatser och bytes-
punkter statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar

Restid under 1 timme med tåg Vär-
namo-Jönköping, sänkta restider 
Jönköpingsbanan och förbätt-
rad tillgänglighet till A6/Ryhov 
samt robustare och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Vetlanda (elektrifiering).

Kontinuerligt utbyggd GC-infra-
struktur i länets tätorter genom 
statlig medfinansering.

Kontinuerligt utbyggda kollektivtra-
fikåtgärder i länets tätorter genom 
statlig medfinansering och förbätt-
rade hållplatser och bytespunkter 
statlig väg
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) Stärkt trafiksäkerhet och minskade 
restider rv 27 Bredaryd - An-
derstorp (förutsatt finansiering i 
kommande plan)

Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Vetlanda (förutsatt finansie-
ring kommande plan).

Sammanställning av framtida nyttor för olika strategier
Alternativ BALANS

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifie-
ring och höjd hastighet (Yet)1 (samfinans)

300

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 144

Mötesstation A6/Ryhov (samfinans) 40

Plattformsförlängningar 50

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 100

Rv 27 förbi Bor1 209

Rv 27 Ulås - Bredasten1 56

Lv 842 förbi Tenhult1 46

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp (över kant)1 78

GC-väg längs statlig väg (pott) 157

Medfinansiering GC kommuner (pott) 150

Trafiksäkerhet och framkomlighet vägnät 141

Kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg 78

Kollektivtrafik medfinansiering kommuner 72

Investeringsbidrag enskilda vägar 31

Driftbidrag till icke statliga flygplaster 32

Alternativ VÄG

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifie-
ring och höjd hastighet (Yet)1 (samfinans)

300

Rv 27 förbi Bor1 209

Rv 27 Ulås - Bredasten1 56

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp1 185

Lv 842 förbi Tenhult1 46

Rv 32 Eksjö - Sunneränga 331

Rv 27 Kärda - Bredaryd (över kant) 237

GC-väg längs statlig väg (pott) 37

Medfinansiering GC kommuner (pott) 120

Trafiksäkerhet och framkomlighet vägnät 63

Kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg 35

Kollektivtrafik medfinansiering kommuner 35

Investeringsbidrag enskilda vägar 29

Alternativ JÄRNVÄG

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifie-
ring och höjd hastighet (Yet)1 (samfinans)

300

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 144

Mötesstation A6/Ryhov (samfinans) 40

Plattformsförlängningar 50

Elektrifiering och upprustning Nässjö-
Vetlanda (sannolikt över kant)

713

Rv 27 förbi Bor1 209

GC-väg längs statlig väg (pott) 37

Medfinansiering GC kommuner (pott) 120

Kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg 35

Kollektivtrafik medfinansiering kommuner 35

1 Objekt som finns med i Regional Transportplan 
2018-29

INNEHÅLL RESPEKTIVE ALTERNATIV

1984
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BEDÖMNINGSGRUNDER 
Miljöaspekter

Bedömningen av påverkan, effekt och konse-
kvens på Miljöbalkens miljöaspekter (6 kap. 2 
§ MB) har utgått från den metodik med fokus-
områden som Trafikverket använde i Nationell 
transportplan för 2018-2029. 

I de framtagna bedömningsgrunderna pre-
ciseras och avgränsas dessa fokusområden 
utifrån relevans för transportsystemet och för 
de bedömda alternativen. Fokusområdena är 
uppdelade i miljöaspekter och delaspekter 
för att kunna lyfta fram specifika delar som är 
viktiga att belysa separat vid en konsekvens-
bedömning. 

Samhällsekonomi och regional utveckling

Utöver de fokusområden som utgår från mil-
jöbalkens krav på innehåll i strategisk miljöbe-
dömning innehåller konsekvensbedömningen 
fokusområdet samhällsekonomi och regional 
utveckling. 

Detta fokusområde syftar till att åskådlig-
göra respektive planalternativs påverkan på 
de aspekter av de transportpolitiska målen 
som inte täcks in av fokusområdena för 
miljöbedömning. Fokusområdet innehåller 
också delaspekter kopplade till bostadsför-
sörjning1 och de delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin som har störst bäring på 
planeringen av transportinfrastruktur.

Genom att även väga in samhällsekonomi 
och regional utveckling i konsekevens-
bedömningen kan de målkonflikter som 
uppstår vid olika typer av strategier åskåd-
liggöras.

1 Direktiven om åtgärdsplanering

4. Sammanfattad 
konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivningen redogör för hur olika hållbarhetsaspekter kan 
påverkas av de framtagna planalternativen. Metodiken grundar sig på 
miljöbalkens krav på effektbedömningar men innehåller även bedömningar 
av hur planalternativen kan påverka samhällsekonomi, bostadsbyggande 
och regional utveckling. Detta gör att konsekvensbedömningen är ett aktivt 
verktyg för att identifiera målkonflikter på strategisk nivå.

Detta kapitel är en sammanfattning av den  fullständiga konsekvensbeskrivning som ligger som 
bilaga till planen.

UTGÅNGSPUNKTER

Avgränsning
Avgränsning i tid Bedömningar på kort sikt avser 1-6 år i planen, det vill säga åren 2022 - 
2027. Bedömningar på medellång sikt gäller fram till planperiodens slut, 2033. Bedömningar 
på lång sikt gäller fram till år 2045. 

Geografisk avgränsning Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län, som ut-
gör den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga avgränsningen varierar beroende 
på vilken miljöaspekt som behandlas, då funktionella samband i miljön inte är styrda av geo-
grafiska gränser; exempelvis kan åtgärder som utförs i Jönköpings län påverka trafikmängder 
och därmed miljö och utveckling i andra län. Den primära avgränsningen har använts vid 
bedömningar kopplade till specifika åtgärder med känd lokalisering.

Avgränsning i sak Syftet med konsekvensbedömningen är att visa vilka konsekvenser för 
miljö och samhällsutveckling som olika strategiska satsningar på transportinfrastruktur ger. 
Bedömningen hålls på en strategisk nivå; fokus ligger på planens helhet och det är primärt 
prioriteringen mellan olika åtgärdsområden som är grund för analysen. Bedömningen redo-
visar alltså inte bedömd påverkan, effekter och konsekvenser på en detaljerad objektsnivå.

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning har hållits med berörda kommuner och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Metodik
Miljöbedömningen ska enligt miljöbalken vara en integrerad del i arbetet med den regionala 
transportplanen. För att möjliggöra detta och även belysa vilken påverkan, effekter och kon-
sekvenser som olika strategier ger på miljö och samhällsutveckling har Region Jönköpings län 
arbetat metodiskt med att beskriva och konsekvensbedöma alternativa planinriktningar för 
regional transportplan. Konsekvensbeskrivningen är på så vis ett aktivt verktyg genom hela 
processen med att ta fram och fatta beslut kring planförslag och prioriteringar. 

Bedömningen omfattar tre alternativa planstrategier samt ett nollalternativ. Planstrategier-
nas innehåll beskrivs i kapitlet Strategier. Nollalternativet innebär ett scenario där inga nya 
satsningar görs i transportinfrastruktur, däremot utvecklas länets befolkning enligt prognos  
på motsvarande sätt som i övriga planinriktningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en målledd bedömning av planens påverkan på re-
levanta mål där den bedömda utvecklingen sätts i relation till den utveckling som önskas. 
Den målledda bedömningen sammanfattas i diagram där planinriktningarna bedöms utifrån 
förutsättningar för måluppfyllelse för respektive fokusområde med delaspekter.

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

1985
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Fokusområde C: LANDSKAP

Naturmiljö

Biologisk mångfald

Växtliv

Djurliv

Kulturmiljö

Bebyggelse

Forn- och kulturlämningar

Annat kulturarv

Landskapsbild

Fokusområde D:  
RESURSHUSHÅLLNING

Mark

Skyddsvärda områden

Förorenade områden

Vatten

Flöden och nivåer

Dricksvatten

Ekologisk värden

Materiella tillgångar

Schemat visar sambanden mellan de trans-
portpolitiska målen och de fokusområden 
som utgör grund för konsekvensbedömning-
en. Bilden visar också hur respektive fokus-
område kopplar mot Sveriges miljömål.

Fokusområden miljö
Bedömningsgrunder för 
MKB enligt 6 kapitlet i 
Miljöbalken

Fokusområde samhälls-
ekonomi och regional 
 utveckling
Bedömningsaspekter för 
bostadsförsörjning, de mest 
relevanta delstrategierna  i den 
regionala utvecklingsstrategin 
RUS samt de delar av de trans-
portpolitiska målen som inte 
täcks av bedömningsgrunder 
för MKB.

Övergripande transportpolitiskt mål

Tillgänglighet och användbarhet

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-
politiken medverkar till ett jämställt samhälle 

Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för per-
soner med funktionsnedsättning 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda trans-
portsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar 

Robust system

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet 

Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet 

Samhällsutveckling

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 
den internationella konkurrenskraften 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och övriga länder 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras 

Minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken 

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås  

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generations-
målet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa    

Generationsmålet: att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser

 Koppling fokusområde KLIMAT

 Koppling fokusområde HÄLSA OCH LIVSKVALITET

 Koppling fokusområde LANDSKAP

 Koppling fokusområde RESURSHUSHÅLLNING

 Koppling fokusområde SAMHÄLLSEKONOMI OCH UTVECKLING

Frisk luft

Giftfri 
miljö

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande 
sjöar och 
vattendrag

Levande 
skogar

Ett rikt 
odlings-
landskap

Ett rikt växt- 
och djurliv

God 
bebyggd 
miljö

Begränsad 
klimatpå-
verkan

Myllrande 
våtmarker

Mest relevanta miljökvalitetsmål

Hänsynsmål

Funktionsmål

Fokusområde B: HÄLSA 
OCH LIVSKVALITET

Människors hälsa

Buller och vibrationer

Aktivt resande

Trafiksäkerhet

Befolkning

Möjlighet att resa med cykel, till 
fots och kollektivtrafik

Jämlik tillgänglighet oavsett 
socioekonomisk status 

Jämställdhet mellan kvinnor och 
män 

Tillgång till transportsystemet 
för personer med funktionsned-
sättning 

Möjligheter för barn att säkert 
förflytta sig på egen hand

Balans i utbudet av tillgänglighet 
i olika geografier utifrån skilda 
förutsättningar och behov

Luft

Emissioner av luftföroreningar

Halter av luftföroreningar (i 
tätorter) 

Exponeringsbedömning 

Fokusområde E:  
SAMHÄLLSEKONOMI OCH 
REGIONAL UTVECKLING

Bostadsförsörjning

Marknadsvärde för bostäder

Strukturbildande infrastruktur

Samhällsekonomi och 
konkurrenskraft

Samhällsekonomisk effektivitet

Förbättring av medborgarnas 
resor

Förbättring av kvaliteten för 
näringslivets transporter

Fokusområde A: KLIMAT

Klimatfaktorer

Trafikens klimatpåverkan

Infrastrukturens klimatpåverkan

Klimatanpassning

Regional utvecklingsstrategi

Stärka och rusta befintliga järn-
vägsförbindelser 

Stärka kollektivtrafikens förut-
sättningar i länet

Binda samman målpunkter i och 
utanför länet

1986
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SAMMANFATTNING AV BEDÖMDA KONSEKVENSER

Samlad bedömning miljöaspekter 
Alternativ BALANS bedöms sammantaget ge störst positivt bidrag till mål 
som kopplar mot miljöbalkens aspekter. Alternativet bedöms ha störst po-
tential sett till möjliga överflyttningar till hållbara trafikslag. Samtidigt ger 
alternativet också viss negativ inverkan på miljöaspekter, främst på grund av 
de större väg- och järnvägsåtgärder som ingår i alternativet. 

Alternativ VÄG bedöms ha jämförelsevis störst negativ påverkan på 
miljöbalkens aspekter. Detta beror på påverkan från anläggningar, effekter av 
trafikering samt relativt liten positiv påverkan kopplat till kollektivtrafik och 
cykel.

Alternativ JÄRNVÄG är det alternativ som ger minst negativ inverkan på 
miljömål, alternativets positiva inverkan bedöms dock inte vara lika stor som 
alternativ BALANS.

Nollalternativet bedöms samlat ge en svagt negativ påverkan på 
miljöaspekter, främst på grund av riskerna för ökad problematik med buller, 
lokal luftkvalitet och trafiksäkerhet.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Klimat

Hälsa och livskvalitet

Landskap

Resurser 

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Den samlade bedömningen avser de 
sammantagna miljöaspekter som ska be-
dömas enligt kapitel 6 i Miljöbalken. Dessa 
motsvaras till stor del av hänsynsmålen i 
de transportpolitiska målen men har även 
bäring på vissa delar i funktionsmålen, 
framförallt kopplat till tillgänglighet och 
användbarhet.

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde 
bedöms bidra respektive motverka de 
olika delaspekterna inom fokusområdet. 
Bidragen till måluppfyllelse varierar beroende 
på hur åtgärdsområdena viktas i de olika 
planalternativen.

1987
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Matrisen visar hur respektive alternativ 
påverkar måluppfyllelse över tid, vilket hänger 
samman med hur planen genomförs. Bidraget 
kan vara både postivt och negativt, det vill 
säga att alternativet både kan motverka och  
bidra till målen inom samma delaspekt.

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

KLIMAT

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
klimat
Samtliga strategialternativ innehåller åtgärder som 
ger stora utsläpp av klimatgaser i ett byggskede. Sett 
ur ett livscykelperspektiv bedöms alternativ BALANS 
och alternativ JÄRNVÄG ge större positiva bidrag till 
sammanlagd måluppfyllelse än vad alternativ VÄG och 
nollalternativet ger. 

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Trafikens påverkan

Infrastrukturens påverkan

Klimatanpassning

Trafikens påverkan Alternativ BALANS bedöms ha högst potential för överflyttningseffekter 
till gång- och cykel och kollektivtrafik. Alternativ JÄRNVÄG ger bäst förutsättningar för mer 
energieffektiva transporter på järnväg. Alternativ VÄG och alternativ BALANS inrymmer flera 
större vägprojekt som påverkar klimatet negativt kopplat till trafikens påverkan. 

Infrastrukturens påverkan Genomförandet av alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG 
beräknas ge jämförelsevis större utsläpp av CO2 än alternativ BALANS på grund av fler större 
vägobjekt respektive upprustning av Vetlandabanan. Det järnvägs- respektive vägprojekt som 
har högst kalkylerade utsläpp av CO2-ekvivalenter i byggskede1 är inte alternativskiljande 
(frånsett nollalternativ). 

Klimatanpassning Åtgärder för klimatanpassning ingår som naturlig del i samtliga investe-
ringsprojekt, dock bedöms det totala behovet av klimatanpassningar av transportinfrastruk-
turen att påverkas marginellt av planens genomförande.

Klimatpåverkan över tid

Flera större åtgärder genomförs under perioden 2027-32 vilket ger stor negativ klimatpåver-
kan i samtliga alternativ exklusive nollalternativet. I samtliga strategialternativ finns det åt-
gärder som byggstartas under planperioden men som inte genomförs i sin helhet förrän efter 
år 2033 (och därmed ger påverkan i byggskede efter planperiodens slut).

På längre sikt bedöms alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG ge ett totalt positivt bidrag 
tack vare överflyttningseffekter till mer energieffektiva transportmedel. Dessa långsiktiga ef-
fekter bedöms inte bli lika stora i alternativ VÄG och nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

1 Y:et respektive Rv 27 förbi Bor, se sid 67 

1988
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde hälsa 
och livskvalitet
Samtliga strategialternativ ger sammantaget positiva 
bidrag till fokusområdets  måluppfyllelse. Alternativ 
BALANS bedöms samlat ge störst positivt bidrag tack 
vare alternativets satsningar på kollektivtrafik och aktiva 
transporter samt möjligheter till geografisk spridning av 
åtgärder som främjar hälsa och livskvalitet.

 
Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Människors hälsa

Befolkning

Luft

Människors hälsa Alternativ BALANS bedöms ge störst positiv måluppfyllelse, mycket på 
grund av att alternativet skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Alternativ VÄG ger 
störst nytta kopplat till trafiksäkerhet på större vägar. Alternativ JÄRNVÄG ger något lägre 
nyttor, främst på grund av färre trafiksäkerhetsåtgärder.

Befolkning Alternativ BALANS är det alternativ som starkast bidrar till jämlik tillgänglighet. 
Alternativ  VÄG och JÄRNVÄG har lägre satsningar på mindre åtgärder i pottområden vilket 
för med sig en begränsad spridning av åtgärdernas fördelning och geografi.

Luft Samtliga alternativ innehåller järnvägssatsningar som möjliggör lägre utsläpp. Alterna-
tiv VÄG innehåller flest större vägprojekt vilka för med sig risker för ökade emissioner. Noll- 
alternativet innebär risker för försämrad luftkvalitet i flera tätorter.

Påverkan på hälsa och livskvalitet över tid

Nyttor kopplade till hälsa och livskvalitet realiseras för samtliga strategialternativ, framförallt 
i senare delen av planperioden. För nollalternativet är det också i ett medellångt och långt 
perspektiv som negativ påverkan uppstår kopplat till luftkvalitet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

1989
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
landskap
Störst negativ påverkan på landskapet ger alternativen 
BALANS och VÄG eftersom de jämfört med alternativ 
JÄRNVÄG innehåller fler och anläggningsmässigt större 
åtgärder som ger större konsekvenser på samtliga 
delaspekter inom fokusområdet. Nollalternativet bedöms 
inte motverka måluppfyllelse på ett betydande sätt.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Naturmiljö

Kulturmiljö

Landskapsbild

Naturmiljö Alternativ VÄG bedöms ge störst negativ påverkan på biologisk mångfald, växtliv 
och djurliv främst på grund av intrång och barriäreffekter kopplade till nysträckning av järn-
väg Byarum - Tenhult och nya större vägpartier. Alternativ BALANS bedöms ge något mindre 
påverkan än alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG jämförelsevis minst påverkan på grund 
av färre stora vägobjekt. Nollalternativet bedöms inte motverka målen på ett betydande sätt.

Kulturmiljö Samtliga strategialternativ bedöms kunna ge negativa konsekvenser för 
kulturmiljön, främst kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi 
Bor. Alternativ JÄRNVÄG bedöms påverka något mindre på grund av mindre mängd nybyggd 
anläggning. Nollalternativet bedöms inte ge någon påverkan på målen.

Landskapsbild Nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi Bor bedöms 
ge störst negativ påverkan på landskapsbilden, vilka inte är alternativskiljande åtgärder. 
Alternativ VÄG och BALANS bedöms ge större total negativ påverkan på grund av att de 
innehåller ytterligare större vägåtgärder som inverkar på landskapsbilden.

Påverkan på landskapet över tid

Störst påverkan på landskapet sker i planperiodens andra hälft då merparten av alternativens 
åtgärder har genomförts eller håller på att färdigställas. Bestående konsekvenser (främst 
fragmentering och barriäreffekter) kommer att finnas kvar även på lång sikt.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

LANDSKAP
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
Resurshushållning
Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
resurshushållning vara relativt begränsade i alternativ 
BALANS, VÄG och JÄRNVÄG. De åtgärder som ger störst 
påverkan på fokusområdet är inte alternativskiljande. 
Nollalternativet bedöms inte ge några betydande 
konsekvenser för resurshushållning.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Mark

Materiella tillgångar

Vatten

Mark Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar måluppfyllelse på grund av 
intrång i skyddade områden kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult.

Materiella tillgångar Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar 
måluppfyllelse på grund av intrång i jordbruksmark och skogsmark i projekten nysträckning 
av järnväg Byarum - Tenhult och Rv 27 förbi Bor.

Vatten Delaspekten är svår att bedöma på strategisk nivå. Det finns risk för att delaspekten 
påverkas negativt i samtliga åtgärdsalternativ.

Påverkan på resurshushållning över tid

I samtliga åtgärdsalternativ bedöms påverkan på fokusområdet framförallt ske på medellång 
sikt. Påverkan bedöms bli något större i alternativ BALANS och JÄRNVÄG eftersom de möjlig-
gör en större byggd anläggning. På sikt kvarstår konsekvenser kopplat till exempelvis förlust 
av brukningsvärd åkermark i samtliga alternativ exklusive nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

RESURS- 
HUSHÅLLNING

1991
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LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Fokusområdet för samhällsekonomi och regional 
utveckling motsvarar till stor del funktionsmålen samt 
de övergripande transportpolitiska målen och är därför 
en viktig del i avvägningen mellan olika strategier. 

Sammanfattande bedömning av Samhällsekonomi 
och regional utveckling
Alternativ BALANS bedöms ge högst samlad måluppfyllelse 
med höga bidrag inom samtliga delaspekter. Alternativ 
VÄG ger hög måluppfyllelse kopplat till samhällsekonomi 
men har något lägre bidrag i övriga delaspekter. Alternativ 
JÄRNVÄG har hög måluppfyllelse i alla delaspekter men 
motverkar samtidigt målen relaterade till samhällsekonomi. 
Nollalternativet ger en svagt negativ utveckling i 
förhållande till fokusområdets mål.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Ekonomi & konkurrenskraft

Bostadsförsörjning

Delstrategier i RUS

Samhällsekonomi och konkurrenskraft Alternativ VÄG bedöms ge störst bidrag till målupp-
fyllelse tack vare god samhällssekonomisk effektivitet och tydlig förbättring av tillgänglighet 
i betydelsefulla regionala vägstråk. Alternativ BALANS bidrar också med god måluppfyllelse 
men har en lägre samhällsekonomisk effektivitet på grund av satsningar på järnvägsåtgärder 
med negativ NNK. Alternativ JÄRNVÄG har lägst måluppfyllelse vilket beror på att en hög 
andel av planen går till järnvägssatsningar med negativ NNK utan att dessa satsningar bidrar 
till att tillgängligheten höjs på ett betydande sätt för medborgare eller näringslivet.

Bostadsförsörjning Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge högst målupp-
fyllelse på grund av stora satsningar på strukturbildande järnväg som också kan bidra till öka-
de marknadsvärden på bostäder i stationsorter. Alternativ VÄG bedöms ge en lägre målupp-
fyllelse, till stor del beroende på att alternativets stora vägsatsningar riskerar att bidra till en 
mer utspridd bostadsutveckling.

Regional utvecklingsstrategi Alternativ BALANS ger högst måluppfyllelse eftersom alter-
nativet är tydligt riktat mot alla tre utpekade delstrategier i RUS, alternativ JÄRNVÄG är riktat 
mot två delstrategier och alternativ VÄG mot en av delstrategierna. Nollalternativet bedöms 
ge ett svagt negativt bidrag. 

Påverkan på ekonomisk utveckling och regional nytta över tid

I samtliga alternativ bedöms de största positiva effekterna nås på medellång och lång sikt; då 
har större investeringar på järnväg och väg genomförts och trender kopplat till bostadsför-
sörjning förtydligats.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

SAMHÄLLS- 
EKONOMI OCH 

REGIONAL  
UTVECKLING
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5. Planförslag

Region Jönköpings län har beslutat att gå vidare med planalternativ BALANS 
som planförslag. I jämförelse med övriga alternativ som har tagits fram under 
planprocessen svarar alternativ BALANS bäst mot de transportpolitiska målen 
och länets behov.

Hög måluppfyllelse och stora nyttor Jämfört med nollalternativ och andra framtagna 
scenarios är planförslaget det alternativ som bäst svarar mot transportpolitiska mål, miljömål 
och de utpekade delstrategierna i länets Regionala utvecklingsstrategi.

Kontinuitet Planförslaget betyder att lagt kort ligger i förhållande till föregående regionala 
transportplan. Detta ger långsiktighet i Region Jönköpings läns inriktning för länets trans-
portsystem och ger goda förutsättningar för framförhållning och ett effektivt genomförande 
av planen.

Jämn fördelning Planförslaget innebär en tydlig balansering av planens åtgärdsområden. 
Betydande satsningar görs på större järnvägs- och vägåtgärder samtidigt som planens potter 
möjliggör att åtgärder och nyttor fördelas mellan trafikslag och över länet.

Prioriteringar inom planförslaget
Prioriteringar mellan åtgärdsområden Planens ekonomiska tabell ska utgöra grund för i 
vilken ordning och omfattning åtgärder ska påbörjas och genomföras. Region Jönköpings län 
ser det som mycket betydelsefullt att framdrift säkerställs inom samtliga åtgärdsområden.

Prioriteringar inom respektive åtgärdsområde ska göras utifrån definierade kriterier, 
som är tydligt beskrivna inom varje område.

Total-
kostnad

2022 - 
2024

2025 - 
2027

2028 - 
2033

Utrymme 
i plan

Senare

Järnvägsinvesteringar 50 196 388 634

Elektrifiering o höjd hast.  Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/
Jönköping (Y:et)1 

2 729 300 300

Station A6/Ryhov1 200 25 15 40

Pott för plattformsförlängningar2 50 25 25 50

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 1 5803 25 75 100

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 144 71 73 144

Större vägåtgärder 213 52 124 389

Rv 27 förbi Bor2 279 187 22 209

Rv 27 Ulås-Bredasten2 74 28 28 56

Lv 842 förbi Tenhult 46 26 20 46

Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 232 78 78 154

Gång- och cykelinvesteringar 109 78 120 307

Längs regional statlig väg2 62 35 60 157

Medfinansiering åtgärder kommunalt vägnät 45 45 60 150

Trafiksäkerhet och framkomlighet 42 36 63 141

Kollektivtrafikåtgärder 36 48 66 150

Längs regional statlig väg 18 14 46 78

Medfinansiering 18 18 36 72

Bidrag 17 15 31 63

Investeringsbidrag till enskilda vägar 7,5 7,5 16 31

Driftsbidrag icke statliga flygplatser 9 7,5 15 32

Totalt 467 425 792 1 684

1  Samfinansiering ur Regional transportplan till nationell plan, undertecknat finansieringsavtal
2  Samfinansieras ur pott i nationell plan
3  Totalsumma för fullständig upprustning och elektrifiering av sträckan

  Järnvägsinvesteringar

  Större vägåtgärder

  Gång- och cykelinvesteringar

  Trafiksäkerhet och framkomlighet

  Kollektivtrafikåtgärder

  Bidrag

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR UPPRÄTTANDE AV 
PLANFÖRSLAG
Planen bygger på ett beslut om årlig 
ramtilldelning som planupprättaren måste 
förhålla sig till vid planering av åtgärder och 
åtgärdsområden.

Planen redovisas med treårsintervall för 
planens första hälft och sexårsintervall för 
senare delen av planperioden. För varje del 
av planen ska den planerade kostnaden för 
investeringar i infrastruktur motsvara summan 
beslutade medel.

Detta innebär att investeringar måste fördelas 
på ett strategiskt sätt över hela planperioden; 
det finns i allmänhet inte tillräckligt 
ekonomiskt utrymme för att genomföra 
flera stora projekt samtidigt. Samtidigt är 
det en utmaning att ha tillräckligt många 
planeringsmogna åtgärder för att upparbeta 
planerad mängd medel i åtgärdsområdena 
med potter. 

Under föregående planperiod 
underutnyttjades tilldelad ram med cirka 100 
mnkr, vilket till största del beror på att Rv 27 
förbi Bor har drabbats av förseningar. Dessa 
medel har genom beslut från Trafikverket 
fördelats över kommande planperiods första 
fyra år. Detta betyder att länets årliga ram 
är större i början än i mitten och slutet på 
planperioden.

38%

23%

18%

8%

9%
4%

Alt BALANS
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FINANSIERING AV 
JÄRNVÄGSÅTGÄRDER
Utgångpunkten i den långsiktiga ekonomiska 
planeringen av transportsystemet är att 
järnvägsåtgärder ska vara prioriterade och 
finansieras via nationell plan. Det är dock 
möjligt att helt eller delvis samfinansiera 
järnvägsåtgärder med mer regionala nyttor 
genom medel ur regional transportplan. 

JÄRNVÄGSINVESTERINGAR

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd 
hastighet (Y:et) (sf)

300 mnk 300 mnkr

Station A6/Ryhov (sf) 25 mnkr 15 mnkr 40 mnkr

Plattformsförlängningar på Jönköpingsbanan (sf) 25 mnkr 25 mnkr 50 mnkr

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 71 mnkr 73 mnkr 144 mnkr

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 25 mnkr 75 mnkr 100 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Åtgärdsområdet omfattar de investeringar i länets järnvägsanläggning som helt eller delvis 
finansieras via regional transportplan.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Namngivna objekt nationell plan För de åtgärder som är namngivna objekt i nationell plan 
(Y:et och Station A6/Ryhov) krävs en undertecknad avsiktsförklaring kring framtida avtal 
för åtgärdernas med- och samfinansering. Avsiktsförklaringen är en förutsättning för att 
åtgärderna ska kunna lyftas i nationell plan, den är dock inte en garanti för att åtgärderna 
prioriteras. De namngivna järnvägsprojekt som är aktuella för samfinansiering är i tidiga 
skeden av den fysiska planeringsprocessen och kommer att pågå under lång tid. Den regionala 
transportplanen belastas framförallt i mitten och under andra halvan av planperioden då 
projekten går in i produktionsskede.

Övriga samfinansieringsobjekt För åtgärder som är tänkta att samfinansieras via potter 
i nationell plan (plattformsförlängningar på Jönköpingsbanan) sker avsiktsförklaring kring 
finansiering efter fastställda planer.

Åtgärder som endast finansieras ur regional plan De åtgärder som finansieras helt ur 
regional plan (elektrifiering Nässjö - Eksjö och plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda) är 
regionalt namngivna objekt vilket innebär att åtgärderna ska ha en uppdaterad SEB1. Region 
Jönköpings län har rådighet över åtgärdernas prioritering - de behöver alltså inte prioriteras 
på nationell nivå för att kunna beställas.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
Följande grunder har använts för att prioritera vilka objekt som är aktuella för samfinansie-
ring i regional transportplan:

 � Påbörjade åtgärder Åtgärder som har påbörjat planläggning och/eller har färdiga 
avtal gällande finansering ska prioriteras utifrån principen ”lagt kort ligger”.

 � Planeringsmognad Brister som har genomgått åtgärdsvalsstudie och har tydliga åt-
gärdsförslag bör prioriteras framför mindre planeringsmogna objekt.

 � Potential och samhällsnytta Brister där åtgärder visar en stor samhällsnytta och det 
finns en hög potential att minska restider mellan orter, öka antalet resande och/eller 
skapa betydande överflyttningseffekter bör prioriteras högt.

 � Systemfunktion Åtgärder av brister som möjliggör en effektiv trafikering bör prioriteras.

1 Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag som tas fram av Trafikverket med syfte att utgöra 
ett stöd för planering, beslut och uppföljning av infrastrukturåtgärder.
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Objektnummer: JSY1802 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Lindén Thomas, PLsys, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-10-06

Samlad effektbedömning

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering o höjd hast

Värnamo-Jönköping-Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet.

Nuläge och brister:
Järnvägen i stråket Värnamo - Jönköping/Nässjö är enkelspårig och oelektrifierad. Sträckan Värnamo-Jönköping är särskilt viktig för

arbetspendling men befintlig sträckning genom Tabergsdalen klarar ej uppsatta restidsmål. Sträckan Jönköping-Nässjö är hårt belastad

där kapacitetshöjande åtgärder krävs för att möjliggöra ytterligare trafik. En elektrifiering ger förutsättning för överflyttning av gods

från väg till järnväg, ny omledningsbana för Södra stambanan samt att dieseltåg för persontrafik kan ersättas.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27

Samfinansierade namngivna järnvägsåtgärder

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet (Y:et)

Genom att göra restiderna mellan Jönköping och Värnamo mer konkurrenskraftiga skapas 
möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning samt mer hållbar arbets- och studiependling 
genom överflyttning av transporter från väg till järnväg. Projektet möjliggör nya trafikupp-
lägg med elektrifierade regionaltåg, tyngre och längre godståg och omledningsmöjligheter 
vid störningar.

Objektet består av ny järnväg Byarum - Tenhult, elektrifiering av sträckan  Nässjö - Värnamo 
samt mötesstation på Jönköpingsbanan. Samtliga delar behövs för att nå projektets mål om 
att skapa restider under 50 minuter mellan Jönköping och Värnamo.

Nysträckning Byarum - Tenhult befinner sig i lokaliseringsutredning, åtgärden förväntas vara 
genomförd 2033. Elektrifiering Nässjö - Värnamo befinner sig i planskede och förväntas vara 
genomförd 2028.

Total kostnadskalkyl 2 730 mnkr (SEB 2021). Åtgärden samfinansieras med 300 mnkr av 
regional transportplan, resten finansieras av nationell plan samt medfinansieringsavtal med 
Region Jönköpings län och ingående kommuner.

Mötesstation A6/Ryhov

Åtgärden syftar till att öka kapaciteten och möjliggöra kortare restid och bättre tillgänglig-
het för persontrafiken till målpunkter vid A6, Ryhov och Rosenlund samt skapa förutsätt-
ningar för utökad godstrafik. Stationen byggs som mötesstation och bidrar därmed till ökad 
robusthet.

Åtgärden avser en station för resandeutbyte med två sidoplattformar inklusive trappor, hissar 
och gång-, cykel- och mopedtunnel under fyrfältsvägen E4:an och gång- och cykeltunnel under 
två järnvägsspår samt en ny mötesstation för 750 meter långa tåg (totalt 900 spårmeter). 
Medel finns även avsatta för bulleråtgärder.

Åtgärden har ännu inte beställts internt på Trafikverket. Undertecknad avsiktsförklaring 
kring framtida avtal för sam- och medfinansiering finns.

Total kostnadskalkyl 189,6 mnkr i prisnivå (SEB 2021). 40 mnkr samfinansieras av regional 
transportplan, resten finansieras av nationell plan samt medfinansieringsavtal med 
Jönköpings kommun.

Samfinansierade icke namngivna järnvägsåtgärder

Plattformsförlängningar

Åtgärden syftar till att möjliggöra högre kapacitet för sammankopplade tågset på Jönköpings-
banan genom plattformsförlängningar på stationer sträckan Nässjö - Sandhem.

Åtgärderna samfinanserias med 50 mnkr ur regional plan, resterande del av kostnaderna bärs 
av potter i nationell plan.

Objektnummer: JSY1816 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olander Peter, PLsys, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning

Jönköpingsbanan, ny station vid A6

Översikt

Nuläge och brister:
Jönköpingsbanan, mellan Nässjö och Falköping, har en viktig roll i det nationella järnvägssystemet. Banan binder samman Södra

stambanan och Västra stambanan och den har i dag ett högt kapacitetsutnyttjande. Det finns stark önskan om en ökad trafikering för

både person- och godstrafik. Trots pågående åtgärder för ökad kapacitet och höjd hastighet uppfylls inte denna önskan och därför

behöver andra åtgärder vidtas.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27
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Objektnummer: JSY1803 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Albrektsson Martin, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning

Nässjö-Eksjö, elektrifiering

Nässjö - Eksjö, elektrifiering

Nuläge och brister:
Sträckan Nässjö – Eksjö är 21 km lång och trafikeras i dagsläget av de så kallade Krösatågen. Dessa är dieseldrivna men Länstrafiken

önskar att på sikt ersätta dem med eldrivna fordon. Banan trafikeras även av dieselloksdragna godståg men elektrifieringen är inte

ämnad för att börja dra godstågen med eldrivna lok. Godstågen kommer från Oskarshamn vilket medför att dessa måste dras av

diesellok även efter en elektrifiering. Banan har förbättrats i andra avseenden i olika etapper.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 26

Järnvägsåtgärder med full regional finansiering

Plankorsningsåtgärder utmed sträckan Nässjö - Vetlanda

För att i framtiden kunna bedriva en effektiv trafikering på sträckan Nässjö - Vetlanda krävs 
omfattande upprustning och elektrifiering av sträckan. Restiden minskar därigenom mellan 
Nässjö och Vetlanda genom högre hastighet och färre tågstopp, vilket möjliggör nya trafik 
upplägg och styv tidtabell.

Som ett första steg i att åtgärda sträckan i sin helhet avsätts medel ur regional plan för att 
åtgärda plankorsningar med otillräckligt skydd.  

Åtgärden genomförs löpande under planens första hälft.

Kostnadskalkyl för en fullständig upprustning av sträckan (spårbyte, plankorsningsåtgärder, 
trädsäkring, elektrifiering, ATC, plattformsförlängning och ställverk) är 1 580 mnkr (SEB 
2021).

Elektrifiering av sträckan Nässjö - Eksjö

Syftet med åtgärden är att möjliggöra direkttåg Jönköping – Eksjö, effektivare fordonsutnytt-
jande samt minskade trafikeringskostnader och utsläpp. Nuvarande dieseltåg har begränsad 
återstående livslängd och Länstrafiken har inte för avsikt att köpa nya dieseltåg. Banan-
läggningen anses vara av god standard även om själva banan är krokig och har relativt låg 
hastighet.

Åtgärden innehåller elektrifiering av järnvägen Nässjö - Eksjö och trädsäkring. 

Åtgärden befinner sig i tidigt planskede och förväntas vara färdig 2029.

Total kostnadskalkyl 144 mnkr (SEB 2021). Åtgärden finianseras till 100% av regional trans-
portplan. 

Objektnummer: JSY2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Nykvist Robert, PLsys, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-11-09

Samlad effektbedömning

Nässjö-Vetlanda, upprustning och elektrifiering

Nuläge och brister:
Sträckan Nässjö-Vetlanda är 37 km lång med enkelspår utan mötesmöjligheter. Trafiken körs med manuell tågklarering (system-M) och

är inte elektrifierad. Det finns ett flertal plankorsningar längs sträckan och banan har skevningsfel, sidolägesfel och höjdfel, samt saknar

trädsäkring. Bristen enligt utredningen är att banan behöver uppgraderas för att skapa en attraktivitet i kollektivtrafikresande på

sträckan Vetlanda-Nässjö och i förlängning Jönköping, samt att skapa förutsättningar för godstransporter.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27
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STÖRRE VÄGÅTGÄRDER

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Rv 27 förbi Bor 187 mnkr 22 mnkr 209 mnkr

Rv 27 Ulås - Bredasten 28 mnkr 28 mnkr 56 mnkr

Väg 842 förbi Tenhult 26 mnkr 20 mnkr 46 mnkr

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp 78 mnkr 78 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Åtgärdsområdet omfattar de vägåtgärder som har en kalkylerad totalkostnad på över 50 mnkr 
och därmed betecknas som namngivna i regional transportplan. Åtgärderna syftar i huvudsak 
till att förbättra säkerheten och tillgängligheten på länets viktigaste regionala vägar.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Samfinansering av mötessepareringsåtgärder Direktiven för åtgärdsplanering öppnar 
upp för möjligheten till samfinansiering av mötessepareringsåtgärder ur nationell plan. 
Någon  exakt summa eller finansieringsmodell finns ännu inte formulerad, i remissversionen 
av Regional transprtplan har Region Jönköpings län utgått från att mötessepareringsobjekt 
som ligger i planens första del kan avlastas med 25% av totalkostnaden ur nationell plan.

Samplanering Väg 842 förbi Tenhult samplaneras med nysträckningen av järnväg mellan 
Byarum och Tenhult. Den regionala transportplanen har utgått från att det är möjligt att 
påbörja en vägplaneprocess när lokaliseringen av järnvägen är färdig. Vägplaneprocessen 
och processen med att ta fram en plan för byggande av järnväg bör ske parallellt i ett tidigt 
skede.

Objekt som ligger över kant Åtgärden Rv 27 Bredaryd - Anderstorp ryms inte i sin helhet 
inom planperioden och ligger därför över kant, dvs förutsätter att medel för genomförande 
avsätts för åren 2034-35.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
 � Påbörjade åtgärder Åtgärder som har påbörjat planläggning och/eller har färdiga 
avtal gällande finansering ska prioriteras utifrån principen ”lagt kort ligger”.

 � Planeringsmognad Brister som har genomgått ÅVS och har färdig SEB bör prioriteras 
för åtgärder framför mindre planeringsmogna objekt.

 � Potential och samhällsnytta Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet på vägsträckor 
som har hög trafikering och är del av längre stråk med stor regional eller nationell 
betydelse ska prioriteras högt.

 � Samplanering Åtgärder som är möjliga att samplanera med andra åtgärder på ett sätt 
så att synergier uppstår bör prioriteras.
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Objektnummer: VSO057 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Sedwall Christer, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp

Nuläge och brister:
Väg 27 är en regional väg som har viktig en funktion för långväga gods- och persontransporter, samt en internationell koppling ner i

Europa via Karlskrona och färjeförbindelsen till Polen. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Värnamo och

Gislaved. 

Vägsträckan har betydande brister vad gäller långa restider och trafiksäkerhet, främst avseende mötesolyckor och i korsningar. 

Väglängd: 9,6 km

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 4500-4700 f/d, 16-17 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23

Objektnummer: VSY1860 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Sedwall Christer, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-08-16

Samlad effektbedömning

Lv 842 Förbi Tenhult

Nuläge och brister:
Väg 842 mellan Barnarp och Tenhult är viktig för näringslivets transportbehov. Den länkar samman E4 med väg 31/40 samt logistik- och

terminalområdet Torsvik, söder om Jönköping med Höglandet och östra Småland. Jönköpings kommun har som mål att verksamheterna

inom lager, spedition och logistik söder om staden ska fortsätta växa. Vägen går idag genom Tenhult med intilliggande

bostadsbebyggelse, verksamheter och centrumfunktioner vilket medför betydande störningar och begränsad framkomlighet för

genomfartstrafiken. 

Väglängd: 2,5

Vägstandard: Vanlig väg, 6-8 m, 40-80 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 1900-2900 f/d, 16-19 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1874
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Rv 27 Ulås - Bredasten, VSY1874

Nuläge och brister: Regionalt viktig väg som har stor betydelse för transporter mellan västra och 
sydöstra Sverige och för arbetspendling. När den planerade vägen förbi Bor byggs återstår denna 
sträcka (cirka 3,5 km) fram till E4 utan mötesseparering. Aktuell sträcka är cirka 9 m bred. Hastigheten 
är 90 km/h men riskerar att sänkas utan mötesseparering. ÅDT 7000 f/d.

Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. SEB framtagen som underlag till 
långsiktig plan.

Befintlig sträckning breddas till gles mötesfri landsväg, 100 km/h. Anslutningar ses över och antalet 
mindre anslutningar minskas. Viltstängsel sätts upp fram till Bredastens industriområde.
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42 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 1 av 25 SEB version 1.16 (Eva-mall)

Objektnummer: VSO055 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2017/109383
Kontaktperson: Ivanovic Alexander, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför granskning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-01-29

Samlad effektbedömning

Rv 27 Förbi Bor

Nuläge och brister:
Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige. Nuvarande utformning av väg 27 utgör en kraftig barriär

genom samhället Bor. Genomfartstrafiken, med en hög andel tung trafik, som i dagsläget utgör cirka hälften av trafiken på väg 27

medför en låg trafiksäkerhet samt alstrar miljöstörningar, så som buller och utsläpp. Den nuvarande vägen har bristande

framkomlighet och trafiksäkerhet med en cirka 400 meter lång 30-zon genom Bor samhälle.

Väglängd: 5,7 km

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 30-90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 5 000-6 900 f/d (varav 14-18 % tung trafik), år 2017

Samlad effektbedömning Sida 1 av 26

Namngivna vägåtgärder

Rv 27 förbi Bor

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige och har stor betydelse 
för både transporter mellan västra och sydöstra Sverige och arbetspendling. Nuvarande 
utformning av väg 27 utgör en kraftig barriär genom samhället Bor samtidigt som framkom-
ligheten för genomfartstrafik är nedsatt. Föreslagen åtgärd ökar framkomligheten och trafik-
säkerheten på rv 27 och förbättrar miljön inne i Bor.

Åtgärden innehåller en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till 
nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka. Vägen blir mötesfri med mitträcke med hastighet 
på 100 km/h. Åtgärden befinner sig i planskede och förväntas kunna öppna för trafik 2025.

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 279 mnkr, delar av kostnaden beräknas kunna samfinan-
sieras ur nationell plan.

Rv 27 Ulås - Bredasten

Åtgärden syftar till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på den cirka 3,5 km 
långa sträckan mellan förbifart Bor och E4. Vägavsnittets  hastighet är 90 km/h men riskerar 
att sänkas utan mötesseparering. 

Befintlig sträckning breddas till gles mötesfri landsväg, 100 km/h. Anslutningar ses över och 
antalet mindre anslutningar minskas. Viltstängsel sätts upp fram till Bredastens industriom-
råde och cykelmöjligheter ordnas mot Värnamo.

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 74 mnkr, delar av kostnaden beräknas kunna samfinan-
sieras ur nationell plan.

Väg 842 förbi Tenhult

Väg 842 är en viktig förbindelse mellan rv 40 och E4 och trafikeras av en hög andel god-
stransporter från bland annat verksamhetsområden vid Torsvik. Vägen löper genom centrala 
Tenhult vilket ger störningar för de boende i samhället och nedsatt framkomlighet för 
passerande godstransporter. 

Föreslagen åtgärd syftar till att öka framkomligheten för förbipasserande fordon samt att 
förbättra trafiksäkerheten och miljön i Tenhult. Åtgärden innebär att väg 842 ges en ny 
sträckning väster om Tenhult genom en cirka 2 km lång förbifart med hastigheten 80 km/h. 
Lokaliseringen av vägen bör samplaneras med nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult. 
Vägens byggnation behöver inte ske samtidigt med produktionen av järnvägen.

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 46 mnkr (SEB 2021). Vägen finns med som namngivet 
objekt i gällande plan och ligger kvar som namngivet objekt trots att gränsen för namngivet 
objekt i länsplaner har höjts från 25 till 50 mnkr.

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp

Åtgärden syftar till att öka framkomligheten för långväga trafik samt förbättra trafiksäker-
heten för bilister och oskyddade trafikanter samt minska barriäreffekter för vilt. Befintlig 
sträckning breddas till mötesfri landsväg, 100 km/h. Anslutningar ses över och antalet 
mindre anslutningar minskas. 

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 232 mnkr (SEB 2021), 128 mnkr ligger över kant till 
kommande planperiod och hela åtgärden kan därför inte genomföras inom planperioden.
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GÅNG- OCH CYKELINVESTERINGAR

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Gång- och cykelåtgärder längs regionala statliga 
vägar

62 mnkr 35 mnkr 60 mnk 157 mnkr

Statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder 
kommunalt vägnät

45 mnkr 45 mnkr 60 mnkr 150 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Åtgärdsområdet syftar till att genom investeringåtgärder förbättra förutsättningarna att gå 
och cykla i Jönköpings län. Åtgärdsområdet omfattar medel för gång- och cykelåtgärder längs 
statliga vägar samt statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät.  

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Finansieringsmodell GC-vägar längs regionala statliga vägar För att åtgärder ska lyftas 
för prioritering och beställning krävs 10% kommunal medfinansiering. Avtal kring medfinan-
siering skrivs utifrån Trafikverkets ursprungliga kostnadsuppskattning, de eventuella kost-
nadsökningar som tillkommer under genomförandeskedet bärs av Regional transportplan. 

Finansieringsmodell för statlig medfinansiering Den statliga medfinansieringen består i 
ett bidrag på 50% och gäller endast åtgärder där kommunen är eller kommer att bli väghållare. 
Årliga ansökningar görs hos Trafikverket som prioriterar medel utifrån den regionala trans-
portplanens bedömningsgrunder. Åtgärderna ska genomföras samma år som medfinansie-
ringen är beviljad för.

Grunder för prioriteringar inom åtgärdsområdet

Grunder för prioritering inom potten gång- och cykelåtgärder längs 
regionala statliga vägar

 � Planeringsmognad Åtgärder som har påbörjat planläggning och/eller har färdiga avtal 
gällande finansering ska prioriteras utifrån principen ”lagt kort ligger”.

 � Riktlinjer angivna i plan för statliga cykelåtgärder Under hösten 2021 kommer en 
regional cykelstrategi att tas fram. En fördjupning av strategin är att ta fram en plan för 
statliga cykelåtgärder i Regional transportplan. I planen kommer Region Jönköpings län 
att förtydliga hur prioriteringar av potten för GC-åtgärder längs statliga vägar ska göras 
samt vilka brister i länet som bör lyftas för fortsatt planering.

Grunder för prioritering inom potten för statlig medfinansiering av gång- 
och cykelåtgärder kommunalt vägnät

 � Åtgärder som har bäring på tydliga kommunala strategier Åtgärder som kopplar 
mot tydliga strategier i översiktsplaner, trafikstrategier eller motsvarande ska prioriteras.

 � Åtgärder som är möjliga att samplanera För att skapa förutsättningar för effektivare 
framdrift och stordriftsfördelar ska åtgärder som går att samordna med åtgärder 
kopplade till andra åtgärdsområden prioriteras.

 � Geografisk balansering Kommuner som historiskt har genomfört få projekt med 
statlig medfinansiering av GC-åtgärder bör prioriteras vid avvägning mellan två i övrigt 
likvärdiga ansökningar.

BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR 
GENOMFÖRANDE
Följande GC-åtgärder längs regionala 
statliga vägar är planeringsmogna och 
kommer att genomföras under planperio-
dens första hälft (2022-2027):

 - GC-väg Habo - Furusjö
 - GC-väg Kärda - Forsheda
 - GC-väg Mullsjö - Furusjö

Objekten är inte att betrakta som 
namngivna åtgärder.
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INVESTERINGAR I TRAFIKSÄKERHET  
OCH FRAMKOMLIGHET

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Trafiksäkerhet och framkomlighet 42 mnkr 36 mnkr 63 mnk 141 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Det huvudsakliga syftet med åtgärdsområdet är att höja säkerheten och i viss mån öka fram-
komligheten på det statliga vägnätet. Åtgärderna som bekostas ska vara av mindre karaktär 
och får inte överskrida 50 mnkr. Åtgärdsområdet är inte avsett att nyttjas för att möjliggöra 
höjda hastigheter på längre sträckor av vägar, för detta krävs större åtgärder som överstiger 
gränsen för namngivna objekt.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Genomförandetakt En rimlig ambition utifrån tilldelade medel bör vara att genomföra sä-
kerhetshöjande åtgärder i en tätort per år samt att göra punktinsatser på 80-vägar parallellt. 
Det är viktigt att arbeta aktivt med bristinventeringar och åtgärdsvalsstudier under hela plan-
perioden för att möjliggöra denna framdrift.

Standard för tätortsåtgärder De fysiska åtgärder som planeras och utförs inom tätorter ska 
sträva efter att åstadkomma förbättringar i vägmiljön så att den upplevs som trygg och säker 
för alla typer av trafikanter med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
 � Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed statlig väg i tätorter med fokus på 
säkra skolvägar för barn. Exempel på åtgärder är breddningar av trottoarer och säkra 
passager. Åtgärder bör framförallt prioriteras till vägsträckor där  regional trafik löper 
genom mindre samhällen och tydligt påverkar oskyddade trafikanters upplevda och 
faktiska säkerhet. 

 � Insatser på 80-vägar där tydliga brister finns kopplat till säkerhet eller framkom-
lighet för gods. Exempel på åtgärder är räffling, sidoområdesåtgärder och korsnings-
åtgärder. Åtgärder bör framförallt prioriteras till vägsträckor med tydliga risker och hög 
trafikering (riktmärke ÅDT1 över 2 000 fordon.) 

 � Åtgärder som är möjliga att samplanera För att skapa förutsättningar för effektivare 
framdrift och stordriftsfördelar ska åtgärder som går att samordna med åtgärder 
kopplade till andra åtgärdsområden prioriteras.

Det är möjligt att även bevilja medel för andra typer av åtgärder inom åtgärdsområdet, det är 
dock Region Jönköpings läns intention att i första hand prioritera ovanstående två åtgärdsty-
per under planperioden.

1 Årsdygnstrafik - det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn.
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KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Kollektivtrafikåtgärder längs regionala statliga vägar 18 mnkr 14 mnkr 46 mnkr 62 mnkr

Statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder 
kommunalt vägnät

18 mnkr 18 mnkr 36 mnkr 72 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Syftet med åtgärdsområdet är att förbättra och stärka förutsättningarna för länets kollektiv-
trafik. Grunderna för prioriteringarna inom åtgärdsområdet utgår från de mål som anges i 
länets trafikförsörjningsprogram.

Medel för kollektivtrafikåtgärder längs regionala statliga vägar ska användas till an-
passningar av befintliga hållplatser och bytespunkter samt, i den mån det finns behov, anlägga 
nya hållplatser eller bytespunkter för kollektivtrafik längs järnvägar och det statliga vägnätet. 

Medel för statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder ska användas för att medfi-
nansiera kommunala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik inom kommunalt vägnät.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Framförhållning Det är viktigt att ha framförhållning vad gäller planeringsmogna åtgärder 
för att följa planerad upparbetning över planperioden. Även enklare åtgärder har oftast 
en sammanlagd planerings- och genomförandetid på minst 3 år, vilket gör att det krävs en 
långsiktig och systematisk process för att identifiera och lyfta åtgärder som ska genomföras. 

Finansieringsmodell för statlig medfinansiering Den statliga medfinansieringen består i 
ett bidrag på 50% och gäller endast åtgärder där kommunen är eller kommer att bli väghållare. 
Årliga ansökningar görs hos JLT som prioriterar medel utifrån den regionala transportpla-
nens bedömningsgrunder. Åtgärderna ska genomföras samma år som medfinansieringen är 
beviljad för.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
Prioriteringsgrunderna gäller båda potterna inom åtgärdsområdet

 � Framkomlighetsåtgärder för att minska restid  Åtgärder av identifierade brister 
för att nå målsättningar för restidskvoter för busstrafik i utpekade storregionala stråk i 
Regionens Trafikförsörjningsprogram.

 � Åtgärder som främjar kombinationsresor Tillskapande eller uppgradering av noder 
med hög potential för kombinationsresor.

 � Åtgärder som har bäring på tydliga kommunala strategier Åtgärder som kopplar 
mot tydliga strategier gällande kollektivtrafik i översiktsplaner, trafikstrategier eller 
motsvarande ska prioriteras.

 � Anpassningar för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet Åtgärder som syftar till att 
uppfylla nationella krav gällande hållplatsers tillgänglighet och trafiksäkerhet.Priorite-
rade åtgärder inom åtgärdsområdet
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BAKGRUND TILL DRIFTSBIDRAG FÖR 
ICKE STATLIGA FLYGPLATSER
Runt 2010 gjordes stora förändringar kring 
ägandet av Sveriges flygplatser. Tidigare hade 
staten genom Luftfartsverket ansvarat för de 
flesta flygplatser både de stora hubbarna och 
de regionala flygplatserna men nu beslöts att 
staten genom det nybildade bolaget Swedavia 
endast skulle ansvara för de flygplatser som 
ansågs nationellt strategiska vilket var 10 
stycken.

Detta innebar att bland annat Jönköpings 
flygplats övergick från statligt till kommunalt 
ägande. För att täcka underskott i driften 
av de regionala flygplatserna hade Luftfart-
sverket tidigare internt omfördelat pengar 
från de stora vinstgenererande flygplatserna. 
Då staten avyttrade många av de regionala 
flygplatserna uppstod en obalans i överskott 
och underskott av driften av Sveriges flyg-
platser. För att kompensera de nya ägarna till 
de regionala flygplatserna skapades ett årligt 
driftbidrag till icke statliga flygplatser som 
inkluderades i ramarna för de regionala trans-
portplanerna från 2012 och tio år framåt.

Den regionala transportplanen för Jönköpings 
län tillfördes vid detta tillfälle 2,3 miljoner/år 
som kunde användas till driftbidrag för icke 
statliga flygplatser. I efterföljande planrevi-
dering har beslutet varit att driftbidraget ska 
vara kvar, en uppräkning har skett utifrån 
förändrade ramnivåer vilket även har gjorts i 
föreliggande planförslag. 

ENSKILDA VÄGAR
De vägar som staten och landets kommuner 
ansvarar för kallas allmänna vägar, vägar 
med annan väghållare är enskilda vägar.

För de enskilda vägar som är öppna för allmän 
trafik kan bidrag till drift och underhåll beviljas 
av Trafikverket via pengar från underhållsan-
slaget, och i vissa fall från berörd kommun.

Avsatta medel i den regionala transportpla-
nen utgör inte ett ytterligare driftbidrag utan 
är ett bidrag till nyinvesteringar eller större 
reinvesteringar som exempelvis byte av en 
uttjänt bro.

BIDRAG

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 7,5 mnkr 7,5 mnkr 15 mnkr 32 mnkr

Investeringsbidrag till enskilda vägar 9 mnkr 7,5 mnkr 15 mnkr 31 mnkr

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Syfte och innehåll

Kommuner med icke statliga flygplatser kan årligen ansöka om statligt driftbidrag för att 
täcka underskott i flygplatsens drift1. Bidraget hanterats och administrerats av Trafikverket. 

Investeringsbidrag för enskilda vägar 

Syfte och innehåll

Syftet med investeringsbidrag för enskilda vägar är att underlätta kostnadsdrivande 
investeringar på det enskilda vägnätet som nyttjas för allmän trafik. Exempelvis kan bidraget 
nyttjas för broförbättringar. Potten avser endast investeringsåtgärder på enskilda vägar, 
driftsbidrag till enskilda vägar hanteras via nationell transportplan. 

Grunder för prioritering inom potten

 � Fördelningen av bidraget sker utifrån Trafikverkets prioriteringar i plan för byggande av 
enskilda vägar.

Förutsättningar för genomförande

Nivå på bidrag Bidragsprocenten ska normalt följa vägkategorins högsta procentsats 
för driftbidrag exklusive vägkategori C (70 %). Förhöjt bidrag, högst 75 %, får lämnas 
om åtgärden är av särskild betydelse från allmän synpunkt eller om kostnaden är särskilt 
betungande.

1 med stöd av 3 §, 5 p. förordning (1997:263)
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REGIONALA UTREDNINGSBEHOV
Eftersom planering och byggnation av större infrastrukturprojekt har mycket 
långa ledtider är det viktigt att planupprättaren har en tydlig plan för vilka 
brister i transportsystemet som ska prioriteras för utredning inför kommande 
planrevidering.

Bakgrund

Syfte

När kravbilden för att åtgärda en brist blir tydlig kan åtgärden sägas vara planeringsmogen, 
vilket är en förutsättning för att den ska kunna lyftas som ett objekt i transportplaner. Plane-
ringsmognad är också en viktig pusselbit i arbetet med att prioritera och periodisera objekt 
i planbygget. Att en brist har utretts och därmed är att betrakta som en planeringsmogen 
åtgärd betyder dock inte att den är garanterad ett genomförande i nästkommande plan. 

Avgränsning

De brister som lyfts som utredningsbehov ska kunna mynna ut i åtgärder som primärt 
finansieras ur regional transportplan. 

Brister kopplade till järnväg eller nationella stamvägar omfattas inte eftersom de hanteras 
inom ramen för nationell plan. Utredningar av brister inom åtgärdsområdena gång- och cy-
kelinvesteringar och kollektivtrafikåtgärder hanteras löpande utifrån cykelplan/uppsatta pri-
oriteringskriterier och lyfts därför inte heller som kommande utredningsbehov. Brister inom 
trafiksäkerhet och framkomlighet kan både hanteras löpande inom åtgärdsområdet och som 
framtida utredningsbehov (längre stråk med brister).

Innehåll

De brister Region Jönköpings län vill lyfta som utredningsbehov är indelade i tre kategorier:

Väl avgränsade vägavsnitt som bör utredas 2022-2025 Dessa brister ska efter utredning 
ha potential att bli en större åtgärd inom åtgärdsområdet ”större vägåtgärder”. För denna typ 
av brister krävs ÅVS för att skapa planeringsmognad inför kommande planrevidering.

Längre stråk med brister som bör utredas 2022-2025 Kategorin omfattar brister utmed 
längre stråk där möjliga åtgärder inte nödvändigtvis har potential att bli namngivna objekt 
utan också kan hanteras som åtgärder inom åtgärdsområdet ”Trafiksäkerhet och framkom-
lighet”. För denna typ av brister kan stråkstudier och/eller funktionsstudier användas för att 
skapa planeringsmognad inför kommande åtgärder.

Övriga angelägna brister att utreda På längre sikt bör dessa brister utredas, i vilken 
ordning och på vilket sätt (etappindelningar etc.) avgörs inför kommande utredningar.

Grunder för prioritering av brister för utredning
 � Potential och samhällsnytta Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet på vägsträckor 
som har hög trafikering och är del av längre stråk med stor regional eller nationell 
betydelse ska prioriteras för utredning.

NAMNGIVNA ÅTGÄRDER
Större åtgärder ska i transportplaner 
anges som ”namngivna åtgärder”. För den 
nationella planen för transportinfrastruktur 
är det praxis att åtgärdens totala kostnad 
ska uppgå till minst 100 miljoner kronor. 
För länsplaner gäller att åtgärdens totala 
kostnader ska uppgå till minst 50 miljoner 
kronor. Det är dock möjligt att namnge även 
mindre åtgärder.

För en namngiven åtgärd ska en samlad 
effektbedömning (SEB) inklusive sam-
hällsekonomisk kalkyl göras för att kunna 
avgöra dess lönsamhet och nytta och för att 
kunna bedöma om åtgärden ska prioriteras 
i planen. Åtgärden ska även ha en anlägg-
ningskostnadskalkyl. För mindre komplexa 
åtgärder kan en grov kostnadsindikation 
(GKI) användas.

2004



Planförslag

56

Brister att utreda

Väl avgränsade vägavsnitt som bör utredas 2022-2025

Rv 27 Forsheda-Bredaryd
Rv 27 är en regionalt viktig väg som är starkt trafikerad (ÅDT knappt 9 500 fordon varav 1255 
lastbilar)1 och har stor betydelse för långväga transporter mellan västra och sydöstra Sverige. 
Avsnittet mellan Forsheda och Bredaryd har låg standard i förhållande till trafikintensiteten 
och är en tydligt felande länk på sträckan mellan Gislaved och Bor, där resterande delar har 
eller planeras att bli mötesseparerade. 

Förbifarten vid Forsheda ger upphov till bullerproblem och trafiksäkerheten är låg med 
många anslutningsvägar. Hastigheten är i dagsläget 90 km/h för större delen av sträckan, vid 
samhället Forsheda är hastigheten sänkt till 70 km/h. 

Rv 32 Eksjö - Sunneränga och Marbäck- Traneryd
Väg 32 har en funktion för långväga gods- och långväga persontransporter och är regionalt 
betydelsefull för arbetspendling mellan kommunerna på Höglandet.

Vägsträckorna (ÅDT ca 3 900 fordon/dygn varav 800 lastbilar)1 har betydande brister vad 
gäller långa restider och trafiksäkerhet, främst kopplat till mötesolyckor och korsningar. 
Vägen har även brister gällande säkra passagemöjligheter för stora däggdjur. 

Längre stråk med brister som bör utredas 2022-2025

Rv 30 Stigamo - Växjö
Rv 30 är ett regionalt stråk som är särskilt viktigt för kopplingen mot regionhuvudorterna 
Jönköping och Växjö för orter i Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Rv 30 har också betydelse 
för mer långväga transporter mot Jönköping från sydöstra delen av Sverige. 

Merparten av sträckan har en ÅDT mellan 2 600 och 3 200 fordon/dygn varav knappt 800 
lastbilar)1. Vissa delsträckor (norra delen mot E4 och en sträcka vid Vrigstad) har högre ÅDT. 
Genom pågående hastighetsöversyn har hastigheten i stråket sänkts vilket innebär en sämre 
tillgänglighet. Syftet med en utredningen bör vara att studera åtgärder för att höja tillgänglig-
heten utan att kräva omfattande ombyggnationer. 

Övriga angelägna brister att utreda

Rv 27
På längre sikt är det lämpligt att utreda vilka åtgärder som kan bli aktuella att genomföra på 
återstående delar av Rv 27 (Gislaved - mot V Götaland och Bor - mot Kronoberg).

Pendlingsstråk Habo - Jönköping
Arbetspendlingen mellan Habo och Jönköping är omfattande och kommer sannolikt att öka i 
framtiden. Hur dessa resandeströmmar på bästa sätt ska hanteras bör utredas i en trafikslags-
övergripande ÅVS.

Rv 32
På längre sikt är det lämpligt att utreda vilka åtgärder som kan bli aktuella att genomföra på 
återstående delar av Rv 32 genom länet. (Tranås mot Östergötland och söder om Eksjö).

Rv 31/47 Gisshult-Ekenässjön
Bristerna på sträckan bör utredas i ÅVS.

 
1 Utdrag ur NVDB på Trafikverket.se
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GENOMFÖRANDE AV REGIONAL TRANSPORTPLAN
För att säkerställa en effektiv framdrift av den regionala transportplanen är 
det viktigt att processerna kring prioriteringar och genomförande av planens 
olika åtgärdsområden är tydliga.

Järnvägsinvesteringar   
Förberedande utredningar Trafikverket ansvarar både för att prioritera och driva 
utredningar kring brister på järnväg eftersom järnvägsåtgärder primärt hör till nationell 
plan. Region Jönköpings län har en begränsad påverkansmöjlighet gällande prioriteringar 
och processer kopplade till nationella brister och objekt.

Genomförande av åtgärder För de åtgärder som är namngivna objekt i nationell plan krävs 
en undertecknad avsiktsförklaring kring framtida avtal för åtgärdernas med- och samfinan-
sering. Avsiktsförklaringen är en förutsättning för att åtgärderna ska kunna lyftas i nationell 
plan, den är dock inte en garanti för att åtgärderna prioriteras. 

Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra respektive åtgärd och avrappor-
terar löpande till Region Jönköpings län och berörda kommuner om projektens framdrift och 
eventuella förändringar.

Större vägåtgärder   
Förberedande utredningar Förberedande utredningar bör göras i tillräckligt god tid för 
att åtgärderna ska kunna startas upp enligt plan. Vilka brister som ska prioriteras listas i 
”Regionala utredningsbehov”. Trafikverket bör ansvara för att själva utredningsprocesserna 
drivs och håller en löpande dialog med Region Jönköpings län i frågan. 

Genomförande av åtgärder Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra 
respektive åtgärd och avrapporterar löpande till Region Jönköpings län och berörda 
kommuner om projektens framdrift och eventuella förändringar.

Gång- och cykelinvesteringar   

Gång- och cykelvägar längs regionala statliga vägar

Förberedande utredningar Förberedande utredningar ska göras i tillräckligt god tid för 
att säkerställa framdrift enligt planens budget. Vilka utredningar som ska prioriteras avgörs 
utifrån prioriteringskriterier i regional transportplan och kommande plan för genomförande 
av cykelåtgärder på regional statligt vägnät1.

Trafikverket ansvarar för att själva utredningsprocesserna drivs och håller en löpande dialog 
med Region Jönköpings län i frågan.

Genomförande av åtgärder Inför att ett projekt startas upp ska avtal kring kommunal med-
finansering skrivas mellan Trafikverket och berörd kommun. Region Jönköpings län deltar i 
dialog kring avtalet i egenskap av planupprättare. 

Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra respektive åtgärd och avrappor-
terar löpande till Region Jönköpings län och berörda kommuner om projektens framdrift och 
eventuella förändringar.

1 Innan en plan för genomförande av GC-åtgärder utmed regional statlig väg finns beslutad bör prioriteringar av 
förberedande utredningar ske av Trafikverket i samråd med Region Jönköpings län.

UTREDNINGSTYPER
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) 

 - Möjliga åtgärder för förbättringar i 
transportsystemet prövas stegvis och 
transportslagsövergripande

 - Större eller mer komplexa brister vars 
lösning förutsätter planläggning

 - Genomförs oftast av Trafikverket

Funktionsstudier 

 - Tydligt avgränsad brist
 - Begränsad komplexitet
 - Ej relevant studera alternativa lösningar 

kopplat till fyrstegsprincipen eller 
transportslagsövergripande åtgärder 

 - Funktionsstudier tas fram av Trafikverket

Projekteringsförberedande inventeringar 
och strategier 

 - Brister där möjliga åtgärder är av mindre 
omfattning och låg komplexitet

 - Tydligt avgränsade åtgärder
 - Ej planläggning
 - Inventering kan göras av Trafikverket eller 

Länstrafiken (kollektivtrafikåtgärder)
 - Förberedande projektering inför 

genomförande tas fram av Trafikverket
 - Bör drivas med fokus på snabbt 

genomförande
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Statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder inom kommunalt 
vägnät

Ansökningar och handläggning Aktuell kommun ansvarar för att ansöka om statlig med-
finansiering för gång- och cykelåtgärder inom kommunalt vägnät via en ansökningsblankett 
till Trafikverket Region Syd. Ansökningar sker årligen på hösten innan året de genomförs.

Trafikverkets handläggare bedömer om åtgärden uppfyller kraven för att beviljas statlig 
medfinansering2. Uppstår konkurrens om medel ska prioritering av åtgärder göras utifrån 
kriterier i Regional transportplan. Efter handläggning av ansökan fattar Trafikverket beslut. 
Statlig medfinansiering beviljas i normala fall med högst 50 procent av kostnadsunderla-
get för statlig medfinansiering. Slutredovisning av beviljade åtgärder sker samma år som 
åtgärden genomförs. 

Genomförande av åtgärder Aktuell kommun ansvarar för planering och genomförande av 
åtgärder.

Investeringar i trafiksäkerhet och framkomlighet   
Förberedande utredningar Förberedande utredningar behöver göras med framförhållning 
inför beställning för att säkerställa åtgärdens innehåll och möjliggöra eventuella samordning-
ar med andra projekt.  Vilka brister som ska prioriteras för utredning avgörs utifrån priorite-
ringskriterier i Regional transportplan, inspel görs från Trafikverkets löpande bristinvente-
ringar. Trafikverket ansvarar för att själva utredningsprocesserna drivs, och håller en löpande 
dialog med Region Jönköpings län i frågan. 

Genomförande av åtgärder Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra 
respektive åtgärd och avrapporterar löpande till Region Jönköpings län och berörda 
kommuner om projektens framdrift och eventuella förändringar.

Kollektivtrafikåtgärder    

Kollektivtrafikåtgärder längs regionala statliga vägar

Förberedande utredningar Förberedande utredningar kan bestå i strategiska dokument  
och inventeringar kopplade till länets kollektivtrafik. Dessa utredningar behöver göras 
med framförhållning inför beställning för att säkerställa åtgärdens innehåll och möjliggöra 
eventuella samordningar med andra projekt. Det är Länstrafikens ansvar att spela in brister 
och behov utifrån strategiska dokument och inventeringar, Trafikverket och Länstrafiken ska 
systematiskt samordna dessa till lämpliga åtgärder.

Genomförande av åtgärder  Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra 
respektive åtgärd och avrapporterar löpande till Region Jönköpings län och berörda 
kommuner om projektens framdrift och eventuella förändringar.

Statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder

Ansökningar och handläggning Aktuell kommun ansvarar för att ansöka om statlig medfi-
nansiering för kollektivtrafikåtgärder inom kommunalt vägnät via en ansökningsblankett till 
Länstrafiken. Ansökningar sker årligen på hösten innan året de genomförs. 

Länstrafikens handläggare bedömer om åtgärden uppfyller kraven för att beviljas statlig med-
finansering. Uppstår konkurrens om medel ska prioritering av åtgärder göras utifrån kriterier 
i Regional transportplan. 

Trafikverket fattar själva beslutet  gällande respektive åtgärd. Statlig medfinansiering beviljas 
i normala fall med högst 50 procent av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering. Slut-

2 Förordning (2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm)

ANSVAR HÅLLPLATSER
Ansvar för stationsmiljöer Trafikverket äger, 
finansierar och bär förvaltningsansvar för 
järnvägens kärnfunktion. Till kärnfunktionen 
hör plattform, plattformstak, utrustning på 
plattform, konstruktioner inom stationsmiljö 
som bär upp spåranläggningar, plattforms-
förbindelser, ytskikt i bro- och tunnelkon-
struktioner som Trafikverket äger, dynamisk 
utrustning för trafikinformation på plattform, 
plattformsförbindelser samt stationshus samt 
fast skyltning på plattform och plattformsför-
bindelse.

Övriga parter ansvarar för stationshus, 
bussterminaler, cykelparkering, anslutande 
kommunala vägar och GC-vägar, pendlarparke-
ring, stationstorg, angäringsplatser, konstnär-
liga utsmyckningar (som inte är integrerade 
i statliga konstruktioner) samt anläggningar 
med utformning som väsentligt avviker från 
grundutförande.

Ansvar för busshållplatser

Hållplatsdel
Ansvaret 
omfattar

Ansvar 
statligt 
vägnät

Ansvar 
kn 
vägnät

Körytor, 
markytor

Renhållning, 
snöröjning, 
halkbekämp-
ning, underhåll

TRV Kn

Pendlar-
parkering: 
allmän 
belysning 
och ev plan-
teringar

Renhållning, 
skötsel, 
underhåll och 
elabonnemang

Kn Kn

Väderskydd: 
belysning, 
utrustning 
och ev el

Renhållning, 
skötsel, 
underhåll, 
armatur och 
utrustning, 
elabonnemang 
och underhåll

Kn Kn

Hållplats-
utrustning 
(fristående 
möbler, 
bänkar, pap-
perskorg och 
cykelställ)

Renhållning, 
skötsel och 
underhåll

Kn Kn

Informa-
tionsbärare 
stolpe och 
hpl-topp

Renhållning, 
skötsel och 
underhåll

JLT JLT

Anslutande 
GC-väg

Renhållning, 
snöröjning, drift 
och underhåll

TRV Kn

TDOK 2014:0073, Stationshandboken
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redovisning av beviljade åtgärder sker till JLT/Trafikverket och sker samma år som åtgärden 
genomförs. 

Genomförande av åtgärder Aktuell kommun ansvarar för planering och genomförande av 
åtgärder.

Bidrag   

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Ansökningar och handläggning Aktuell kommun (Jönköpings kommun) ansvarar för att 
ansöka hos Trafikverket om årligt bidrag, Trafikverket handlägger och beslutar i ärendet.

Genomförande av åtgärder Bidraget avser löpande drift, för vilken Jönköpings flygplats 
ansvarar.

Investeringsbidrag för enskilda vägar

Ansökningar och handläggning Väghållare ansvarar för att skicka ansökan till Trafikverket 
för handläggning och utredning. Beslut om bidrag fattas av Trafikverket.

Genomförande av åtgärder Väghållare ansvarar för planering och genomförande av 
åtgärderna.

UPPFÖLJNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Återkommande rutiner för för uppföljning av den regionala planens 
genomförande är betydelsefulla för alla inblandade parter och är också en 
metod att bygga kunskap inför kommande planrevideringar.

Avrapportering av framdrift och upparbetning Uppföljning av genomförandet av den 
regionala transportplanen för Jönköpings län sker inom ramen för Trafikverkets ordinarie 
verksamhetsplanering. I samband med Trafikverkets årsredovisning bör Länsplanens 
genomförande rapporteras skriftligen till Region Jönköpings län. Rapporterna redovisas för 
Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. 

Den skriftliga rapporteringen bör gälla både ekonomisk upparbetning och löpande framdrift 
inom åtgärdsområdena - det vill säga vilka nyttor som har realiserats under året. På 
motsvarande sätt bör det ske en rapportering av planeringsläget för kommande år. 

Vid de regelbundna dialogmöten som hålls mellan Region Jönköpings län och Trafikverket 
sker löpande avstämningar av planens genomförande.

Kommunikation vid avvikelser Vid indikationer på större förändringar eller ej avsedd 
framdrift inom projekt eller åtgärdsområden bör Trafikverket ge en skriftlig underrättelse till 
Region Jönköpings län i ett tidigt skede.
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INVESTERINGSÅTGÄRDER I NATIONELL PLAN
För att få en fullständig bild av vilka investeringar i transportinfrastruktur som 
planeras i länet behöver förslaget till regional transportplan läsas tillsammans 
med förslaget till nationell transportplan. 

I den nationella planen redovisas alla prioriterade investeringsåtgärder på järnvägar och 
nationella stamvägar. Planen innehåller också potter för åtgärder som har totala kostnadskal-
kyler under den nationella gränsen för namngivet objekt (100 mnkr). Pottområdena hanteras 
mer löpande under planperioden och redovisas inte på objektsnivå.

Namngivna järnvägsobjekt nationell plan

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet (Y:et)

Se beskrivning under ”Järnvägsinvesteringar” i planförslaget.

Mötesstation A6/Ryhov

Se beskrivning under ”Järnvägsinvesteringar” i planförslaget.

Namngivna vägobjekt nationell plan

Rv 40 Nässjö - Eksjö

Det aktuella vägavsnittet är betydelsefullt för såväl långväga godstransporter som besöksnä-
ring och lokal arbetspendling.

Syftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan som 
är smal och har dålig plan- och profilstandard. Vägen byggs om till totalt 14,1 km mötesfri 
väg varav 8,8 km utgör breddning av befintlig väg och 5,3 km utbyggnad i nysträckning. 
Åtgärderna möjliggör en höjning av vägens hastighet till 100 km/h. Längs sträckningen byggs 
även en belagd GC-väg, delvis som separat GC-väg och delvis i kombination med befintliga 
lokalvägar.

Vägplanen har vunnit laga kraft och Trafikverket har fått byggstartsbeslut från regeringen. 
Planerad byggstart är år 2022, byggtiden beräknas till cirka 3 år.

Rv 40 Förbi Eksjö

Rv 40 går i dagsläget genom Eksjö tätort vilket skapar en tydlig konflikt mellan behovet 
av framkomlighet för genomfartstrafik och trafiksäkerhet, trygghet och boendemiljö för 
invånarna i Eksjö.

Syftet med investeringen är att öka framkomligheten för genomfartstrafiken samt förbättra 
miljön i Eksjö. En ny förbifart planeras söder om staden, vägen byggs som mötesseparerad 
vilket möjliggör en hastighet på 100 km/h.

Arbetet med vägplan för åtgärden beräknas starta 2022.

Objektnummer: VSO032 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Hårrskog Mikael, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Fastställelsehandling
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-26

Samlad effektbedömning

Rv 40 Nässjö - Eksjö

Nuläge och brister:
Rv 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik och är en viktig förbindelse i väst-östlig sträckning och binder samman E6, E4 med

E22. Rv 40 ingår i det nationella stamvägnätet och ingår bland de vägar som rekommenderas för transporter med farligt gods. Vägen

saknar mötesseparering, är smal samt har dålig plan- och profilstandard. 

Samlad effektbedömning Sida 1 av 25

Objektnummer: VSO033 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Virefjäll Matilda, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför val av lokaliseringsalternativ
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-02-11

Samlad effektbedömning

Rv 40 Förbi Eksjö

Nuläge och brister:
Väg 40 är en nationell stamväg som förbinder Västsverige med Ostkusten. Den är viktig för långväga gods- och persontransporter och

för arbetspendling. 

Sträckan genom Eksjö tätort har betydande brister i restid för genomfartstrafiken och störningar för de boende. Detta skapar en

intressekonflikt mellan framkomlighet för genomfartstrafiken och trafiksäkerhet, trygghet och boendemiljö för invånarna i Eksjö.

Väglängd: 8,9 km (från cpl Aborraviken till anslutning av ny väg i öst)

Vägstandard: Vanlig väg, 8-10 m, 40-90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 4 000 - 10 000 f/d, varav 11-16 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23
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Rv 26 Mullsjö - Slättäng

Den aktuella vägsträckningen är en del av väg 26 och väg 47 på sträckan mellan Mullsjö-Slätt-
äng. Sträckan är cirka 15 kilometer lång. Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet och är 
av särskild nationell betydelse. Den aktuella vägsträckningen utgör en viktig förbindelse 
mellan södra Halland, Jönköpingsregionen, Skaraborg, Värmland och Dalarna. Den är också 
prioriterad väg för godstransporter, långväga personresor och dagliga personresor. Sträckan 
har idag bristande framkomlighet och trafiksäkerheten är låg till följd av höga trafikmäng-
der och vägens standard. Det finns ett stort antal korsningar och anslutningar längs vägen. 
Alternativ väg för cykeltrafik saknas på stora delar av sträckan. 

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten planerar Trafikverket att bygga 
om vägen till en mötesfri väg med mitträcke med omkörningsmöjligheter. Anslutande vägar 
kommer att bli färre när den nya vägen är klar. Vägens hastighet blir 100 km/h, viltåtgär-
der med viltstängsel och faunapassager planeras längs sträckan och GC-förbindelse planeras 
mellan Mullsjö och Broholm. Projektet befinner sig i planskede och planeras byggstartas år 
2025 med 2-3 års byggtid.

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd

Väg 26/47 i Jönköpings kommun, mellan trafikplats Hedenstorp och Månseryd, är i dagsläget 
en mötesseparerad 2+1 väg som börjar nå sin kapacitetsgräns med avseende på trafikflöde. 
Trafikplatsen vid Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp 
finns idag en korsning med väg 683, Klockarpsvägen, som leder mot västra Jönköping. Denna 
korsning har hög trafikbelastning, främst av trafikanter som arbetspendlar mellan Jönköping 
och orter nordväst om staden.

Syftet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 26. Detta kan 
göras genom att bygga ut väg 26 till en 7 km lång 2+2 väg på sträckan mellan Hedenstorp 
och Månseryd samt att förbättra trafikplatsen vid Åsens gård och korsningen med väg 683 vid 
Klämmestorp. Projektet befinner sig i planskede och planeras att byggstartas år 2033 utifrån 
Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrasturktur.

E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

Syftet med objektet är att öka kapaciteten och framkomligheten samt minska risken för 
incidenter och stopp i trafiken. E4 har en låg standard genom trafikplatsen med flera pro-
blempunkter kopplat till framkomlighet och trafiksäkerhet.

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 

(ej namngivet objekt i förslag till nationell plan 2022 - 2033)

Väg 26 sträcker sig mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Den berörda 
sträckan är en del av en viktig pendlingsväg mellan Halmstad, Gislaved och Jönköping. Vägen 
är smal och har brister i plan- och profilstandard samt förhöjd risk för viltolyckor. Dessutom 
finns ett stort antal korsningar och anslutningar utmed sträckan. På större delen av sträckan 
är högsta tillåtna hastighet 80 kilometer per timme. Vägen passerar genom skyddsområdet 
för Smålandsstenars vattentäkt, med otillfredsställande skydd mot förorening.

Väg 26 föreslås bli mötesseparerad med omkörningsmöjlighet och en utformningsstandard 
som möjliggör 100 km/h. Sommarcykelväg planeras mellan Smålandsstenar och Gislaved. 
Skyddsåtgärder för vattentäkt samt viltåtgärder planeras. Arbetet med att ta fram en vägplan 
pågår, byggstart är planerad till år 2026.

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1807
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010- 123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd, VSY1807

Infoga diagram, figur eller bild här

Nuläge och brister: Viktig nationell väg som även är regionalt viktigt, särskilt för arbetspendling. 
Vägen är mötesseparerad ”gles 2+1-väg”, men börjar att nå kapacitetsgränsen. Trafikplatsen vid 
Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp finns en plankorsning.

Åtgärdens syfte: Öka trafiksäkerheten och förbättra nationell och regional tillgänglighet på sträcka 
respektive i korsningspunkterna tpl Åsens gård samt Klämmestorp.

Breddning i befintlig sträckning till 2+2, cirka 16 m bredd. Komplettering av trafikplats Åsens gård med 
accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats vid Klämmestorp av enkel typ. Åtgärdad vägsträcka: 7 
km.
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140,5 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är
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Objektnummer: VSY1803 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Johansson Tobias, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-09

Samlad effektbedömning

E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

Principiell utformning

Nuläge och brister:
Idag finns kapacitetsproblem med tidvisa köer som följd. E4 genomgående har dessutom låg standard genom trafikplatsen, med enbart

ett körfält per riktning. I södergående riktning dessutom via en 270-graders-ramp. Det finns även en del andra svaga punkter i

trafikplatsen, såsom tvär kurva på påfartsrampen mot rv 40V, plötslig och tvär kurva på rampen från rv 40 V mot E4 S, väjningsplikt på

rampen från centrum mot E4 N.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27

Objektnummer: YSY006 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wolff Caisa, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved

Nuläge och brister:
Väg 26 är nationell stamväg och ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet som nationellt/internationellt viktig väg. Vägen är

rekommenderad väg för farligt godstransporter. 

På sträckan saknar vägen mittseparering, utom ca 1,6 km i norra delen. Vägen är smal och har brister i plan- och profilstandard -

kurvor, krön och svackor ger bitvis dålig sikt. Vegetationen är tät nära vägen och det sker mycket viltolyckor. Antalet

korsningar/anslutningar är stort och bidrar till nedsatt trafiksäkerhet.

Väglängd: 13,5 km (12 km utan mötesseparering)

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 80 km/tim

Vägtrafik (fordon per dygn): 5000 f/d varav 19 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23

Objektnummer: YSY007 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Johansson Tobias, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning

Rv 26 Mullsjö - Slättäng

Översikt av sträcka som ska åtgärdas.

Nuläge och brister:
Väg 26 är en viktig förbindelse mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Väg 47 (som är gästväg på denna sträcka) är

en viktig koppling mellan underleverantörer till bilindustrin och Trollhättan. Aktuell sträcka är en del av en viktig pendlingsväg mellan

sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. Vägen saknar mötesseparering, är smal och har brister vad gäller profilstandard. Dessutom

finns ett stort antal korsningar och anslutningar. På delar av sträckan saknas alternativ väg för cykeltrafik. Sammantaget gör det att

olycksrisken är stor och framkomligheten låg i högtrafik.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 24
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STÖRRE INVESTERINGSÅTGÄRDER I VÅRA GRANNLÄN
Några av de större investeringsåtgärder som planeras i våra grannlän har 
påverkan på trafikflöden och transportinfrastruktur i Jönköpings län. 

Vår sammanställning bygger på de beskrivningar av namngivna objekt som görs i förslag 
till nationell plan och respektive läns regionala transportplan. Syftet med sammanställ-
ningen är att ge en övergripande bild av hur större åtgärder som planeras i angränsande län 
påverkar Jönköpings län. Beskrivningen är inte heltäckande eftersom mindre åtgärder inte 
är beskrivna.

Hallands län
Stigningsfält och trimningsåtgärder på väg 153 och väg 154 Åtgärden syftar till att 
förbättra näringslivets transporter i det regionala transportstråk som förbinder Varberg 
respektive Falkenberg med Ullared och i förlängningen Värnamo i Jönköpings län.

Markarydsbanan, Knäred, mötesspår Åtgärden förbättrar restider och trafikeringsupplägg 
för tågtrafik mellan Halmstad och Markaryd vilket i sin tur påverkar trafikeringsförutsätt-
ningar på omkringliggande järnvägar.

Kalmar län
Åtgärder på Rv 37/47 Förbättrar trafiksäkerhet och framkomlighet på ost-västligt stråk, 
vilket är viktigt inte minst för godstransporter till hamnen i Oskarshamn och turistrelaterade 
resor till och från Gotland.

Kronobergs län
Ny station i Räppe Åtgärden omfattar en ny station i Räppe vilken  möjliggör tågpendling 
till det planerade nya sjukhuset i Växjö. Åtgärden får störst konsekvenser för de södra delarna 
av Jönköpings län.

Alvesta triangelspår Syftet med åtgärden är att förbättra kapaciteten på Södra stambanan 
och Kust till kust-banan för att därigenom skapa förutsättningar för effektivare godstranspor-
ter. Åtgärden förbättrar förutsättningarna för näringslivets transporter till och från terminaler 
i Jönköpings län.

Östergötland
Ostlänken Del av ny stambana mellan Järna och Linköping. Syftet med objektet är att minska 
restiden och att öka kapaciteten på sträckan samt att skapa en större redundans och därmed 
ett mindre störningskänsligt system. Påverkar trafikeringen på Södra stambanan genom 
Jönköpings län och är avgörande för fortsatt utbyggnad av ny stambana mot Tranås och 
Jönköping.

Dubbelspårsutbyggnad mellan Hallsberg och Degerön Syftet med åtgärderna är att 
genom dubbelspårsutbyggnad öka kapaciteten för gods och regionaltågstrafik i godsstråket 
genom Bergslagen. Åtgärden har koppling mot transportflöden till och från Jönköpings län 
via Södra stambanan (banorna möts i Mjölby).

Rv 50 Medevi - Brattebro Mötesseparering av ca 16 km väg ger förbättrad framkomlig-
het och trafiksäkerhet för ett vägstråk som i sin förlängning fortsätter söderut via Rv 32 i 
Jönköpings län.
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Fullständig 
konsekvensbeskrivning

MILJÖBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
När en myndighet eller kommun upprättar 
eller ändrar en plan vars genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning genomföras. 
Miljöbedömningens syfte är att integrera miljö-
aspekterna i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. 

Inom ramen för en miljöbedömning ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 
där den betydande miljöpåverkan som planen 
kan antas medföra identifieras, beskrivs och 
bedöms. En länsplan för transportinfrastruktur 
kan enligt Förordning om miljökonsekvens-
beskrivningar (1998:905) alltid antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

KRAV PÅ INNEHÅLL MKB
En MKB ska enligt MB 6 kap 11 § innehålla:

 - en sammanfattning av planens innehåll, dess 
huvudsakliga syfte och förhållande till andra 
relevanta planer,

 - en identifiering, beskrivning och bedömning av 
rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd,

 - uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genom-
förs, miljöförhållandena i de områden som kan 
antas komma att påverkas betydligt, befintliga 
miljöproblem som är relevanta för planen eller 
programmet, särskilt miljöproblem som rör ett 
sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat 
område av särskild betydelse för miljön, och hur 
hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och 
andra miljöhänsyn,

 - en identifiering, beskrivning och bedömning av de 
betydande miljöeffekter som genomförandet av 
planen kan antas medföra,

 - uppgifter om de åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa bety-
dande negativa miljöeffekter,

 - en sammanfattning av de överväganden som har 
gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av 
olika alternativ och eventuella problem i samband 
med att uppgifterna sammanställdes,

 - en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför, och

 - en icke-teknisk sammanfattning

Enligt MB 6 kap 12 § ska omfattning och detaljerings-
grad för MKB vara rimlig med hänsyn till:

 - bedömningsmetoder och aktuell kunskap,

 - planens eller programmets innehåll och detalje-
ringsgrad,

 - var i en beslutsprocess som planen eller program-
met befinner sig, 

 - att vissa frågor kan bedömas bättre i samband 
med prövningen av andra planer och program 
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller 
åtgärder, och

 - allmänhetens intresse samrådas med den eller de 
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen. 

Enligt MB 6 kap 15 § ska förslaget till infrastruktur-
plan och dess MKB göras tillgängligt för berörda 
kommuner, myndigheter och allmänheten som ska 
ges skälig tid att yttra sig. Synpunkterna ska beaktas 
innan planen antas. När planen antagits, ska en 
särskild sammanställning redovisa hur miljöaspekter-
na integrerats i planen. Det ska även redovisas hur 
MKB:n och synpunkter från samråd beaktats och skäl 
till att planen antagits i stället för alternativ som varit 
föremål för överväganden ska redovisas. 

Konsekvensbeskrivningen redogör för hur olika hållbarhetsaspekter kan 
påverkas av de framtagna planalternativen. Metodiken grundar sig på 
miljöbalkens krav på effektbedömningar men innehåller även bedömningar 
av hur planalternativen kan påverka samhällsekonomi, bostadsbyggande 
och regional utveckling. Detta gör att konsekvensbedömningen är ett aktivt 
verktyg för att identifiera målkonflikter på strategisk nivå.

UTGÅNGSPUNKTER

Avgränsning

Avgränsningssamråd

I början på sommaren 2021 hölls ett samråd kring avgränsning av transportplanens konse-
kvensbeskrivning med länets kommuner och grannregioner. Ett muntligt samråd kring av-
gränsning hölls med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Merparten av de synpunkter som inkom 
under samrådet har varit möjliga att tillgodose under det fortsatta arbetet med transportpla-
nens konsekvensbedömning.

Tidsmässig avgränsning

Miljökonsekvenser bör enligt förarbeten till Miljöbalken beskrivas på kort, medellång och 
lång sikt (prop 2003/04:116). Ju längre fram i planperioden en bedömning gäller desto stör-
re osäkerhet råder kring vilka objekt som är aktuella. Konsekvensbedömningarna på längre 
sikt blir därför mer översiktliga och kan snarare ses som underlag till nästa planeringsom-
gång. 

• Bedömningar på kort sikt avser 1-6 år i planen, det vill säga åren 2022 - 2027. 
• Bedömningar på medellång sikt gäller fram till planperiodens slut, 2033. 
• Bedömningar på lång sikt gäller fram till år 2045. Året är valt utifrån långsiktiga miljöpo-

litiska ambitioner gällande mål för nollnettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Geografisk avgränsning

Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län, som utgör den primära geografiska 
avgränsningen. Den rumsliga avgränsningen varierar beroende på vilken miljöaspekt som 
behandlas, då funktionella samband i miljön inte är styrda av geografiska gränser; exempelvis 
kan åtgärder som utförs i Jönköpings län påverka trafikmängder och därmed miljö och 
utveckling i andra län. Den primära avgränsningen har använts vid bedömningar kopplade 
till specifika åtgärder med känd lokalisering.

Avgränsning i sak

Syftet med konsekvensbedömningen är att visa vilka konsekvenser för miljö och 
samhällsutveckling som olika strategiska satsningar på transportinfrastruktur ger. 
Bedömningen hålls på en strategisk nivå; fokus ligger på planens helhet och det är primärt 
prioriteringen mellan olika åtgärdsområden som är grund för analysen. 

För åtgärdsområdena järnvägsinvesteringar och större väginvesteringar har specifika un-
derlag för bedömning tagits fram av Trafikverket inom ramen för samlade effektbedöm-
ningar (SEB). Dessa underlag är en del i den övergripande bedömningen av respektive 
åtgärdsområde, bedömningen redovisar alltså inte bedömd påverkan, effekter och kon-
sekvenser på en detaljerad objektsnivå. För övriga åtgärdsområden har specifika åtgär-
der ännu inte bestämts varför respektive aspekt har bedöms på ett mer generellt sätt. 
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PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS
För att beskriva miljöpåverkan används ofta 
begreppen påverkan, effekt och konsekvens. 

Påverkan är den förändring av fysiska eller be-
teendemässiga förhållanden som genomförande 
av planförslagets åtgärder medför, till exempel 
påverkan på betydelsefulla naturmiljöer eller 
förändrad trafikbullersituation.

Effekt är den förändring i miljön som påverkan 
medför, som till exempel förlust av betydelseful-
la naturmiljöer eller att människor exponeras för 
trafikbuller

Konsekvens är den verkan de uppkomna 
effekterna har på en viss företeelse till exempel 
förlust av biologisk mångfald eller bullerstörning 
som riskerar leda till påverkan på människors 
hälsa.

Metodik för bedömning av konsekvenser
Miljöbedömningen ska enligt miljöbalken vara en integrerad del i arbetet med den regionala 
transportplanen. För att möjliggöra detta och även belysa vilken påverkan, effekter och kon-
sekvenser som olika strategier ger på miljö och samhällsutveckling har Region Jönköpings län 
arbetat metodiskt med att beskriva och konsekvensbedöma alternativa planinriktningar för 
regional transportplan. Konsekvensbeskrivningen är på så vis ett aktivt verktyg genom hela 
processen med att ta fram och fatta beslut kring planförslag och prioriteringar. 

Bedömningen omfattar tre alternativa planinriktningar samt ett nollalternativ. Planinrikt-
ningarnas innehåll beskrivs i kapitlet Strategier. Nollalternativet innebär ett scenario där inga 
nya satsningar görs i transportinfrastruktur, däremot utvecklas länets befolkning enligt prog-
nos  på motsvarande sätt som i övriga planinriktningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en målledd bedömning av planens påverkan på re-
levanta mål där den bedömda utvecklingen sätts i relation till den utveckling som önskas. 
Den målledda bedömningen sammanfattas i diagram där planinriktningarna bedöms utifrån 
förutsättningar för måluppfyllelse för respektive fokusområde med delaspekter.

Bedömningsgrunder 

Miljöaspekter

Bedömningen av  påverkan, effekt och konsekvens på Miljöbalkens miljöaspekter (6 kap. 2 
§ MB) har utgått från utifrån den metodik med fokusområden som Trafikverket använde i 
Nationell transportplan för 2018-20291. 

I de framtagna bedömningsgrunderna preciseras och avgränsas dessa fokusområden utifrån 
relevans för transportsystemet och för de bedömda alternativen. Fokusområdena är uppde-
lade i miljöaspekter och delaspekter för att kunna lyfta fram specifika delar som är viktiga att 
belysa separat vid en konsekvensbedömning. 

Samhällsekonomi och regional utveckling

Utöver de fokusområden som utgår från miljöbalkens  krav på innehåll i strategisk miljöbe-
dömning innehåller konsekvensbedömningen fokusområdet samhällsekonomi och regional 
utveckling. 

Detta fokusområde syftar till att åskådliggöra respektive planalternativs påverkan på de 
aspekter av de transportpolitiska målen som inte täcks in av fokusområdena för miljöbedöm-
ning. Fokusområdet innehåller också delaspekter kopplade till bostadsförsörjning2 och de 
delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin som har störst bäring på planeringen av 
transportinfrastruktur.

1 MKB för Nationell transportplan 2018-2029, Trafikverket
2 Direktiven om åtgärdsplanering

Exempel på händelsekedja till följd av utsläpp av 
växthusgaser. (Naturvårdsverket)

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Genom att även väga in 
samhällsekonomi och 
regional utveckling i 
konsekevensbedömningen kan 
de målkonflikter som uppstår 
vid olika typer av strategier 
åskådliggöras.
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Fokusområde C: LANDSKAP

Naturmiljö

Biologisk mångfald

Växtliv

Djurliv

Kulturmiljö

Bebyggelse

Forn- och kulturlämningar

Annat kulturarv

Landskapsbild

Fokusområde D:  
RESURSHUSHÅLLNING

Mark

Skyddsvärda områden

Förorenade områden

Vatten

Flöden och nivåer

Dricksvatten

Ekologisk värden

Materiella tillgångar

Schemat visar sambanden mellan de trans-
portpolitiska målen och de fokusområden 
som utgör grund för konsekvensbedömning-
en. Bilden visar också hur respektive fokus-
område kopplar mot Sveriges miljömål.

Fokusområden miljö
Bedömningsgrunder för 
MKB enligt 6 kapitlet i 
Miljöbalken

Fokusområde samhälls-
ekonomi och regional 
 utveckling
Bedömningsaspekter för 
bostadsförsörjning, de mest 
relevanta delstrategierna  i den 
regionala utvecklingsstrategin 
RUS samt de delar av de trans-
portpolitiska målen som inte 
täcks av bedömningsgrunder 
för MKB.

Övergripande transportpolitiskt mål

Tillgänglighet och användbarhet

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-
politiken medverkar till ett jämställt samhälle 

Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för per-
soner med funktionsnedsättning 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda trans-
portsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar 

Robust system

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet 

Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet 

Samhällsutveckling

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 
den internationella konkurrenskraften 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och övriga länder 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras 

Minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken 

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås  

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generations-
målet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa    

Generationsmålet: att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser

 Koppling fokusområde KLIMAT

 Koppling fokusområde HÄLSA OCH LIVSKVALITET

 Koppling fokusområde LANDSKAP

 Koppling fokusområde RESURSHUSHÅLLNING

 Koppling fokusområde SAMHÄLLSEKONOMI OCH UTVECKLING

Frisk luft

Giftfri 
miljö

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande 
sjöar och 
vattendrag

Levande 
skogar

Ett rikt 
odlings-
landskap

Ett rikt växt- 
och djurliv

God 
bebyggd 
miljö

Begränsad 
klimatpå-
verkan

Myllrande 
våtmarker

Mest relevanta miljökvalitetsmål

Hänsynsmål

Funktionsmål

Fokusområde B: HÄLSA 
OCH LIVSKVALITET

Människors hälsa

Buller och vibrationer

Aktivt resande

Trafiksäkerhet

Befolkning

Möjlighet att resa med cykel, till 
fots och kollektivtrafik

Jämlik tillgänglighet oavsett 
socioekonomisk status 

Jämställdhet mellan kvinnor och 
män 

Tillgång till transportsystemet 
för personer med funktionsned-
sättning 

Möjligheter för barn att säkert 
förflytta sig på egen hand

Balans i utbudet av tillgänglighet 
i olika geografier utifrån skilda 
förutsättningar och behov

Luft

Emissioner av luftföroreningar

Halter av luftföroreningar (i 
tätorter) 

Exponeringsbedömning 

Fokusområde E:  
SAMHÄLLSEKONOMI OCH 
REGIONAL UTVECKLING

Bostadsförsörjning

Marknadsvärde för bostäder

Strukturbildande infrastruktur

Samhällsekonomi och 
konkurrenskraft

Samhällsekonomisk effektivitet

Förbättring av medborgarnas 
resor

Förbättring av kvaliteten för 
näringslivets transporter

Fokusområde A: KLIMAT

Klimatfaktorer

Trafikens klimatpåverkan

Infrastrukturens klimatpåverkan

Klimatanpassning

Regional utvecklingsstrategi

Stärka och rusta befintliga järn-
vägsförbindelser 

Stärka kollektivtrafikens förut-
sättningar i länet

Binda samman målpunkter i och 
utanför länet
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FOKUSOMRÅDE KLIMAT

Bedömningsgrunder

Delaspekt trafikens påverkan

Precisering klimatpåverkan omfattar trafikens utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvi- 
valenter). Det som bedöms är effekter av planens åtgärder, det vill säga hur planens åtgärder 
påverkar trafiken och därmed koldioxidutsläppen i transportsystemet. 

Precisering trafikutveckling omfattar utveckling av trafikarbetet för olika trafikslag och 
färdsätt, samt fördelning mellan dessa. Det som bedöms är effekter av planens åtgärder, det 
vill säga hur planens åtgärder påverkar trafikeringen i transportsystemet. 

Precisering energieffektivitet inom respektive trafikslag fångar hur planen påverkar ener-
gieffektiviteten i transportsystemet. Störst påverkan på trafikens energieffektivitet vid fram-
drift är hur hastigheten på väg förändras till följd av planens åtgärder (högre hastighet kräver 
mer energi).

Delaspekt infrastrukturens påverkan

Klimatpåverkan från investeringar, underhåll och drift ur ett livscykelperspektiv. För 
namngivna objekt görs kvantitativ analys genom verktyget Klimatkalkyl. För andra åtgärds-
områden i planen görs en översiktlig bedömning.

Delaspekt Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dagens och framtidens klimat. Begrep-
pet definieras här som den statliga infrastukturens förmåga att stå emot effekter av klimat-
förändringar. Generellt bedöms järnvägsanläggningen vara mer störningskänsig än länets 
vägnät vilket gör att klimatanpassningar är viktigare att genomföra på järnväg än väg.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter Tr
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Järnvägsinvesteringar

Större vägåtgärder

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde bedöms 
påverka de olika delaspekterna inom fokusområdet. 
Bidragen till måluppfyllelse varierar beroende på hur 
åtgärdsområdena viktas i de olika planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Matrisen visar hur respektive alternativ 
påverkar måluppfyllelse över tid, vilket hänger 
samman med hur planen genomförs. Bidraget 
kan vara både postivt och negativt, det vill 
säga att alternativet både kan motverka och  
bidra till målen inom samma delaspekt.

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

KLIMAT

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
klimat
Samtliga strategialternativ innehåller åtgärder som 
ger stora utsläpp av klimatgaser i ett byggskede. Sett 
ur ett livscykelperspektiv bedöms alternativ BALANS 
och alternativ JÄRNVÄG ge större positiva bidrag till 
sammanlagd måluppfyllelse än vad alternativ VÄG och 
nollalternativet ger. 

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Trafikens påverkan

Infrastrukturens påverkan

Klimatanpassning

Trafikens påverkan Alternativ BALANS bedöms ha högst potential för överflyttningseffekter 
till gång- och cykel och kollektivtrafik. Alternativ JÄRNVÄG ger bäst förutsättningar för mer 
energieffektiva transporter på järnväg. Alternativ VÄG och alternativ BALANS inrymmer flera 
större vägprojekt som påverkar klimatet negativt kopplat till trafikens påverkan. 

Infrastrukturens påverkan Genomförandet av alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG 
beräknas ge jämförelsevis större utsläpp av CO2 än alternativ BALANS på grund av fler större 
vägobjekt respektive upprustning av Vetlandabanan. Det järnvägs- respektive vägprojekt som 
har högst kalkylerade utsläpp av CO2-ekvivalenter i byggskede1 är inte alternativskiljande 
(frånsett nollalternativ). 

Klimatanpassning Åtgärder för klimatanpassning ingår som naturlig del i samtliga investe-
ringsprojekt, dock bedöms det totala behovet av klimatanpassningar av transportinfrastruk-
turen att påverkas marginellt av planens genomförande.

Klimatpåverkan över tid

Flera större åtgärder genomförs under perioden 2027-32 vilket ger stor negativ klimatpåver-
kan i samtliga alternativ exklusive nollalternativet. I samtliga strategialternativ finns det åt-
gärder som byggstartas under planperioden men som inte genomförs i sin helhet förrän efter 
år 2033 (och därmed ger påverkan i byggskede efter planperiodens slut).

På längre sikt bedöms alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG ge ett totalt positivt bidrag 
tack vare överflyttningseffekter till mer energieffektiva transportmedel. Dessa långsiktiga ef-
fekter bedöms inte bli lika stora i alternativ VÄG och nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

1 Y:et respektive Rv 27 förbi Bor, se sid 67 
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Trafikens påverkan

Alternativ BALANS 

Klimatpåverkan trafik Satsning på elektrifiering av regionala järnvägar (elektrifiering Näs-
sjö - Eksjö och Värnamo - Nässjö) innebär att tågtrafiken i länet på sikt ger lägre utsläpp av 
växthusgaser. 

Klimatpåverkan kopplad till alternativets vägåtgärder är starkt avhängig teknikutveckling av 
elbilar och alternativa bränslen. Inom en kort och medellång sikt bedöms alternativet bidra 
till ökade utsläpp av växthusgaser som en effekt av större vägåtgärder.

Trafikutveckling Alternativet har en relativt hög potential för överflyttningseffekter från bil 
till kollektivtrafik och cykel. Samtidigt ges incitament till ökad vägtrafik på grund av satsning-
ar på mötessepareringar och förbifarter.

Energieffektivitet Satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykelvägar bidrar till energi-
effektivitet, däremot bidrar alternativets väginvesteringar till ökad energiåtgång kopplat till 
trafikering på grund av ökad trafik och höjda hastigheter.

Alternativ VÄG

Klimatpåverkan trafik Satsning på elektrifiering av Värnamo - Nässjö ger på sikt lägre växt-
husgasutsläpp för tågtrafiken på delar av länets järnvägsnät.

Alternativets klimatpåverkan är starkt avhängigt teknikutveckling av elbilar och alternativa 
bränslen. Inom en kort och medellång sikt bedöms alternativet bidra till ökade utsläpp av 
växthusgaser som en effekt av större vägåtgärder. 

Trafikutveckling Alternativet innebär att delar av länets väginfrastruktur förbättras vilket 
riskerar att ge incitament till en ökad vägtrafik. Projektet Y:et förväntas ge överflyttning av 
resor från väg till järnväg.

Energieffektivitet Utbyggnader av förbifarter och mötessepareringar bedöms ge negativa 
bidrag till ett mer energieffektivt samhälle; vägtrafik kräver mer energi än trafik på järnväg 
och högre hastigheter kräver också en ökad energiåtgång. Alternativet kan bidra till att fler 
invånare i länet väljer att  ha bil, vilket på sikt kan kräva större satsningar på laddinfrastruktur 
som i sin tur är resurskrävande. 

Alternativ JÄRNVÄG

Klimatpåverkan trafik Satsning på elektrifiering av regionala järnvägar (Nässjö - Eksjö, Vär-
namo-Nässjö och Nässjö-Vetlanda) innebär att tågtrafiken i länet på sikt ger lägre utsläpp av 
växthusgaser. Det är osäkert om nyttan av elektrifierinig av Nässjö - Vetlanda faller ut under 
planperioden eftersom åtgärden sannolikt hänger över kan till nästa planperiod.

Trafikutveckling Alternativet kan förväntas ge viss överflyttning av resor från väg till järn-
väg. Alternativet bedöms på grund av åtgärden rv 27 förbi Bor bidra till vissa ökningar av 
trafikarbetet på denna sträcka.

Energieffektivitet Eftersom järnvägstransporter är mer energieffektiva än transporter på 
väg bedöms alternativet bidra till ett mer energieffektivt samhälle.

Nollalternativ

Klimatpåverkan trafik Inga effekter.

Trafikutveckling Alternativet stimulerar ingen överflyttning av trafik från bil men skapar hel-
ler ingen inducerad vägtrafik.

Energieffektivitet Ingen påverkan.
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Infrastrukturens klimatpåverkan

Alternativ BALANS

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult bedöms ge 
stora utsläpp av växthusgaser i samband med byggnation och därmed påverka klimatmål ne-
gativt. Övriga järnvägsinvesteringar består av huvudsakligen av befintliga strukturer och ger 
därför inte lika stora utsläpp av klimatgaser. 

Förbifart Bor och rv 27 Bredaryd - Anderstorp ger relativt stor negativ klimatpåverkan vid 
byggnation. Förbifart Tenhult och Ulås-Bredasten ger mer begränsade utsläpp av CO2. 

Byggnationer av trafiksäkerhetsåtgärder, GC-vägar och kollektivtrafikåtgärder bedöms ge 
förhållandevis små utsläpp av växthusgaser.

Alternativ VÄG

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult bedöms ge 
stora utsläpp av växthusgaser i samband med byggnation och därmed påverka klimatmål ne-
gativt. 

Förbifart Bor och rv 27, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Kärda - Bredaryd ger 
ger relativt stora utsläpp av CO2 vid byggnation. Förbifart Tenhult och Ulås-Bredasten ger 
mer begränsade utsläpp av CO2. 

Byggnationer av trafiksäkerhetsåtgärder, GC-vägar och kollektivtrafikåtgärder bedöms ge 
förhållandevis små utsläpp av växthusgaser.

Alternativ JÄRNVÄG

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult och upp-
rustning av sträckan Nässjö-Vetlanda bedöms ge stora utsläpp av växthusgaser i samband med 
byggnation och därmed påverka klimatmål negativt. Övriga järnvägsinvesteringar består av 
huvudsakligen av befintliga strukturer och ger därför inte lika stora utsläpp av klimatgaser.

Förbifart Bor ger relativt stor negativ klimatpåverkan vid byggnation. 

Byggnationer av GC-vägar och kollektivtrafikåtgärder bedöms ge förhållandevis små utsläpp 
av växthusgaser.

Nollalternativ

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Alternativet bedöms inte ge någon negativ påverkan 
kopplat till byggnation, däremot kan utsläpp av CO2 öka kopplat till underhåll av en åldrande 
anläggning som har nått sin tekniska livslängd.
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Klimatanpassning

Alternativ BALANS

Åtgärder som utförs i samband med elektrifiering av järnvägar Värnamo-Nässjö och Nässjö - 
Eksjö bedöms vara positiva för att öka banornas robusthet. Nya vägåtgärder klimatanpassas 
(trummor, avvattning, vägkropp mm).

Alternativ VÄG

Åtgärder som utförs i samband med elektrifiering av järnväg Värnamo - Nässjö bedöms vara 
positiv för att öka banans robusthet. Nya vägåtgärder klimatanpassas (trummor, avvattning, 
vägkropp mm).

Alternativ JÄRNVÄG

Åtgärder som utförs i samband med elektrifiering av järnvägar Värnamo - Nässjö, Nässjö - Ek-
sjö och Nässjö - Vetlanda  bedöms vara positiva för att öka banornas robusthet. Nya vägåtgär-
der klimatanpassas (trummor, avvattning, vägkropp mm).

Nollalternativ

Ingen tillkommande klimatanpassning, risker kopplat till åldrande anläggning.

KALKYLERADE UTSLÄPP AV CO2-
EKVIVALENTER INFRASTRUKTUR
För namngivna objekt vid bygg och reinveste-
ring samt drift- och underhåll under kalkylperiod 
för SEB:

Åtgärder som finns i samtliga strategialternativ

 - Y:et 62 280 ton
 - Rv 27 förbi Bor: 12 954 ton
 - GC-väg Furusjö-Habo 354 ton
 - Totalt 75 588 ton

Åtgärder som finns i BALANS och JÄRNVÄG

 - Station A6/Ryhov 1778 ton
 - Elektrifiering Nässjö - Eksjö 1440 ton
 - Totalt 3 218 ton

Åtgärder som finns i BALANS och VÄG

 - Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 6366 ton
 - Förbifart Tenhult 1320 ton
 - Rv 27 Ulås-Bredasten 1340 ton
 - Totalt 9 026 ton

Åtgärder som finns i VÄG

 - Eksjö - Sunneränga 11 621 ton
 - Kärda - Bredaryd 13 298 ton
 - Totalt 24 919 ton

Åtgärder som finns i JÄRNVÄG

 - Elektrifiering och upprustning Nässjö-Vetlanda  
32 565 ton

Totalsumma namngivna objekt alternativ 
BALANS: 87 832 ton CO2-ekvivalenter

Totalsumma namngivna objekt alternativ 
VÄG: 109 533 ton CO2-ekvivalenter

Totalsumma namngivna objekt alternativ 
JÄRNVÄG: 111 371 ton CO2-ekvivalenter
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FOKUSOMRÅDE HÄLSA OCH LIVSKVALITET

Bedömningsgrunder 

Delaspekt Människors hälsa

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet avser när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till fots 
inom transportsystemet. Även kollektivtrafik ger ett bidrag då detta sätt att resa medför ett 
betydande inslag av gång i resandet.

Buller och vibrationer Negativ miljöpåverkan kopplat till ljudnivåer överstigande de rikt-
värden i bostäder som anges i proposition 1996/97:53 samt de riktvärden för övriga områ-
destyper som anges i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021. Avseende vibrationer anses 
negativ miljöpåverkan uppstå när bostäder eller vårdlokaler utsätts för nivåer överstigande 
de riktvärden som Trafikverket anger i riktlinje TDOK 2014:1021.

Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet avgränsas i detta sammanhang till döda och svårt skadade i 
väg- och järnvägssystemet.

Delaspekt Befolkning

Möjlighet att resa med cykel och till fots och möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Tillgång till transportsystemet och dess anläggningar kopplat till gång-, cykel- och kollektiv-
trafik.

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status Detta område avser skillnader i till-
gänglighet i relation till socioekonomisk status och bedömer hur olika åtgärder kommer olika 
samhällsskikt till del. Tillgängligheten för personer utan tillgång till bil är särskilt värd att 
bevaka. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män Beskrivning av hur tillgången till funktioner/mål-
punkter förändras för kvinnor respektive män. Generellt har fler kvinnor större omsorgsan-
svar om barn och gamla, större ansvar för hemarbete samt arbetar i större utsträckning deltid 
på mer lokala arbetsmarknader. 

Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Bedömning av hur andelen 
barn som säkert kan förflytta sig på egen hand förändras. 

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning Bedömning av 
förändringen av tillgängligheten på makronivå, alltså hur möjligheten för personer med funk-
tionsnedsättning att nå olika funktioner/målpunkter förändras. 

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Analys av hur resmöjligheterna förändras i stad och framförallt landsbygd genom åt-
gärder i planen. Tillgång till grundläggande tillgänglighet med kollektivtrafik har särskild 
betydelse. 

Delaspekt Luft

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar Vägtrafikens emissioner av NOx och 
PM10. Halterna påverkas av trafikarbete och hastighet på väg.

Halter av luftföroreningar (i tätorter) Kan påverkas positivt av t.ex. förbifarter.

Exponeringsbedömning Bedömning av antal tätorter med överskridanden av miljökvali-
tetsnormer för luft.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter M
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Järnvägsinvesteringar

Större vägåtgärder

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde bedöms 
påverka de olika delaspekterna inom fokusområdet. 
Bidragen till måluppfyllelse varierar beroende på hur 
åtgärdsområdena viktas i de olika planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde hälsa 
och livskvalitet
Samtliga strategialternativ ger sammantaget positiva 
bidrag till fokusområdets  måluppfyllelse. Alternativ 
BALANS bedöms samlat ge störst positivt bidrag tack 
vare alternativets satsningar på kollektivtrafik och aktiva 
transporter samt möjligheter till geografisk spridning av 
åtgärder som främjar hälsa och livskvalitet.

 
Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Människors hälsa

Befolkning

Luft

Människors hälsa Alternativ BALANS bedöms ge störst positiv måluppfyllelse, mycket på 
grund av att alternativet skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Alternativ VÄG ger 
störst nytta kopplat till trafiksäkerhet på större vägar. Alternativ JÄRNVÄG ger något lägre 
nyttor, främst på grund av färre trafiksäkerhetsåtgärder.

Befolkning Alternativ BALANS är det alternativ som starkast bidrar till jämlik tillgänglighet. 
Alternativ  VÄG och JÄRNVÄG har lägre satsningar på mindre åtgärder i pottområden vilket 
för med sig en begränsad spridning av åtgärdernas fördelning och geografi.

Luft Samtliga alternativ innehåller järnvägssatsningar som möjliggör lägre utsläpp. Alterna-
tiv VÄG innehåller flest större vägprojekt vilka för med sig risker för ökade emissioner. Noll- 
alternativet innebär risker för försämrad luftkvalitet i flera tätorter.

Påverkan på hälsa och livskvalitet över tid

Nyttor kopplade till hälsa och livskvalitet realiseras för samtliga strategialternativ, framförallt 
i senare delen av planperioden. För nollalternativet är det också i ett medellångt och långt 
perspektiv som negativ påverkan uppstår kopplat till luftkvalitet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET
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Människors hälsa

Alternativ balans

Fysisk aktivitet Alternativet innebär en förhållandevis stor satsning på kollektivtrafik på 
både väg och järnväg vilket är positivt för ökad fysisk aktivitet. Alternativet betyder också att 
mer pengar avsätts för gång- och cykeinvesteringar än i övriga alternativ, vilket betyder att 
större insatser kan göras för att öka cyklingen i länet. 

Utbyggnation av mötessepareringar och förbifarter kan få till konsekvens att fler väljer att 
köra bil vilket är negativt sett till fysisk aktivitet.

Buller och vibrationer Elektrifiering av regionala banor innebär att dieseltåg kan bytas mot 
eldrivna tåg vilket är positivt ur ett bullerhänseende. Satsningen på regionala banor Y:et och 
Nässjö - Eksjö kan innebära en ökad trafikering och fler tågrörelser vilket riskerar att ge något 
ökade störningar. Alternativet innebär att järnvägstrafiken lyfts bort från Tabergsdalen vilket 
är positivt för buller och vibrationer. Bullersituationen inne i samhällena Bor och Tenhult 
förbättras i och med nya förbifarter.

Trafiksäkerhet Alternativet innebär att trafiksäkerheten inne i samhällena Bor och Tenhult 
förbättras. Satsningar på fler mötesseparerade vägar ger en ökad trafiksäkerhet för bilister 
och oskyddade trafikanter (förutsatt att GC-vägar byggs inom projekten). Alternativet inne-
bär en större satsning på mindre säkerhetsåtgärder i tätorter och utmed 80-vägar än övriga 
alternativ. Ett antal oskyddade plankorsningar kommer att försvinna i Tabergsdalen samt 
sträckan Nässjö - Vetlanda vilket är positivt för säkerheten.

Alternativ väg

Fysisk aktivitet Förbättrade förutsättningar till fysisk aktivitet kopplat till satsningarna på 
järnväg i Y:et. Utbyggnation av mötessepareringar och förbifarter får till konsekvens att fler 
väljer att köra bil vilket är negativt sett till fysisk aktivitet.

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas jämfört med gällande plan, dock bedöms satsningarna ge viss positiv på-
verkan på fysisk aktivitet.

Buller och vibrationer Elektrifiering av sträckan Värnamo - Nässjö innebär att dieseltåg kan 
bytas mot eldrivna tåg vilket är positivt ur ett bullerhänseende. Satsningen på Y:et kan inne-
bära en ökad trafikering och fler tågrörelser vilket riskerar att ge något ökade störningar. Al-
ternativet innebär att järnvägstrafiken lyfts bort från Tabergsdalen vilket är positivt för buller 
och vibrationer.

Förbifarter i Bor och Tenhult innebär att buller- och vibrationer minskar inne i samhällena.

Trafiksäkerhet Alternativet innebär trafiksäkerheten inne i samhällena Bor och Tenhult för-
bättras. Satsningar på fler mötesseparerade vägar ger en ökad trafiksäkerhet för bilister och 
oskyddade trafikanter (förutsatt att GC-vägar byggs inom projekten). Viss satsning på mindre 
säkerhetshöjande åtgärder är också positivt för trafiksäkerheten i mindre tätorter och utmed 
länets 80-vägar.

Ett antal oskyddade plankorsningar kommer att tas bort i Tabergsdalen vilket är positivt för 
säkerheten.

Alternativ järnväg

Fysisk aktivitet Satsningen på renoveringar och elektrifieringar av regionala banor samt 
nysträckningen Byarum - Tenhult förväntas göra regionaltågstrafiken mer attraktiv. Att fler 
åker kollektivt med tåg bidrar till en ökad fysisk aktivitet.

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas, dock bedöms satsningarna ge viss positiv påverkan på fysisk aktivitet.
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Buller och vibrationer Elektrifiering av regionala banor innebär att dieseltåg kan bytas mot 
eldrivna tåg vilket är positivt ur ett bullerhänseende. Järnvägssatsningarna kan innebära en 
ökad trafikering och fler tågrörelser vilket riskerar att ge något ökade störningar. Alternati-
vet innebär att järnvägstrafiken lyfts bort från Tabergsdalen vilket är positivt för buller och 
vibrationer.

Bullersituationen inne i Bor samhälle förbättras i och med ny förbifart. 

Trafiksäkerhet Alternativet innebär trafiksäkerheten inne i Bor samhälle förbättras, i övrigt 
görs inga investeringar som förbättrar trafiksäkerheten på länets vägar.

Ett antal oskyddade plankorsningar kommer att tas bort i Tabergsdalen och på sträckan Näs-
sjö - Vetlanda vilket är positivt för trafiksäkerheten.

Nollalternativ

Fysisk aktivitet Inga positiva effekter

Buller och vibrationer Inga positiv påverkan; problemen med buller och vibrationer i Ten-
hult och Bor riskerar att öka över tid i och med ökad trafik. Problematik i Tabergsdalen kvar-
står.

Trafiksäkerhet Inga förbättringar, risk för ökade problem i och med ökad trafik.

Befolkning

Alternativ BALANS

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Alternativet är det mest positiva sett till utveckling av gång- och cykeltrafik samt kollektivtra-
fik eftersom jämförelsevis stora delar av ramen avsätts för järnvägar, gång- och cykel samt 
infrastruktur för kollektivtrafik.

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand  Alternativet innebär 
att merparten av de satsningar som görs gynnar ett mer jämlikt och jämställt transportsystem. 
En förhållandevis stor andel av planen avsätts för GC-åtgärder, järnvägsinvesteringar och in-
frastruktur för kollektivtrafik vilket bedöms vara positivt för barns resor.

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning Åtgärdsområ-
det kollektivtrafikåtgärder bibehålls på samma nivå som föregående planperiod vilket ger 
förutsättningar för att arbeta relativt aktivt med tillgänglighetsanpassningar.

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Alternativet syftar till att möjliggöra en balans i satsningar i hela länet och innebär 
att vissa regionala järnvägar förbättras samtidigt som förutsättningar ges för att utveckla till-
gänglighet och kollektivtrafik på väg samt att göra tätortsåtgärder som ökar tillgänglighet 
inne i mindre samhällen.

Alternativ VÄG

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Alternativet ger invånare utmed de regionala järnvägsstråket Y:et förbättrade förutsättning-
ar för kollektiva resor med järnväg. I samband med mötesseparering av vägsträckor byggs 
GC-vägar vilket förbättrar tillgänglighet med cykel.

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas, dock bedöms satsningarna ge viss positiv påverkan på möjligheterna att 
resa med cykel, till fots och med kollektivtrafik (buss).
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Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Alternativet priorite-
rar större vägåtgärder och har förhållandevis små satsningar på kollektivtrafik och GC-åtgär-
der utmed statlig väg vilket bedöms vara negativt för tillgängligheten kopplat till jämlikhet, 
jämställdhet och barns resor.

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning En minskad 
satsning på infrastruktur för kollektivtrafik innebär att möjligheterna att arbeta med tillgäng-
lighetsanpassningar av hållplatser begränsas.

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Alternativet innebär att ökad tillgänglighet framförallt tillkommer i vissa stråk i väg-
systemet. Åtgärdsområdena för kollektivtrafikåtgärder, GC-åtgärder och trafiksäkerhet och 
framkomlighet ger möjlighet till viss höjning av tillgängligheten med geografisk spridning.

Alternativ järnväg

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Alternativet ger förbättrade förutsättningar för kollektiva resor med järnväg utmed delar av 
de regionala järnvägsstråken. 

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas, dock bedöms satsningarna ge viss positiv påverkan på möjligheterna att 
resa med cykel, till fots och med kollektivtrafik (buss).

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Alternativets sats-
ning på regionala järnvägar bedöms vara positiv för jämlikhet, jämställdhet och barn, dock 
innebär det att utrymmet för investeringar i övriga kollektivtrafikanläggningar och GC-vägar 
utmed statlig väg minskar. Detta försämrar i sin tur möjligheterna att gynna jämlikhet och 
jämställdhet och begränsar också förutsättningarna att utveckla barns möjligheter att förflyt-
ta sig på egen hand

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning En minskad 
satsning på infrastruktur för kollektivtrafik innebär att möjligheterna att arbeta med tillgäng-
lighetsanpassningar av hållplatser begränsas.

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Tillgängligheten med tågtrafik ökar i stationsorterna utmed delar av det regionala 
järnvägsnätet. Åtgärdsområdena för kollektivtrafikåtgärder och GC-åtgärder ger möjlighet 
till viss höjning av tillgängligheten med geografisk spridning.

Nollalternativ

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Inga effekter

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status Inga effekter

Jämställdhet mellan kvinnor och män Inga effekter

Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Inga effekter

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning Inga effekter

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Inga effekter
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Luft

Alternativ BALANS

Emissioner av luftföroreningar Fler elektrifierade järnvägssträckor bidrar till förbättrad 
luftkvalitet. 

Större vägprojekt ger negativ påverkan på grund av ökad hastighet och risk för ökat trafikar-
bete. 

Förutsättningarna för överflyttningseffekter till transportslag med låga emissioner är jämfö-
relsevis goda i och med satsningar på kollektivtrafik och cykel.

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Förbättrad luftkvalitet i Tabergs-
dalen samt samhällena Bor och Tenhult.

Alternativ VÄG

Emissioner av luftföroreningar Elektrifiering av sträckan Värnamo - Nässjö bidrar till mins-
kade emissioner. 

Större vägprojekt ger negativ påverkan på grund av ökad hastighet och risk för ökat trafikar-
bete.

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Förbättrad luftkvalitet i Tabergs-
dalen och samhällena Bor och Tenhult.

Alternativ JÄRNVÄG

Emissioner av luftföroreningar Fler elektrifierade järnvägssträckor bidrar till förbättrad 
luftkvalitet. 

Viss negativ påverkan på luftkvalitet på grund av ökad hastighet och större trafikarbete förbi 
Bor.

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Förbättrad luftkvalitet i Tabergs-
dalen och Bor samhälle. Fortsatt.ex.ponering kopplat till genomfartstrafik i Tenhult. Epone-
ringen riskerar att bli större i och med ökade trafikmängder.

Nollalternativ

Emissioner av luftföroreningar Inga förbättringar av luftkvalitet kopplat till elektrifiering 
av järnväg. 

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Fortsatt.ex.ponering i Tabergs-
dalen och samhällena Bor och Tenhult, exponeringen riskerar att bli större i och med ökade 
trafikmängder.
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FOKUSOMRÅDE LANDSKAP

Bedömningsgrunder fokusområde LANDSKAP

Delaspekt Naturmiljö

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Påverkan på aspekterna bedöms utifrån 
barriäreffekter och mortalitet, artrika infrastrukturmiljöer, intrång och störning samt 
invasiva arter.

Delaspekt Kulturmiljö

Kulturlämningar och landskapets strukturer Bedömning risk för påverkan på forn- 
och kulturlämningar utifrån mängd ny mark som tas i anspråk. Påverkan på landskapets 
strukturer, samband och markbruk samt befintliga kulturvärden kopplat till infrastruktur.

Delaspekt Landskapsbild

Påverkan på landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Bedömning av transportin-
frastrukturens övergripande påverkan på landskapets form och rumslighet.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter N
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Järnvägsinvesteringar    

Större vägåtgärder    

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde bedöms 
bidra respektive motverka de olika delaspekterna 
inom fokusområdet. Bidragen till måluppfyllelse 
varierar beroende på hur åtgärdsområdena viktas i de 
olika planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
landskap
Störst negativ påverkan på landskapet ger alternativen 
BALANS och VÄG eftersom de jämfört med alternativ 
JÄRNVÄG innehåller fler och anläggningsmässigt större 
åtgärder som ger större konsekvenser på samtliga 
delaspekter inom fokusområdet. Nollalternativet bedöms 
inte motverka måluppfyllelse på ett betydande sätt.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Naturmiljö

Kulturmiljö

Landskapsbild

Naturmiljö Alternativ VÄG bedöms ge störst negativ påverkan på biologisk mångfald, växtliv 
och djurliv främst på grund av intrång och barriäreffekter kopplade till nysträckning av järn-
väg Byarum - Tenhult och nya större vägpartier. Alternativ BALANS bedöms ge något mindre 
påverkan än alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG jämförelsevis minst påverkan på grund 
av färre stora vägobjekt. Nollalternativet bedöms inte motverka målen på ett betydande sätt.

Kulturmiljö Samtliga strategialternativ bedöms kunna ge negativa konsekvenser för 
kulturmiljön, främst kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi 
Bor. Alternativ JÄRNVÄG bedöms påverka något mindre på grund av mindre mängd nybyggd 
anläggning. Nollalternativet bedöms inte ge någon påverkan på målen.

Landskapsbild Nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi Bor bedöms 
ge störst negativ påverkan på landskapsbilden, vilka inte är alternativskiljande åtgärder. 
Alternativ VÄG och BALANS bedöms ge större total negativ påverkan på grund av att de 
innehåller ytterligare större vägåtgärder som inverkar på landskapsbilden.

Påverkan på landskapet över tid

Störst påverkan på landskapet sker i planperiodens andra hälft då merparten av alternativens 
åtgärder har genomförts eller håller på att färdigställas. Bestående konsekvenser (främst 
fragmentering och barriäreffekter) kommer att finnas kvar även på lång sikt.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

LANDSKAP
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Delaspekt naturmiljö

Alternativ BALANS

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Risk för negativ påverkan på växt- och djurliv samt 
påverkan på naturreservatet Ingaryd och riksintresseområde vid Konungsömosse i nysträck-
ningen av järnväg Byarum - Tenhult. Viss risk för negativ påverkan på artrika järnvägskanter 
utmed sträckorna Nässjö - Eksjö och Värnamo - Nässjö i samband med elektrifiering. I övrigt 
ger upprustningar av befintliga järnvägar försumbara effekter på naturmiljön.

Bredare korridor med infrastruktur vid A6/Ryhov kan öka riskerna för påkörda djur, dock 
bedöms en ny GC-passage vara positiv.

Förbifart Bor bedöms ge en ökad barriärverkan vilket påverkar djurlivet negativt. Effekten 
mildras något med faunapassager. Åtgärden ger intrång och ianspråktagande av jungfrulig 
mark och områden med höga naturvärden. Livsmiljöer för utpekade och hotade arter på-
verkas negativ av åtgärderna, vilket förstärker de negativa effekterna. Även förbifart Tenhult 
riskerar att ge intrång i landskapet, ökade barriäreffekter och negativ påverkan på mortalitet 
för djur på grund av ny väg i naturmark.

Projekten Ulås - Bredasten och Bredaryd - Anderstorp förstärker barriäreffekter genom bredd-
ningar, mitträcken och viltstängsel, effekterna kan mildras genom faunapassager. Viltåtgär-
der kan leda till lägre mortalitet för djur. Vägarnas breddning bedöms påverka den biologiska 
mångfalden negativt.

Eventuella invasiva arter grävs bort i samband med genomförandet av åtgärder utmed befint-
liga järnvägar och vägar.

Åtgärder inom åtgärdsområden med potter för GC, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
framkomlighet bedöms ge liten påverkan på naturmiljön eftersom de är av begränsad omfatt-
ning och oftast utförs i områden som redan är påverkade av infrastruktur. 

Alternativ VÄG

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Risk för negativ påverkan på växt- och djurliv samt 
påverkan på naturreservatet Ingaryd och riksintresseområde vid Konungsömosse i nysträck-
ningen av järnväg Byarum - Tenhult. Viss risk för negativ påverkan på artrika järnvägskanter 
utmed sträckan Nässjö - Eksjö i samband med elektrifiering.

Förbifart Bor bedöms ge en ökad barriärverkan vilket påverkar djurlivet negativt. Effekten 
mildras något med faunapassager. Åtgärden ger intrång och ianspråktagande av jungfrulig 
mark och områden med höga naturvärden. Livsmiljöer för utpekade och hotade arter på-
verkas negativ av åtgärderna, vilket förstärker de negativa effekterna. Även förbifart Tenhult 
riskerar att ge intrång i landskapet, ökade barriäreffekter och negativ påverkan på mortalitet 
för djur på grund av ny väg i naturmark.

Projekten Ulås - Bredasten, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Kärda - Breda-
ryd förstärker barriäreffekter genom breddningar, mitträcken och viltstängsel, effekterna kan 
mildras genom faunapassager. Viltåtgärder kan leda till lägre mortalitet för djur. Vägarnas 
breddning bedöms påverka den biologiska mångfalden negativt.

Eventuella invasiva arter grävs bort i samband med genomförandet av åtgärder utmed befint-
liga järnvägar och vägar.

Åtgärder inom åtgärdsområden med potter för GC, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
framkomlighet bedöms ge liten påverkan på naturmiljön eftersom de är av begränsad omfatt-
ning och oftast utförs i områden som redan är påverkade av infrastruktur. 
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Alternativ JÄRNVÄG

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Risk för negativ påverkan på växt- och djurliv samt 
påverkan på naturreservatet Ingaryd och riksintresseområde vid Konungsömosse i nysträck-
ningen av järnväg Byarum - Tenhult. Viss risk för negativ påverkan på artrika järnvägskanter 
utmed sträckorna Nässjö - Eksjö, Värnamo - Nässjö och Nässjö - Vetlanda i samband med 
elektrifiering. I övrigt ger upprustningar av befintliga järnvägar försumbara effekter på natur-
miljön. Bredare korridor med infrastruktur vid A6/Ryhov kan öka riskerna för påkörda djur, 
dock bedöms en ny GC-passage vara positiv.

Förbifart Bor bedöms ge en ökad barriärverkan vilket påverkar djurlivet negativt. Effekten 
mildras något med faunapassager. Åtgärden ger intrång och ianspråktagande av jungfrulig 
mark och områden med höga naturvärden. Livsmiljöer för utpekade och hotade arter påver-
kas negativ av åtgärderna, vilket förstärker de negativa effekterna. 

Eventuella invasiva arter grävs bort i samband med genomförandet av åtgärder utmed befint-
liga järnvägar och vägar.

Åtgärder inom åtgärdsområden med potter för GC, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
framkomlighet bedöms ge liten påverkan på naturmiljön eftersom de är av begränsad omfatt-
ning och oftast utförs i områden som redan är påverkade av infrastruktur. 

Delaspekt kulturmiljö

Alternativ BALANS

Kulturlämningar och landskapets strukturer Risk för negativ påverkan kopplat till 
nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult samt i viss mån på grund av plankorsningsåtgärder 
Nässjö - Vetlanda. Risk för påverkan på kulturlämningar vid byggnation av GC-vägar.

Förbifart Bor bedöms påverka kulturhistoriska landskapsvärden och kulturhistoriska forn-
lämningsområden negativt, särskilt i den norra delen av utredningsområdet. Betydande risk 
för påverkan på forn- och kulturlämningar samt landskapets strukturer finns kopplat till mö-
tessepareringar Ulås-Bredasten och Bredaryd-Anderstorp  samt förbifart Tenhult.

Alternativ VÄG

Kulturlämningar och landskapets strukturer Risk för negativ påverkan kopplat till 
nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult samt i viss mån på grund av plankorsningsåtgärder. 
Risk för påverkan på kulturlämningar vid byggnation av GC-vägar.

Förbifart Bor bedöms påverka kulturhistoriska landskapsvärden och kulturhistoriska forn-
lämningsområden negativt, särskilt i den norra delen av utredningsområdet. Betydande risk 
för påverkan på forn- och kulturlämningar samt landskapets strukturer finns kopplat till Ul-
ås-Bredasten, Bredaryd-Anderstorp och Eksjö-Sunneränga samt förbifart Tenhult.

Alternativ JÄRNVÄG

Kulturlämningar och landskapets strukturer Risk för negativ påverkan kopplat till 
nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult samt i viss mån på grund av plankorsningsåtgärder. 
Risk för påverkan på kulturlämningar vid byggnation av GC-vägar.

Förbifart Bor bedöms påverka kulturhistoriska landskapsvärden och kulturhistoriska forn-
lämningsområden negativt, särskilt i den norra delen av utredningsområdet.

Nollalternativ

Kulturlämningar och landskapets strukturer Ingen påverkan på kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, forn- eller kulturlämningar eller annat kulturarv. Opåverkad situation kring kul-
turmiljö i Bor samhälle.
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Delaspekt landskapsbild

Alternativ BALANS

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Risk för betydande negativ påverkan på 
landskapet vid nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult. Påverkan på landskapet från elek-
trifiering Värnamo-Nässjö och Nässjö - Eksjö bedöms bli begränsad. Viss negativ påverkan på 
landskapsbilden kan uppstå vid  byggnation av ny station vid A6/Ryhov.

Barriäreffekt i Tabergsdalen minskar i och med att järnvägen försvinner.

Förbifarterna Bor och Tenhult bedöms ge negativ påverkan på landskapsbild och strukturer 
i landskapet. Mötessepareringar Ulås - Bredasten och Bredaryd - Anderstorp påverkar i viss 
mån landskapet på grund av utökade väganläggningar.

Satsningar på GC-vägar, kollektivtrafikanläggningar och mindre vägåtgärder kopplade till 
trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden.

Alternativ VÄG

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Risk för betydande negativ påverkan på 
landskapet vid nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult. Påverkan på landskapet från elek-
trifiering Värnamo - Nässjö bedöms bli begränsad. 

Förbifarterna Bor och Tenhult bedöms ge negativ påverkan på landskapsbild och strukturer 
i landskapet.

Mötessepareringar Ulås - Bredasten, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Kärda - 
Bredaryd påverkar i viss mån landskapet på grund av utökade väganläggningar.

Satsningar på GC-vägar, kollektivtrafikanläggningar och mindre vägåtgärder kopplade till 
trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden.

Alternativ JÄRNVÄG

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Risk för betydande negativ påverkan på 
landskapet vid nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult. Påverkan på landskapet från elek-
trifiering Värnamo-Nässjö, Nässjö - Eksjö och Nässjö - Vetlanda bedöms bli begränsad. Viss 
negativ påverkan på landskapsbilden kan uppstå vid  byggnation av ny station vid A6/Ryhov.

Förbifart Bor bedöms ge en negativ påverkan på landskapsbilden och strukturer i landskapet.

Satsningar på GC-vägar, kollektivtrafikanläggningar och mindre vägåtgärder kopplade till 
trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden.

Nollalternativ

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Ingen påverkan
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FOKUSOMRÅDE RESURSHUSHÅLLNING

Bedömningsgrunder fokusområde Resurshushållning

Delaspekt Mark

Skyddsvärda områden Ianspråktagande eller påverkan på skyddsvärda områden. Vad gäller 
ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till områden 
(enligt 7 kap. miljöbalken) eller riksintresse (enligt 3-4 kap. miljöbalken). 

Förorenade områden Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö från för-
orenade områden. Förorening av mark- och vattenområden omfattar historisk och pågående 
förorening från mänsklig aktivitet av sådan art att det finns risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö (enligt 9 kap. 3 § miljöbalken). 

Delaspekt Materiella tillgångar

Areella näringar Jordbrukets produktionsförmåga (ianspråktagande av jordbruksmark), 
Skogsbrukets produktionsförmåga (ianspråktagande av skogsmark), Yrkesfiskets produk-
tionsförmåga (åtgärder inom områden av RI för yrkesfiske).

Delaspekt Vatten

Flöden och nivåer Delaspekten omfattar allt vatten, både yt- och grundvatten. Bedömning-
en avser påverkan på vattnets flöden och nivåer och följande effekter på skyddsobjekt i form 
av byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning, brunnar för 
vatten och/eller energiförsörjning samt yt- och/eller grundvattenberoende utpekade skydds-
värda ekosystem.

Dricksvatten Delaspekten innefattar vattenförekomster av betydelse för dricksvatten-
försörjningen och som används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning. 
Bedömningen avser eventuell försämring av vattenkvaliteten som råvatten och de 
konsekvenser detta innebär för vattenförsörjningen och den långsiktiga resurshushållningen 
med vatten.

Ekologiska värden Delaspekten omfattar vattenförekomster och övriga vatten med utpeka-
de stora biologiska värden. Bedömningen avser kemisk påverkan av vattnet som riskerar att 
skada det biologiska livet och ekosystemet.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter M
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Större vägåtgärder   

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
Resurshushållning
Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
resurshushållning vara relativt begränsade i alternativ 
BALANS, VÄG och JÄRNVÄG. De åtgärder som ger störst 
påverkan på fokusområdet är inte alternativskiljande. 
Nollalternativet bedöms inte ge några betydande 
konsekvenser för resurshushållning.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Mark

Materiella tillgångar

Vatten

Mark Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar måluppfyllelse på grund av 
intrång i skyddade områden kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult.

Materiella tillgångar Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar måluppfyllelse 
på grund av intrång i jordbruksmark och skogsmark i projekten nysträckning av järnväg 
Byarum - Tenhult och Rv 27 förbi Bor.

Vatten Delaspekten är svår att bedöma på strategisk nivå. Det finns risk för att delaspekten 
påverkas negativt i samtliga åtgärdsalternativ.

Påverkan på resurshushållning över tid

I samtliga åtgärdsalternativ bedöms påverkan på fokusområdet framförallt ske på medellång 
sikt. Påverkan bedöms bli något större i alternativ BALANS och JÄRNVÄG eftersom de möjlig-
gör en större byggd anläggning. På sikt kvarstår konsekvenser kopplat till exempelvis förlust 
av brukningsvärd åkermark i samtliga alternativ exklusive nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

RESURS- 
HUSHÅLLNING
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Delaspekt mark

Alternativ BALANS

Skyddsvärda områden Nysträckningen Byarum - Tenhult ger sannolikt intrång i naturreser-
vatet Ingaryd samt intrång i riksintresseområdet för naturvård vid Konungsömosse. I övrigt 
bedöms inga skyddade områden påverkas.

Förorenade områden Enligt MKB för projektet rv 27 förbi Bor har ett förorenat område 
påträffats vid industriområdet i Bor. Massorna från aktuellt område kommer kräva särskild 
hantering vilket innebär att mängden förorenad mark minskar med åtgärderna. I övrigt finns 
i dagsläget ingen kännedom om förorenade områden i anslutning till alternativets objekt.

Alternativ VÄG

Skyddsvärda områden Nysträckningen Byarum - Tenhult ger sannolikt intrång i naturreser-
vatet Ingaryd samt intrång i riksintresseområdet för naturvård vid Konungsömosse. I övrigt 
bedöms inga skyddade områden påverkas.

Förorenade områden Enligt MKB för projektet rv 27 förbi Bor har ett förorenat område 
påträffats vid industriområdet i Bor. Massorna från aktuellt område kommer kräva särskild 
hantering vilket innebär att mängden förorenad mark minskar med åtgärderna. I övrigt finns 
i dagsläget ingen kännedom om förorenade områden i anslutning till alternativets objekt.

Alternativ JÄRNVÄG

Skyddsvärda områden Nysträckningen Byarum - Tenhult ger sannolikt intrång i naturreser-
vatet Ingaryd samt intrång i riksintresseområdet för naturvård vid Konungsömosse. I övrigt 
bedöms inga skyddade områden påverkas.

Förorenade områden Enligt MKB för projektet rv 27 förbi Bor har ett förorenat område 
påträffats vid industriområdet i Bor. Massorna från aktuellt område kommer kräva särskild 
hantering vilket innebär att mängden förorenad mark minskar med åtgärderna. I övrigt finns 
i dagsläget ingen kännedom om förorenade områden i anslutning till alternativets objekt.

Nollalternativ

Ingen påverkan på delaspekt mark.

Delaspekt materiella tillgångar

Alternativ BALANS

Areella näringar Nysträckningen Byarum - Tenhult riskerar att ta jordbruksmark och skogs-
mark i anspråk (beroende på lokalisering) och därmed påverka areella näringars produk-
tionsförmåga.

Rv 27 förbi Bor tar ca 6 ha jordbruksmark och 2,5 ha skogsmark i anspråk. Anpassningar är 
gjorda i projektet för att behålla brukandestrukturer i möjligaste mån.

Förbifart Tenhult bedöms ta jordbruksmark i anspråk och påverka areella näringar negativt.

Breddningar av vägar (Ulås-Bredasten och Bredaryd - Anderstorp) kan kräva att skogs- och/
eller jordbrukmark tas i anspråk. Påverkan på areella näringar bedöms som liten. 

Viss påverkan på areella näringar kan uppstå kopplat till byggnation av GC-vägar, påverkan 
bedöms som liten.
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Alternativ VÄG

Areella näringar Nysträckningen Byarum - Tenhult riskerar att ta jordbruksmark och skogs-
mark i anspråk (beroende på lokalisering) och därmed påverka areella näringars produk-
tionsförmåga.

Rv 27 förbi Bor tar ca 6 ha jordbruksmark och 2,5 ha skogsmark i anspråk. Anpassningar är 
gjorda i projektet för att behålla brukandestrukturer i möjligaste mån.

Förbifart Tenhult bedöms ta jordbruksmark i anspråk och påverka areella näringar negativt.

Breddningar av vägar (Ulås-Bredasten, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Gärda 
- Bredaryd) kan kräva att skogs- och/eller jordbrukmark tas i anspråk. Påverkan på areella 
näringar bedöms som begränsad. 

Viss påverkan på areella näringar kan uppstå kopplat till byggnation av GC-vägar, påverkan 
bedöms som liten.

Alternativ JÄRNVÄG

Areella näringar Nysträckningen Byarum - Tenhult riskerar att ta jordbruksmark och skogs-
mark i anspråk (beroende på lokalisering) och därmed påverka areella näringars produk-
tionsförmåga.

Rv 27 förbi Bor tar ca 6 ha jordbruksmark och 2,5 ha skogsmark i anspråk. Anpassningar är 
gjorda i projektet för att behålla brukandestrukturer i möjligaste mån.

Viss påverkan på areella näringar kan uppstå kopplat till byggnation av GC-vägar, påverkan 
bedöms som liten.

Nollalternativ

Ingen påverkan på areella näringar.

Delaspekt vatten

Alternativ JÄRNVÄG

I dagsläget går det inte att bedöma om alternativet påverkar flöden och nivåer, dricksvatten 
eller ekologiska värden. Inga utpekade vattenförekomster bedöms påverkas.

Alternativ VÄG

I dagsläget går det inte att bedöma om alternativet påverkar flöden och nivåer, dricksvatten 
eller ekologiska värden. Inga utpekade vattenförekomster bedöms påverkas.

Alternativ BALANS

I dagsläget går det inte att bedöma om alternativet påverkar flöden och nivåer, dricksvatten 
eller ekologiska värden. Inga utpekade vattenförekomster bedöms påverkas.

Nollalternativ 

Ingen påverkan på delaspekt vatten.
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FOKUSOMRÅDE SAMHÄLLSEKONOMI OCH REGIONAL 
UTVECKLING

Bedömningsgrunder fokusområde ekonomisk utveckling och 
regional utveckling

Delaspekt Samhällsekonomi och konkurrenskraft

Samhällsekonomisk effektivitet  Bedöms utifrån den samhällsekonomiska analys som görs 
i samlad effektbedömning1 för namngivna objekt.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Bedömning av respektive alternativs 
påverkan på medborgares och näringslivets restider och reskostnader.

Delaspekt Bostadsförsörjning

Marknadsvärde för bostäder Bedömning av hur investeringar påverkar marknadsvärdet för 
bostäder genom att tillskapa ökad tillgänglighet i områden med ett jämförelsevis lågt tryck 
på bostadsbyggande.

Strukturbildande infrastruktur Bedömning av hur planalternativen stödjer eller motverkar 
planering för bostäder i lägen som har potential för yteffektiv och kapacitetsstark kollektiv-
trafik.

Delaspekt Regional Utvecklingsstrategi

Järnvägsförbindelser Bedömning av hur alternativen prioriterar länets befintliga järnvägar 
och främjar person- och godstransporter med tåg.

Kollektivtrafik Bedömning av hur alternativen stärker kollektivtrafikens förutsättningar i 
länet.

Målpunkter Bedömning av hur alternativen verkar för att binda samman målpunkter i och 
utanför länet genom att minska restider samt möjliggöra gång- och cykelresor i viktiga stråk.

1 Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag som tas fram av Trafikverket med syfte att utgöra 
ett stöd för planering, beslut och uppföljning av infrastrukturåtgärder. I SEB beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade 
beslutsperspektiv: samhällsekonomisk analys (effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts), transport-
politisk målanalys (hur de transportpolitiska målen påverkas)och fördelningsanalys (hur nyttorna fördelar sig på olika 
grupper).

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter Sa
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Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan
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LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Fokusområdet för samhällsekonomi och regional 
utveckling motsvarar till stor del funktionsmålen samt 
de övergripande transportpolitiska målen och är därför 
en viktig del i avvägningen mellan olika strategier. 

Sammanfattande bedömning av Samhällsekonomi 
och regional utveckling
Alternativ BALANS bedöms ge högst samlad måluppfyllelse 
med höga bidrag inom samtliga delaspekter. Alternativ 
VÄG ger hög måluppfyllelse kopplat till samhällsekonomi 
men har något lägre bidrag i övriga delaspekter. Alternativ 
JÄRNVÄG har hög måluppfyllelse i alla delaspekter men 
motverkar samtidigt målen relaterade till samhällsekonomi. 
Nollalternativet ger en svagt negativ utveckling i 
förhållande till fokusområdets mål.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Ekonomi & konkurrenskraft

Bostadsförsörjning

Delstrategier i RUS

Samhällsekonomi och konkurrenskraft Alternativ VÄG bedöms ge störst bidrag till målupp-
fyllelse tack vare god samhällssekonomisk effektivitet och tydlig förbättring av tillgänglighet 
i betydelsefulla regionala vägstråk. Alternativ BALANS bidrar också med god måluppfyllelse 
men har en lägre samhällsekonomisk effektivitet på grund av satsningar på järnvägsåtgärder 
med negativ NNK. Alternativ JÄRNVÄG har lägst måluppfyllelse vilket beror på att en hög 
andel av planen går till järnvägssatsningar med negativ NNK utan att dessa satsningar bidrar 
till att tillgängligheten höjs på ett betydande sätt för medborgare eller näringslivet.

Bostadsförsörjning Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge högst målupp-
fyllelse på grund av stora satsningar på strukturbildande järnväg som också kan bidra till öka-
de marknadsvärden på bostäder i stationsorter. Alternativ VÄG bedöms ge en lägre målupp-
fyllelse, till stor del beroende på att alternativets stora vägsatsningar riskerar att bidra till en 
mer utspridd bostadsutveckling.

Regional utvecklingsstrategi Alternativ BALANS ger högst måluppfyllelse eftersom alter-
nativet är tydligt riktat mot alla tre utpekade delstrategier i RUS, alternativ JÄRNVÄG är riktat 
mot två delstrategier och alternativ VÄG mot en av delstrategierna. Nollalternativet bedöms 
ge ett svagt negativt bidrag. 

Påverkan på ekonomisk utveckling och regional nytta över tid

I samtliga alternativ bedöms de största positiva effekterna nås på medellång och lång sikt; då 
har större investeringar på järnväg och väg genomförts och trender kopplat till bostadsför-
sörjning förtydligats.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

SAMHÄLLS- 
EKONOMI OCH 

REGIONAL  
UTVECKLING

2036



Fördjupad konsekvensbeskrivning

88

Samhällsekonomi och konkurrenskraft

Alternativ BALANS

Samhällsekonomisk effektivitet Järnvägsprojekten Y:et och station A6/Ryhov ger positiv 
NNK på grund av restidsvinster och godsnyttor kopplade till terminaler på sträckan (Y:et) och 
ökad mängd resande och nya resmöjligheter (station A6/Ryhov).

Elektrifiering av sträckan Nässjö - Eksjö ger negativ NNK eftersom satsningen inte ger några 
restidsvinster. 

Alternativets större vägobjekt är samhällsekonomiskt lönsamma.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Satsningen på Y:et bedöms vara posi-
tiv för näringslivets transporter (koppling till kombiterminaler) och medborgarnas resor och 
innebär även en viktig omledningsfunktion för södra Sveriges stambanor.

Station A6/Ryhov ökar länets tillgänglighet till målpunkter i regioncentrum och förväntas få 
ett stort resandeutbyte och därmed stor nytta kopplat till delaspekten.

Satsningar på elektrifiering Nässjö - Eksjö är positiv för medborgarnas resor genom ökad 
komfort och tillförlitlighet.

Förbifart Tenhult bedöms en liten positiv påverkan på delaspekten och gynnar framförallt 
godstrafiken på väg 842.

Mittsepareringar rv 27 Ulås - Bredasten och Anderstorp - Bredaryd samt förbifart rv 27 förbi 
Bor ger förkortade restider utmed regionalt viktiga stråk vilket gynnar såväl arbetspendling 
som långväga resor och godstransporter.

För åtgärdsområden utan namngivna objekt är bedömningen av delaspekten osäker.

Alternativ VÄG

Samhällsekonomisk effektivitet Samtliga namngivna objekt i alternativet bedöms vara 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Satsningen på Y:et bedöms vara posi-
tiv för näringslivets transporter (koppling till kombiterminaler) och medborgarnas resor och 
innebär även en viktig omledningsfunktion för södra Sveriges stambanor.

Förbifart Tenhult bedöms en liten positiv påverkan på delaspekten och gynnar framförallt 
godstrafiken på väg 842.

Mittsepareringar rv 27 Ulås - Bredasten, rv 27 Anderstorp - Bredaryd, rv 32 Eksjö - Sunne-
ränga, Forsheda - Bredaryd (över kant) samt förbifart rv 27 förbi Bor ger förkortade restider 
utmed regionalt viktiga stråk vilket gynnar såväl arbetspendling som långväga resor och god-
stransporter.

För åtgärdsområden utan namngivna objekt är bedömningen av delaspekten osäker.

Alternativ JÄRNVÄG

Samhällsekonomisk effektivitet Järnvägsprojekten Y:et och station A6/Ryhov ger positiv 
NNK på grund av restidsvinster och godsnyttor kopplade till terminaler på sträckan (Y:et) och 
ökad mängd resande och nya resmöjligheter (station A6/Ryhov).

Elektrifiering av sträckan Nässjö - Eksjö ger negativ NNK eftersom satsningen inte ger någ-
ra restidsvinster. Att påbörja upprustning av sträckan Nässjö - Vetlanda ger kraftigt negativ 
NNK, i synnerhet om projektet genomförs etappindelat då de nyttor som uppstår vid elektri-
fiering först faller ut efter planperioden.

2037



Fördjupad konsekvensbeskrivning

89

Rv 27 förbi Bor bedöms som lönsam på grund av hög årsdygsntrafik och restidsförkortningar.
Den samhällsekonomiska effektiviteten för åtgärdsområden utan namngivna objekt går inte

att bedöma.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Satsningen på Y:et bedöms vara posi-
tiv för näringslivets transporter (koppling till kombiterminaler) och medborgarnas resor och 
innebär även en viktig omledningsfunktion för södra Sveriges stambanor.

Station A6/Ryhov ökar länets tillgänglighet till målpunkter i regionscentrum och förväntas få 
ett stort resandeutbyte och därmed stor nytta kopplat till delaspekten.

Satsningar på elektrifiering Nässjö - Eksjö är positiv för medborgarnas resor genom ökad 
komfort och tillförlitlighet. På samma sätt kan upprustning och elektrifiering av sträckan 
Nässjö-Vetlanda ge en högre tillförlitlighet. De systemnyttor som följer på elektrifiering och 
byggande av mötesspår på banan faller sannolikt inte ut under planperioden.

Rv 27 förbi Bor ger restidsvinster på sträckan mellan Värnamo och Växjö vilket påverkar till-
gängligheten positivt på ett regionalt viktigt stråk.

För åtgärdsområden utan namngivna objekt är bedömningen av delaspekten osäker.

Nollalternativ

Bostadsförsörjning

Alternativ BALANS

Marknadsvärde för bostäder Alternativet bedöms kunna ge en positiv påverkan på mark-
nadsvärdet för bostäder i stationsorter utmed HNJ-banan från Värnamo till Nässjö, Jönkö-
pingsbanan samt Eksjö. Ett stationsläge vid A6/Ryhov bedöms ge ökade marknadsvärden för 
bebyggelsen i stationens närområden.

Ökad tillgänglighet med både bil och cykel bedöms också kunna påverka fastighetspriser ut-
med sträckan Värnamo - Bor positivt.

Planalternativet innehåller jämförelsevis hög andel medel för GC-åtgärder och kollektiv-
trafik. Det är rimligt att anta att såväl GC-åtgärder som kollektivtrafikåtgärder kopplade till 
kollektivtrafikens nivå 1 och 2-stråk ökar tillgängligheten och minskar pendlingstiden till ar-
betsplatser, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på marknadsvärdet för bostäder i goda 
pendlingslägen.

Strukturbildande infrastruktur Alternativet innehåller en hög andel medel som är riktade 
mot järnväg, gång- och cykel och kollektivtrafik och bedöms i huvudsak stödja en planering 
av bostäder i lägen som har potential för yteffektiva transporter.

Alternativ VÄG

Marknadsvärde för bostäder Alternativet bedöms kunna ge en positiv påverkan på mark-
nadsvärdet för bostäder i stationsorter utmed HNJ-banan från Värnamo till Nässjö samt Jön-
köpingsbanan.

Ökad tillgänglighet med både bil och cykel bedöms också kunna påverka fastighetspriser ut-
med sträckan Värnamo - Bor positivt.

Det är rimligt att anta att såväl GC-åtgärder som kollektivtrafikåtgärder kopplade till kol-
lektivtrafikens nivå 1 och 2-stråk ökar tillgängligheten och minskar pendlingstiden till ar-
betsplatser, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på marknadsvärdet för bostäder i goda 
pendlingslägen. Dessa blir dock relativt begränsade i alternativ JÄRNVÄG eftersom det eko-
noomiska utrymmet för GC och kollektivtrafik inte är särskilt stora i planen.

Strukturbildande infrastruktur Alternativets satsningar på järnväg, GC och kollektivtra-
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fik bedöms i viss mån stödja en strukturbildande bostadsutveckling, dock riskerar den stora 
tyngdpunkten på större vägåtgärder att verka i motsatt riktning och snarare bidra till en mer 
utspridd bostadsutveckling och därmed behov av större transportarbete.

Alternativ JÄRNVÄG

Marknadsvärde för bostäder Alternativet bedöms kunna ge en positiv påverkan på mark-
nadsvärdet för bostäder i stationsorter utmed HNJ-banan från Värnamo till Nässjö samt Jön-
köpingsbanan.

Förutsatt att fortsatta satsningar görs på Vetlandabanan även i nästa planperiod kan upprust-
ningen av banan bidra till ökade marknadsvärden i mer stationsnära lägen i Vetlanda.

Det är rimligt att anta att såväl GC-åtgärder som kollektivtrafikåtgärder kopplade till kol-
lektivtrafikens nivå 1 och 2-stråk ökar tillgängligheten och minskar pendlingstiden till ar-
betsplatser, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på marknadsvärdet för bostäder i goda 
pendlingslägen. Dessa blir dock relativt begränsade i alternativ JÄRNVÄG eftersom det eko-
noomiska utrymmet för GC och kollektivtrafik inte är särskilt stora i planen.

Strukturbildande infrastruktur Alternativet innehåller en hög andel medel som är riktade 
mot järnväg och bedöms genom detta i huvudsak stödja en planering av bostäder i lägen som 
har potential för yteffektiva transporter.

Nollalternativ

Marknadsvärde för bostäder Nollalternativet bedöms bidra svagt negativt till trenden av 
vikande marknadsvärden för bostäder på längre pendlingsavstånd från regioncentra.

Strukturbildande infrastruktur Nollalternativet bedöms på sikt bidra till en mer utspridd 
bebyggelse ochmotverkar på så vis negativt måluppfyllelse.

Mål om tillgänglighet i regional utvecklingsstrategi

Alternativ BALANS

Upprustning av järnvägar Positiv påverkan på grund av satsningar på Y:et, mötesstation 
A6/ Ryhov och elektrifiering Nässjö - Eksjö.

Stärkt kollektivtrafik Det alternativ som ger bäst förutsättningar för att stärka länets kol-
lektivtrafik i och med satsningar både på regionala järnvägar och betydande satsning inom 
åtgärdsområdet kollektivtrafikanläggningar. Elektrifiering av Nässjö - Eksjö möjliggör en mer 
enhetlig standard på Länstrafikens fordonsflotta och attraktivare trafikeringsupplägg. 

Sammanbundna målpunkter Kortade restider för järnvägssträckan mellan Värnamo och 
Jönköping samt stråket rv 27 Anderstorp - Bor. Alternativet möjliggör jämförelsevis störst 
utbyggnad av GC-väg utmed statlig väg i länet vilket är positivt för att skapa regionala stråk 
för gående och cyklister.

Alternativ VÄG

Upprustning av järnvägar Positiv påverkan Y:et, i övrigt driver alternativet inte mot delstra-
tegin i RUSen.

Stärkt kollektivtrafik Stärkta förutsättningar för kollektivtrafik på järnväg för Y:et. I övrigt 
avsätts förhållandevis lite pengar för kollektivtrafikanläggningar vilket betyder att möjlighe-
terna att stärka de regionala kollektivtrafikstråken för buss genom regional transportplan är 
begränsade.

Sammanbundna målpunkter Kortade restider för järnvägssträckan mellan Värnamo och 
Jönköping samt stråken rv 27 och rv 32.
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Ingen pott för byggnation av GC-väg utmed statlig väg utöver påbörjade projekt gör att alter-
nativet har svag positiv påverkan på att skapa regionala stråk för gående och cyklister.

Alternativ JÄRNVÄG

Upprustning av järnvägar Positiv påverkan på grund av aktiv satsning på regionala banor. 

Stärkt kollektivtrafik Stärkta förutsättningar för kollektivtrafik på järnväg för Y:et, och mö-
tesstation A6/Ryhov. Elektrifiering av Nässjö - Eksjö möjliggör en mer enhetlig standard på 
Länstrafikens fordonsflotta och attraktivare trafikeringsupplägg. De största nyttorna kopplat 
till trafikering för sträckan Nässjö - Vetlanda faller förmodligen inte ut under planperioden 
eftersom åtgärden sannolikt hänger över kant.

Alternativet innebär att mindre pengar avsätts för kollektivtrafikanläggningar än i gällande 
plan, vilket betyder att möjligheterna att stärka de regionala kollektivtrafikstråken för buss 
genom regional transportplan är begränsade.

Sammanbundna målpunkter Kortade restider för järnvägssträckan mellan Värnamo och 
Jönköping samt rv 27 förbi Bor.

I övrigt ingen satsning på att minska restider på länets vägar. Ingen pott för byggnation av GC-
väg utmed statlig väg utöver påbörjade projekt gör att alternativet har svag positiv påverkan 
på att skapa regionala stråk för gående och cyklister.

Nollalternativ

Upprustning av järnvägar Påverkar inte delstrategin i positiv riktning

Stärkt kollektivtrafik Påverkar inte delstrategin i positiv riktning

Sammanbundna målpunkter Påverkar inte delstrategin i positiv riktning
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§ Paragraf  
 
Regional Transportplan för Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

• Godkänna föreliggande förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 - 2033 

Reservationer 
 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet. Planen har varit på remiss i länet under perioden 
2021-12-16 -2022-03-18, efter remissomgången har mindre justeringar 
gjorts av plandokumentet.  
 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2022-04-08 
• Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
 

Beslutsgång 
 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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Datum  Beteckning/Dnr Sida 

2022-03-08 nr. 1(5) 

Handläggare 

Torbjörn Åkerblad 
0370-67 81 42 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnummer 

Box 43 Bangårdsgatan 2 0370-678 000 0370-67 81 55 5950-7434 212000-0522 
568 21 Skillingaryd Skillingaryd     
E-post Internetadress     
kommunstyrelsen@vaggeryd.se www.vaggeryd.se     

 

 
Region Jönköpings län 

RJL 2021-1077 

 

 

 

Yttrande över remiss: 

Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 

 

Vaggeryds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 

regionens förslag till Regional transportplan för Jönköpings län 

2022-2033. 

 

Förslaget till regional transportplan har föregåtts av gemensamma 

diskussioner inom infrastrukturnätverket, en viktig del i processen 

med att bidra till en helhetssyn och förståelse mellan länets 

kommuner.  

 

Allmänna synpunkter 

Den övergripande beskrivningen av länets förutsättningar och 

behov i kapitel 2 är pedagogiskt upplagd och ger en bra känsla för 

helheten.  

 

Särskilt viktiga styrdokument med målsättningar som är relevanta 

för transportplanen är den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län och målen för 

samarbetet inom regionsamverkan Sydsverige (RSS). Vaggeryds 

kommun föreslår att även kopplingen till länets Klimat och 

energistrategi beskrivs i detta avsnitt. 

 

De förseningar och låsningar som präglar den gällande regionala 

transportplanen på grund av ökande kostnadskalkyler är mycket 

bekymmersamma då de tränger undan utrymme för icke 

namngivna objekt. Kopplat till den regionala utvecklingen så 

riskerar uteblivna satsningar på infrastrukturen att ha en 

bromsande effekt för flera av målområden i RUS. Det är dock 
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positivt att de 100 mkr som underutnyttjats i befintlig planperiod 

förstärker kommande planperiodens första fyra år. 

 

Alternativa strategier 

Vaggeryds kommun ställer sig bakom det föreslagna Alternativ 

Balans som strävar efter att hålla inslagen linje från nu gällande 

plan med stort fokus på järnväg, tillgänglighet och hållbart resande.  

De ökande kostnadskalkylerna är dock mycket oroande då det finns 

ytterligare behov av infrastruktursatsningar som skulle behöva 

hanteras. 

 

Järnvägsinvesteringar 

Satsningarna på Y:et kommer att bidra till att fler resor och 

transporter mellan Värnamo och Jönköping flyttas från väg till 

järnväg – hållbara resor som även kommer att bidra till tillväxt och 

kompetensförsörjning. 

 

Elektrifieringen av sträckan Vaggeryd-Nässjö skapar även 

möjligheter till omledning av trafik som stärker Södra stambanans 

kapacitet och redundans. För att även möjliggöra för JLT att öka 

trafikeringen mellan Värnamo-Nässjö behövs ett mötesspår på 

sträckan. En lämplig placering skulle kunna vara i Malmbäck, 

ungefär i mitten mellan Vaggeryd och Nässjö, där möteslängden i 

dag på 356 meter begränsar möjligheten till möte mellan godståg 

och persontåg. Vaggeryd föreslår därför att en mindre 

funktionsutredning av möjligheterna att förlänga mötesspåret med 

cirka 430 meter görs för att beskriva kostnaderna och skapa ett 

underlag för dialog om finansieringslösning. Förutom möjligheter till 

frekvent trafikering med persontåg skulle detta stärka regionens 

godstrafikering. 

 

Vaggeryds kommun utreder inom ramen för det pågående 

översiktsplanearbetet två planskilda korsningar i Vaggeryds tätort 

för att i samplanering med trafikverkets elektrifiering av Y:et möta 

en framtid med en tätt trafikerad och elektrifierad järnväg. Kopplat 

till detta vill kommunen även försäkra sig om att plattformarna vid 
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kommunens järnvägsstationer är tillräckligt långa för den 

trafikföring som planeras av JLT. 

 

Väginvesteringar 

Länets vägnät saknar goda förbindelser i öst-västlig riktning för att 

på ett säkert sätt möjliggöra resande i stråket Smålandsstenar, 

Bredaryd, Hillerstorp, Skillingaryd/Vaggeryd, Hok, Nässjö, Tranås. 

Dessa vägsträckor är redan tungt trafikerade och nya 

verksamhetsetableringar med tillkommande pendling och 

godshantering ökar på de behov av bättre och säkrare vägar som 

redan finns. Den så kallade diagonalen har redan utretts, men 

Vaggeryds kommun anser att behovet bör utredas vidare och 

föreslår fokus på sträckorna Skillingaryd-Hillerstorp och Hok-

Malmbäck, samt väg 806 mellan Skillingaryd ut till väg 30. 

 

Det är positivt att den regionala planen lyfter fram RV 30 mellan 

Stigamo-Växjö som ett regionalt stråk som behöver utredas 2022-

2025. 

 

Gång- och cykelinvesteringar 

Förslaget att sänka nivån för den kommunala medfinansieringen för 

projekt längs regionala statliga vägar till 10 procent är mycket 

positivt. Det kan bidra till att mer planerade GC-vägar kan komma 

att bli genomförda med en säkrare miljö för oskyddade trafikanter 

längs trafikerade stråk till följd. 

 

Vilka brister och behov i gång- och cykelvägnätet: 

Skillingaryd – Tofteryd 

Hoks samhälle – Hooks Herrgård 

Skillingaryd- Klevshult 

 

Behov på längre sikt: 

Skillingaryd- Åker- vidare mot Hillerstorp (Gnosjö kommun) 

Byarum – Stigamo 

Hok – Svenarum 
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Investeringar i trafiksäkerhet och framkomlighet 

Detta är en viktig del i den regionala planen som berör de flesta av 

kommunens tätorter och mindre samhällen. I de fall statliga vägar 

passerar skolor eller barns skolväg är kommunen angelägen om att 

åtgärder prioriteras. 

 

Även att insatser på 80-vägar där tydliga brister finns kopplat till 

säkerhet och framkomlighet för gods är mycket positivt. Kommunen 

har en stark tillväxt med många nya företagsetableringar och en 

växande näringsdel är gods och logistik som är till gagn för hela 

regionen. Detta medför dock att behoven av trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder ökar och behöver anpassas för att möta samhällets 

utveckling. 

 

Kollektivtrafikåtgärder 

Vaggeryds kommun arbetar löpande och långsiktigt för att utveckla 

och stärka det kollektiva resandet. Kommunen ser ett behov av att 

tillsammans med regionen och JLT ligga nära varandra i planeringen 

av stationsmiljöer, men också behovet av att inom en snar framtid 

söka lösningar för en ökad frammatning till bytespunkter. Nya, stora 

arbetsplatser tillkommer vid bland annat Stigamo, Båramo och norr 

om travbanan i Vaggeryd. För att kollektiva resor ska vara ett 

attraktivt alternativ behöver lösningar för frammatning till 

bytespunkterna hittas.  

 

Utvecklingsbehov finns även längs statlig väg, exempelvis 

utbyggnad av bussfickor med belysning på landsbygden. 

 

Regionala behov 

Förslaget till plan har identifierat utredningsbehov för RV 30, 

Stigamo-Växjö, vilket är positivt. Vaggeryds kommun ser också 

ökande behov för vägstråket mellan Vaggeryd-Nässjö (särskilt 

avsnittet mellan Hok och Malmbäck) och Skillingaryd-Hillerstorp. 

Detta skulle bidra till att stärka förbindelserna i öst-västlig riktning 

inom länet. 

 

 

2046



  

Sida 

5(5) 

 
 
 

Uppföljning av planens genomförande 

För att säkerställa en effektiv framdrift av den regionala 

transportplanen är det viktigt att processerna kring prioriteringar 

och genomförande av planens olika åtgärdsområden är tydliga.  

 

Förslaget att Trafikverket årligen ska redovisa planens 

genomförande sett till både framdrift, nyttor och ekonomi är därför 

mycket positivt.  

 

 

Vaggeryds kommun 

2022-03-09 

 

 

 

Torbjörn Åkerblad 

Kanslichef, bitr. kommundirektör 

Kommunledningskontoret 
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Postadress: 

Regionens hus 

455 44 Göteborg 

 

Besöksadress: 

Bergslagsgatan 2 

411 04 Göteborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

regionutveckling@vgregion.se 

 

1 (2) 

Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-01-17 

Diarienummer RUN 2022-00013 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Aako Raoofi 

Telefon: 0730 79 29 18 

E-post: aako.raoofi@vgregion.se 

Till regionutvecklingsnämnden 

Yttrande över remiss om Regional 

infrastrukturplan för Jönköpings län 2022-2033 

Förslag till beslut 

1. Regionutvecklingsnämnden godkänner yttrande över remiss om Regional 

infrastrukturplan för Jönköpings län 2022–2033.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Jönköping har skickat sin regionala infrastrukturplan för perioden 2022–2033 på 

remiss. Västra Götalandsregionen (VGR) svarar, genom regionutvecklingsnämnden, i 

egenskap av rollen som länsplaneupprättare. Västra Götalandsregionens yttrande fokuserar 

på de gränsöverskridande transporter som sker mellan våra respektive län. 

Västra Götaland och Jönköpings län är sammankopplade regioner med flera gemensamma 

transportstråk genom Boråsregionen (Sjuhärad) och Skaraborg för vidare transporter i 

systemet. I Region Jönköpings förslag till regional infrastrukturplan finns inga åtgärder 

som direkt berör Västra Götalands län. Planen innehåller satsningar på samfinansiering av 

järnvägsåtgärder vilket pekar på det stora behovet som finns i järnvägssystemet. 

Satsningarna leder till en mer tillförlitlig och fungerande transportinfrastruktur i Jönköping 

vilket på sikt förbättrar den regionala och nationella tillgängligheten.  

Det är positivt att Jönköpings län lyfter vikten av väg 40, 47/26 och 27 samt kust 

till kustbanan och Jönköpingsbanan för interregionala och nationella person- och 

godstransporter.  
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Koncernkontoret 

Helena L Nilsson 

Regionutvecklingsdirektör 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och 

infrastrukturchef 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

• Yttrande över remiss om regional infrastrukturplan för Jönköpings län 

2022-2033 

• Remissversion regional infrastrukturplan för Jönköpings län 2022-2033 

Besluten skickas till 

• Region Jönköping, regional.utveckling@rjl.se, ange diarienummer RJL 

2021/1077 samt avsändare i ämnesraden 
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Justeras Expedierats 

 

§ 29 Svar på remiss om regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 
Diarienummer KS21/361 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar plan- och exploateringschefens yttrande som sitt 
eget och översänder det till region Jönköpings län. 

Kommunstyrelsen vill särskilt trycka på att: 

- Utbyggnad av länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en 
förlängning av åtgärderna som planeras för väg 26. 

- Det är positivt med en utveckling av Jönköpingsbanan i stort och att ett 
stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid A6/Ryhov i Jönköping prioriteras. 

- Det är viktigt att fullfölja arbetet med den regionala cykelbanan mellan 
Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Beskrivning av ärendet 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka 
ut sitt förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den 
regionala transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder 
kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i 
transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 -2033. Remisstiden pågår 
till och med den 18 mars 2022. Parallellt pågår Trafikverkets arbete med 
att ta fram en ny nationell transportinfrastrukturplan. 

Förslaget till regional plan innebär en fördelning av ca 1,7 miljarder enligt 
följande; järnvägsinvesteringar 634 miljoner, större vägåtgärder 389 
miljoner, gång- och cykelinvesteringar 307 miljoner, trafiksäkerhet och 
framkomlighet 141 miljoner, kollektivtrafikåtgärder 150 miljoner samt 
bidrag 63 miljoner. 

Den nya regionala planen som är under framtagande måste förhålla sig till 
de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i 
transportplanen för 2018-2029. Flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade 
kostnadskalkyler inför den nya planomgången, vilket innebär att de tar en 
större del av den samlade ramen i anspråk än i den innevarande planen. 

För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna 
för måluppfyllelse har tre olika planalternativ tagits fram, balans, järnväg 
och väg. Alternativ balans har man valt att gå vidare med då det är samma 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-16 
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linje som i gällande plan, dvs stort fokus på järnväg, tillgänglighet och 
hållbart resande. 

Plan- och exploateringschef Linda Tubbin har skrivit ett förslag till 
yttrande. Synpunkter från kommunen är bland annat att utbyggnad av 
länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en förlängning av åtgärderna 
som planeras för väg 26, att det är positivt med en utveckling av 
Jönköpingsbanan i stort och att ett stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid 
A6/Ryhov i Jönköping prioriteras och att det är viktigt att fullfölja arbetet 
med den regionala cykelbanan mellan Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Arbetsutskottet föreslår att plan- och exploateringschefens yttrande 
översänds till Region Jönköpings län (KSAU 22-03-01 § 15). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Henrik Esbjörnsson (M) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 
566 24 Jönköpingsvägen 19 036-442 81 37 036-442 81 60 linda.tubbin@habokommun.se 
566 24 Habo  Telefon (vx)  Webb 
  036-442 80 00  www.habokommun.se 
 

  Till 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens översänder yttrandet till regionen.  
Kommunstyrelsens vill särskilt trycka på att  

- Utbyggnad av länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en 
förlängning av åtgärderna som planeras för väg 26  

- Det är positivt med en utveckling av Jönköpingsbanan i stort och 
att ett stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid A6/Ryhov i 
Jönköping prioriteras  

- Det är viktigt att fullfölja arbetet med den regionala cykelbanan mellan 
Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka 
ut sitt förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den 
regionala transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder 
kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i 
transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 -2033. Remisstiden pågår 
till och med den 18 mars 2022. Parallellt pågår Trafikverkets arbete med 
att ta fram en ny nationell transportinfrastrukturplan.  
 
Förslaget till regional plan innebär en fördelning av ca 1,7 miljarder enligt 
följande; järnvägsinvesteringar 634 miljoner, större vägåtgärder 389 
miljoner, gång- och cykelinvesteringar 307 miljoner, trafiksäkerhet och 
framkomlighet 141 miljoner, kollektivtrafikåtgärder 150 miljoner samt 
bidrag 63 miljoner. Den nya regionala planen som är under framtagande 
måste förhålla sig till de namngivna objekt som är planerade men ännu inte 
genomförda i transportplanen för 2018-2029. Flera av dessa objekt har fått 
kraftigt ökade kostnadskalkyler inför den nya planomgången, vilket 
innebär att de tar en större del av den samlade ramen i anspråk än i den 
innevarande planen. 
 
För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna 
för måluppfyllelse har tre olika planalternativ tagits fram, balans, järnväg 
och väg. Alternativ balans har man valt att gå vidare med då det är samma 
linje som i gällande plan, dvs stort fokus på järnväg, tillgänglighet och 
hållbart resande. 
 
Länk till regional transportplan 
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Synpunkter 
Både Jönköping och Habo har en stark tillväxt och med det korta avståndet 
på 2 mil mellan dessa är pendlingsstråket det starkaste i länet. Båda 
kommunerna står för en stor del av bostadsförsörjningen och 
arbetstillfällen i denna del av länet och är en väl integrerad bostads- och 
arbetsmarknad. Både Habo kommun och Jönköpings kommun planlägger 
och bygger nya bostadsområden och verksamhetsområden som ytterligare 
kommer att förstärka detta stråk. I kommunernas olika översiktliga planer 
redovisas denna utveckling på ett tydligt sätt. Habo växer, både i den norra 
och södra delen, med verksamheter, industrier, bostäder, affärer, skolor, 
förskolor och i Jönköping pågår en utbyggnad av Hedenstorp med många 
nya arbetstillfällen samt bostäder och annan utveckling i de västra och 
nordvästra delarna. Mellan dessa områden går väg 26/47 som sedan går 
över till länsväg 195. Denna vägsträcka kommer att bli mer och mer 
trafikerad av människor som väljer att bo i Jönköping/Bankeryd och arbeta 
i Habo och tvärtom. Antal inpendlare från Jönköpings kommun till Habo 
kommun har sedan år 2017 ökat med 129 personer, jämfört med år 2020. 
Antal utpendlare från Habo kommun till Jönköpings kommun har sedan år 
2017 ökat med 237 personer, jämfört med år 2020. Under år 2020 flyttade 
354 personer från Jönköpings kommun till Habo kommun. Totalt antal 
arbetspendlare mellan Habo och Jönköping i detta stråk var år 2020  4 253 
stycken, varav 3 105 pendlar från Habo till Jönköping och 1 148 i motsatt 
riktning. 
 
Eftersom järnvägen inte alltid är ett alternativ för pendling för att nå sin 
målpunkt, kommer vägsträckan att bli än mer belastad. Det innebär 
undermålig framkomlighet för alla transportslag på vägen, och specifikt för 
bussen som då inte bedöms vara ett attraktivt alternativ eftersom även den 
fastnar i de köer som bildas.   
 
Det starka stråket mellan Habo och Jönköping via Bankeryd kommer att 
förstärkas mer och mer. För att klara både dagens nuvarande situation och 
framtida utveckling behöver flera olika åtgärder genomföras för att 
optimera både kollektivtrafiken och biltrafiken. Det ska finnas möjlighet 
till att resa på ett säkert, snabbt och tillförlitligt sätt oavsett om man väljer 
cykel, kollektivtrafik eller bil. Mellan åren 2017-2021 skedde 139 
trafikolyckor på länsväg 195, på sträckan genom Habo och Jönköpings 
kommuner. I snitt nästan 28 olyckor per år.  
 
Att inte ta med hela vägsträckan i en framtida lösning för att öka 
kapaciteten, trafiksäkerheten och framkomligheten för biltrafik, transporter 
och bussar är inte rimligt. Detta är en viktig mellankommunal fråga likväl 
som regional och behöver lyftas upp och behandlas som en sådan.  
 
Remissförslaget till regional plan redovisar förslag som kan komma till del 
för Habo kommun när det gäller järnvägssatsningar i form av förlängda 
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plattformar och en ny station vid A6/Ryhov. Även när det gäller att 
utveckla cykelvägnätet finns det möjlighet att förbättra detta för Habos 
räkning. Men när det kommer till investering på väg är det tydligt att 
regionen inte har tagit hänsyn till den trafikmängd som i dagsläget rör sig 
på väg 195. Detta försvårar inte bara trafikframkomligheten för bilar och 
transporter utan även för kollektivtrafiken.  
 
  
 
Länsväg 195 
Habo kommun vill tydliggöra vikten av att länsväg 195 lyfts in i 
objektslistan och önskar därför att detta objekt läggs till. Det gäller 
delsträckan för länsväg 195 mellan trafikplats Månseryd och 
Sjogarpsrondellen. Delsträckan kopplar ihop Habo kommun med 
Jönköpings kommun genom att vara en viktig länk för transporter, arbets- 
och studiependling. Delsträckan bedöms utifrån trafiksäkerhetsskäl behöva 
förstärkas till en fullvärdig 2+2 väg. Trafikplatserna vid Domsand och 
Ebbarp bedöms behöva byggas ut till fullvärdiga, då trafiksäkerheten 
behöver förbättras. För att även möjliggöra en ökning av fler hållbara resor 
samt attraktiva restider med kollektivtrafik behöver vägen även ur 
framkomlighets- och kapacitetsaspekt förstärkas till fullvärdig 2+2 väg. 
Det innebär även att trafikplatserna vid en utbyggnad även kan utformas 
som attraktiva bytespunkter, dvs med pendelparkering och cykelparkering, 
kopplat till busshållplats.  
 
I Trafikverkets kommande åtgärder finns ombyggnation av väg 26/47 till 
2+2 väg från Hedenstorp till trafikplats Månseryd med som objekt. En 
fortsättning av 2+2 väg fram till Sjogarpsrondellen bedöms utifrån 
ovanstående resonemang vara prioriterat för att både öka trafiksäkerheten 
samt kapaciteten.  
    
Jönköpingsbanan 
Habo kommun är positiv till att satsningar görs utmed Jönköpingsbanan 
generellt, att satsningar planeras som ökar kapaciteten, framkomligheten 
och robustheten för person- och godståg. Särskilt viktigt för Habo 
kommuns del är att få till en hållbar hantering av arbetspendling. Habo 
kommun anser därför viktigt att utifrån arbetspendling få till en ny 
järnvägsstation vid Ryhov/A6-området.   
 
För att möjliggöra en överflytt av fordonsresor till främst tåg behöver 
investeringar utföras på den befintliga järnvägen, för att rimliga alternativ 
till bilen ska kunna erbjudas och för att framkomligheten ska förbättras på 
vägsystemet och belastningen i Jönköping ska minska. Habo tätort och 
övriga orter utmed banan har alla en stark utveckling med en positiv 
befolkningstillväxt vilket resulterar i stora behov av effektiva transporter 
och bostadsbyggande. Resandet ökar samtidigt som banan är hårt belastad 
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och har stora begränsningar vilket medför kapacitetsbrist och förseningar 
som i sin förlängning kan hämma den positiva utvecklingen i stråket.  
 
Gång – och cykelvägar 
Habo kommuns tätorter och främst Habo tätort har goda förutsättningar för 
att öka andelen resor med cykel, och även för att öka arbetspendlingen 
mellan närmsta tätorterna, t.ex. Mullsjö, Bankeryd och Jönköping. Habo 
kommun ser mycket positivt på att medel avsätts för att öka 
förutsättningarna för cyklandet och möjliggöra för arbetspendling med 
cykel.  
 
Habo kommun är positiv till arbetet med att bygga gång- och cykelvägar 
utmed det statliga vägnätet. Det är viktigt att fullfölja arbetet med den 
regionala cykelbanan mellan Habo - Furusjö - Mullsjö.  
 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Linda Tubbin 
Plan- och exploateringschef/bitr. teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län 
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Sedan år 1997 har Region Skåne det regionala utvecklingsansvaret i Skåne. Detta 
innefattar bland annat ansvaret att ta fram och fastställa en strategi för Skånes 
långsiktiga utveckling, men även att upprätta och fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. I rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län 
har Region Skåne ansvar för kollektivtrafikens utveckling, bland annat genom 
framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för Skåne. Genom Skånetrafiken 
utför och utvecklar Region Skåne kollektivtrafiken. Region Skåne är dessutom 
regionplaneorgan och har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala 
fysiska planeringen i länet, och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 
år 2022. 

Region Jönköping har det regionala utvecklingsansvaret och därför upprättat ett 
förslag till en regional infrastrukturplan för perioden 2022–2033. Planen sin 
utgångspunkt ur Regionsamverkans systemanalys för Region Kronoberg, Region 
Blekinge, Region Jönköping, Region Halland samt Region Skåne. Planen utgår 
även ifrån regeringens direktiv. 

För Region Jönköping uppgår de ekonomiska ramarna för 2022–2033 till 1 684 
miljoner kronor. Den regionala transportplanen för Jönköpings län 2022–2033 
kan, utifrån nya ekonomiska ramar och kostnadsuppskattningar, ses som en 
utveckling av den tidigare lagda planen för att anpassa länets infrastruktur till 
framtidens krav och behov. 
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Region Skånes synpunkter 
Region Skåne har fått Region Jönköping förslag till Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2022–2033 på remiss. Parallellt remitteras ett 
motsvarande förslag för Skåne. Viss avstämning mellan regionerna har skett 
under hand i planeringsarbetet i Regionsamverkan Sydsverige. 

Region Skåne välkomnar att få ta del av remisshandlingen. Både Region Skåne 
och Region Jönköping har ett regionalt utvecklingsansvar och är en del av 
Regionsamverkan Sydsverige. Samarbetet som sker inom Regionsamverkan 
Sydsverige har en stor potential för vidare utveckling inom infrastruktur, kultur, 
kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 

Region Jönköping län har ett strategiskt läge i stråken mellan Stockholm, Malmö 
(Öresundsregionen) och Göteborg. Region Jönköpings förslag utgår ifrån 
regeringens uppdrag men också från regionala förutsättningar och målsättningar. 
Planförslaget innehåller ett tydligt stråktänk. Förslaget bygger på att gällande plan 
ska genomföras och att tidigare prioriterade åtgärder ska genomföras.  

Stora delar av planförslaget går till samfinansiering av järnvägsinvesteringar i 
nationell plan. Elektrifiering av Värnamo–Jönköping/Nässjö för ökad kapacitet 
och höjd hastighet skapar flera möjligheter, till exempel kortare restider inom 
länet, minskad klimatpåverkan samt ökad robusthet och redundans nationellt. 
Åtgärden ser Region Jönköping som betydelsefullt för att nå målen i Regionala 
trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län. Region Skåne delar Region 
Jönköping syn på samfinansiering som en viktig del att få till avgörande 
infrastruktursatsningar. Region Skåne har precis som Region Jönköping allokerat 
en stor del av planen till samfinansiering. 

Region Skåne ser positivt på att Region Jönköping vill knyta samman 
Sydsveriges tillväxtmotorer, regionala kärnor och länets kommunhuvudorter för 
att stärka arbetsmarknaden och för att uppnå en arbetsmarknadsförstoring.   

Region Skåne ser positivt på att man i planen tydligt påtalar kopplingen till Södra 
stambanan och vikten av den nya stambanor. Region Skåne ser den nya 
stambanan som viktigt för att skapa minskad restid mellan Skåne och Region 
Jönköping och skapa bättre förutsättningar för att koppla ihop Sydsverige. För att 
påskynda utbyggnaden och samtidigt skapa ekonomiskt utrymme för angelägna 
satsningar på anslutande banor anser Region Skåne att en alternativ finansiering 
bör prövas för utbyggnaden av nya stambanor.     
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Gnosjö kommun 

335 80 GNOSJÖ  

Telefon 

0370-33 10 00  

Organisationsnummer 

212000-0506 

Bankgiro 

542-4163 www.gnosjo.se 

 

Kommunledningsförvaltningen
Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ 
Anna Heijel, 0370-33 10 07 
Anna.Heijel@gnosjo.se 

Regional.utveckling@rjl.se 

Remiss - Regional transportplan för Jönköpings län 
2022 - 2033 RJL 2021/1077 
Gnosjö kommun vill framföra följande synpunkter:  
 Nedan nämnda åtgärder ser Gnosjö kommun som prioriterande för vårt 
område.  
 
Trafiklösning lv 151, 604 Gnosjös nya industriområde (Nordbäck) 
Gnosjö kommun anser att det behövs en rondell vid korsningen vid nytt 
industriområde lv 151 och 604. Ny detaljplan för industriområdet och 
rondellen håller på att arbetas fram och det är av största vikt att 
trafiksituationen på platsen ses över då dagens trafiksituation ej är säker. 
Bron över järnvägen behöver breddas och förstärkas för att klara framtidens 
belastning. Rondellen är högst prioriterad av alla förslagna åtgärder till den 
regional transportplanen då de möjliggör ett helt nytt industriområde, höjer 
trafiksäkerheten och gör Gnosjö synligare från väg 151.  
 
 
 

 
Fig 1, Fördjupad översiktsplan och pågående detaljplan för 
Nordbäcksområdet i Gnosjö med rondell. 
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Säkerhetshöjande åtgärder lv 151 
Trafikverket planerar att sänka hastigheten på lv 151 från 90 km/h till 80 
km/h. Gnosjö kommun vill påtala vikten av att istället göra säkerhetshöjande 
åtgärder på vägen så att hastigheten kan vara 90 km. Vägen är mycket viktig 
för arbetspendlare och godstransporter i Gnosjöregionens 
arbetsmarknadsområde. 
 
Ny trafiklösning behövs även vid korsningen Järnvägsgatan och lv 604 för 
att få ett bättre flyt i trafiken se fig 2. 
 

 
Fig 2, Översikt på åtgärdsområdet med ny lösning lv 604 samt rondell och 
bro lv 604/151 
 
Öst-västlig förbindelse, Diagonalen 
Gnosjö kommun vill framhålla sin ståndpunkt med att ett arbete bör påbörjas med 
att ordna en smidig väg från Höglandet (Nässjö) via Vaggeryd/Skillingaryd och 
vidare till Bredaryd och väg 153. Detta för att få en snabbare väg för 
godstransporter till Hallands hamnar och som ett sätt att bygga ihop Gnosjöregionen 
med Höglandet men också för att förbättra möjligheterna att arbetspendla. 

De redan i dag befintliga bristerna i vägförbindelserna mellan Nässjö-
Vaggeryd och Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-Smålandsstenar (väg 152, 
153) behöver utvecklas för säkrare trafikmiljö 
 
Gång-cykelbro lv 151  
I samband med planering av ny detaljplan för Isabergsområdet i Gislaveds 
kommun ser Gnosjö kommun ett behov av att en gång- och cykelbro vid 
Hestraviken byggs för att sammanlänka Gnosjö- och Gislaveds kommun och 
på sätt öka tillgängligheten till Isabergsområdet samt närbelägna målpunkter. 
Detta skulle även underlätta för arbetspendling med cykel och bör omfatta 
hela sträckan mellan Hestra-Hillerstorp. Förslaget är konsekvent i Gnosjös 
och Gislaveds kommuns ÖP, FÖP samt visioner. Nedan finner ni 2 alternativ 
på placering (fig. 3-5).  
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Fig 3, Förslag placering av 
gång- och cykelbro. 
Alternativ 2 går utmed 
befintligt järnvägsspår och 
alternativ 1 utmed lv 151. 
 
 

 
Fig 4 Förslag på enklare gång och cykelbro över Nissan. 
 

 
Fig 5 Förslag på enklare gång och cykelbro över Nissan i profil 
 
Förlängd perrong med Gång- och cykeltunnel i Gnosjö Centrum 
I dagsläget är det kort perrong på sträckan något som ropas ut varje gång tåg 
ankommer på SJs sträcka Göteborg-Kalmar. De två bakre vagnarna har då 
inte kontakt med perrongen och man behöver gå fram i tåget för att stiga av, 
något som leder till att personer ibland inte hinner stiga av och de skapar 
onödiga problem vid avstigning samt de ständiga utropen för tågpersonalen. 
Problemet kan lätt åtgärdas om man förlänger perrongen.  
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Referens 
Dnr KS/2021:669 

 

 

Frågan har sedan tidigare varit uppe och vi har ett beslut på att kommunen 
vill förlänga perrongen samtidigt som en GC-tunnel byggs under järnvägen. 
En koppling mellan GC-tunneln och järnvägen behövs inte. Utredningar, 
beslut och detaljplan finns redan på förslaget. 
 
 

 
Fig 6 Modell i Gnosjös kommunalhus över förlängd perrong samt GC-tunnel 
i Gnosjö. 
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Fig 7 Dagens perrong syns som vita markörer och förlängning på hela 
perrongen är mätt i till 160 meter. 
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Fig 8, fig 9, Skisser från den fördjupade översiktsplanen över Gnosjö 
centrum från 2004.  

 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Anna Heijel 
Chef för kansli- och kommunutvecklingsenheten 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2022-03-15

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 74  
 
Yttrande över regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033 
Ks/2021:575   530  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 18 
mars yttra sig över förslag till Regional transportplan för perioden 2022-2033.  

Beslutsunderlag 
Regional transportplan Jönköpings län 2022-2033 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-20 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-20 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns 
yttrande till Region Jönköpings län.  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-03-02 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över förslag till Regional transportplan lämnas till Region 
Jönköpings län enligt särskilt upprättat förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-03-15 
Protokollsanteckning 
Peter Jutterström (M) låter till protokollet anteckna följande: ”På en stor del av 
länets vägar kommer inga åtgärder att genomföras. Många av de sammanbin-
dande vägstråken har en viktig funktion för bland annat pendling och gods-
transporter. På dessa stråk är endast ett fåtal åtgärder planerade. Hur dessa stråk 
ska hanteras är en viktig fråga att fortsätta arbeta med inför beslut om regional 
transportplan för Jönköpings län. De funktionella stråken i vårt län är viktiga ur 
såväl trafiksäkerhetsperspektiv, tillgänglighetsperspektiv, säkrare transporter 
av gods samt pendling till arbete och studier. 
Moderaterna anser att andelen vägsatsningar som syftar till att stärka de funk-
tionella stråken i vårt län är för få i remissversionen för regional transportplan 
för Jönköpings län.” 

Kommunstyrelsens beslut 
 Yttrande över förslag till Regional transportplan lämnas till Region 

Jönköpings län enligt särskilt upprättat förslag. 

Beslutet expedieras till: Region Jönköpings län
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 jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress  551 89 Jönköping 

 

Region Jönköpings län 
 
 

Yttrande över regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033 
Region Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2022-03-
18 yttra sig över förslag till Regional transportplan, Jönköpings län 2022-2033. 
Jönköpings kommun lämnar följande synpunkter. 

En stor del av prioriteringarna i planförslaget handlar om järnväg eftersom 
Jönköpings län har ett relativt stort järnvägsnät som skulle kunna utnyttjas 
avsevärt mycket mer och med större klimatnytta. Därför är det enligt Jönköpings 
kommuns uppfattning angeläget att tidigare fastlagda prioritering beträffande det 
så kallade Y:et kvarstår i planförslaget, d v s elektrifiering och höjd hastighet på 
sträckan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping. Likaså är elektrifiering sträckan 
Nässjö-Eksjö och åtgärderna på banan Nässjö-Vetlanda angelägna. Jönköpings 
kommun vill understryka betydelsen av en ny station vid A6/Ryhov i Jönköping. 
Det är en viktig regional prioritering eftersom det handlar om en stor målpunkt 
med många arbetsplatser och stor pendlingspotential. Värt att notera är att 
Jönköpings kommun, Region Jönköpings län och Trafikverket under 2021 
undertecknat en gemensam avsiktsförklaring med syftet att verka för en ny station 
vid A6/Ryhov på Jönköpingsbanan. 
 
Den stora och diversifierade arbetsmarknaden i Jönköping bidrar till en betydande 
inpendling från närliggande kommuner vilket ställer krav på en välfungerande 
transportinfrastruktur. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på den mycket trafikerade 
väg 195 är därför angelägna. Jönköpings kommun vill även lyfta fram behovet av 
standardhöjande åtgärder på väg 132 mellan Huskvarna och Aneby som kan bidra 
till en ökad arbetspendling vilket skulle vara till fördel för både Jönköpings och 
Aneby kommuner. För Jönköpings del är det positivt att väg 842, förbifart 
Tenhult, är prioriterad i planförslaget. Vägsträckan mellan Tenhult och Torsvik är 
tungt trafikerad vilket innebär allvarliga störningar i Tenhult från den tunga 
trafiken. 
 
Glädjande är också att det regionala planförslaget innehåller en utökad satsning på 
cykelvägar eftersom det finns stora behov längs flera länsvägar. För att cykel ska 
vara ett seriöst alternativ till andra färdsätt krävs förbättringar ur trafiksäkerhets-
synpunkt för att möjliggöra arbetspendling och inte minst för att säkra barns och 
ungdomars skolväg. Många vägavsnitt har stora behov av sådana lösningar och 
Jönköpings kommun vill framhålla två sådana sträckor som lämpar sig väl för 
cykling. Vägen Tenhult-Huskvarna är 9,5 km och två av kommunens största 
arbetsgivare är lokaliserade i Huskvarna respektive Tenhult, varför det rimligtvis 
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bör finnas en god potential för ökad cykelpendling. Ytterligare ett stråk med ett 
tydligt behov av ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är Skärstad-
Ölmstad-Gränna. Området rymmer många målpunkter i form av arbetsplatser, 
skolor, företag och andra besöksmål. Verksamheterna genererar en hel del tung 
trafik och sträckan är väl trafikerad av Länstrafikens bussar med många hållplatser 
utmed vägen. Sammantaget betyder det att det är många människor i rörelse längs 
vägen som helt saknar vägren. Vägen fungerar också som omledningsväg så fort 
någon störning inträffar på väg E4. Det finns ett tydligt behov av ökad trafik-
säkerhet för oskyddade trafikanter och därmed tungt vägande skäl för en cykelväg 
längs med denna sträcka av länsvägen.  
 
Som brukligt avsätts i planförslaget driftsbidrag till Jönköpings flygplats vilket 
följer av att flygplatsen är av såväl regionalt som nationellt intresse. Pandemin har 
inte minst visat dess betydelse för samhällsviktiga transporter. Mot denna bak-
grund vore det rimligt att staten tog större ansvar för flygplatsen. Från kom-
munens sida har vi värdesatt diskussionerna med regionen som lett fram till 
regionens inriktningsbeslut om ett delägarskap i flygplatsen.  
 

 

JÖNKÖPINGS KOMMUN 
 
 
 
 
Ann-Marie Nilsson Johan Fritz 
Kommunstyrelsens ordförande  Stadsdirektör  
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Protokollsutdrag
Instans: Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2022-03-10

§ 23 Remissyttrande – Regional transportplan 
för Jönköpings län 2022–2033; Dnr RJL 
2021/1077 (21RGK1978)

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region 
Kronobergs svar till Region Jönköpings län.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande över 
ovanstående remiss.

Region Kronoberg har tagit del av Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 
och ser det som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har inget direkt att 
erinra mot förslaget, men vill peka på några viktiga områden i remissvaret som har 
bäring på Region Kronobergs prioriteringar.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region 
Kronobergs svar till Region Jönköpings län.

Expedieras till
Region Jönköpings län

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut Remissyttrande Regional transportplan för Jönköpings län 2022-

2033
 Förslag till remissyttrande Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033
 Remiss - Regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033

Paragrafen är justerad
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Remissyttrande 
Diarienr: 21RGK1978 

Handläggare: Per Hansson,  
Datum: 2022-02-17 

 
 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg  
351 88 Växjö 

Nygatan 20 E-post region.@kronoberg.se 
Växjö Fax  

 

Region Jönköpings län 
regional.utveckling@rjl.se 
 

Remissyttrande – Regional transportplan för Jönköpings 
län 2022–2033; Dnr RJL 2021/1077 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har av Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande 
över ovanstående remiss. 

Remisstiden är satt till den 18 mars 2022.  
 
Bakgrund 
Region Jönköpings län har tillsammans med övriga länsplaneupprättare fått i 
uppdrag av regeringen att formulera långsiktiga planer för investeringar i regional 
transportinfrastruktur för åren 2022–2033. Uppdraget skall redovisas till 
regeringen senast den 30 april 2022. Den tilldelade ramen för Region Jönköpings 
län är 1 581 miljoner kronor. Under föregående planperiod underutnyttjades 
tilldelad ram i Jönköping. Detta innebär att Region Jönköpings län för perioden 
2022–2033 totalt ska prioritera 1 684 miljoner kronor. Inom parentes (  ) anges 
Region Jönköpings län prioriteringar i förra planen, dvs 2018-2029. 
 
Sammanfattning av Region Jönköpings läns prioriteringar: 
Samfinansiering till nationell plan.  

- Elektrifiering, ökad kapacitet och höjd hastighet Värnamo-
Vaggeryd-Nässjö/Jönköping (Yet) 

- Station A6/Ryhov1 
- Pott för plattformsförlängningar  
- Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 
- Elektrifiering Nässjö-Eksjö 

634 (520) 

Större investeringar på väg 
- Rv 27 Förbi Bor  
- Rv 27 Ulås-Bredasten 
- v.842 förbi Tenhult  
- Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 

389 (284) 

Trafiksäkerhet och framkomlighet 141 (161) 
Kollektivtrafikåtgärder 78 (60) 
Statlig medfinansiering kollektivtrafik 72 (60) 
Cykelåtgärder och gång 157 (120) 
Statlig medfinansiering cykel och gång 150 (120) 
Driftbidrag flygplats 32 (28) 
Enskilda vägar 31 (25) 
Totalt 1 684 (1 378) 
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Remissyttrande 
Diarienr: 21RGK1978 

Handläggare: Per Hansson,  
Datum: 2022-02-17 

 
 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg  
351 88 Växjö 

Nygatan 20 E-post region.@kronoberg.se 
Växjö Fax  

 

Synpunkter 
Region Kronoberg har tagit del av Regional transportplan för Jönköpings län och 
ser det som ett väl genomarbetat dokument. Region Kronoberg har också inom 
ramen för Regionsamverkan Sydsverige och framförallt med arbetet med 
framtagandet av systemanalys, positionspapper och gemensamma prioriteringar 
fått följa framtagandet av Region Jönköpings läns plan. Region Kronoberg har 
inget direkt att erinra mot förslaget, men vill peka på några områden. 
 
Region Jönköpings län avsätter 634 miljoner kronor för samfinansiering till 
järnvägssatsningar. Dessa åtgärder måste finnas med i Nationell plan för att kunna 
genomföras. Kronoberg ser framförallt positivt på att det så kallade Yet kommer 
att genomföras. Region Kronoberg vill framhålla att sedan Krösatågstrafiken 
startade 2011 mellan Kronoberg och Jönköpings län har resandet ökat. Region 
Kronoberg vill framhålla att om denna positiva utveckling ska fortsätta är det 
nödvändigt att det byggs dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. Utan dubbelspår 
finns det risker för återkommande störningar i tågtrafiken i hela södra Sverige. 
Region Kronoberg vill också fram hålla att det i Värnamo måste finnas en 
anslutning mellan Kust-till-Kustbanan och den framtida nya stambanan för att 
möjliggöra ett sömlöst resande mellan Kronoberg och Jönköpings län. 
 
Inom väginvesteringar avsätter Region Jönköpings län 389 miljoner kronor varav 
den största satsningen är förbi Bor på riksväg 27. Men också att Ulås-Bredasten 
och Bredaryd- Anderstorp båda längs riksväg 27 är prioriterade i planen. Riksväg 
27 är ett gemensamt viktigt stråk som bidrar till ett sammanknutet Sydsverige. 
Region. Kronoberg ser dessa satsningar som positivt.  
 
Region Jönköpings län avsätter 157 miljoner kronor till cykelåtgärder på det 
regionala vägnätet och 150 miljoner kronor till medfinansiering av åtgärder på det 
kommunala vägnätet, dvs totalt 307 miljoner kronor för cykelåtgärder. Under 
hösten 2021 tar Region Jönköpings län fram en regional cykelstrategi som 
kommer att remitteras under början på 2022. Region Kronoberg ser fram mot att 
ta del av det arbete som pågår i Region Jönköpings län. 

Barnrättsperspektiv 
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. När Region Kronoberg 
skriver remissvar inom ett område som påtagligt och direkt rör barn ska 
barnrättsperspektivet redovisas genom dokumentet ”Barnrättsbaserade 
beslutsunderlag - Enkel prövning av barnets bästa vid remissvar”. 

Vi framtagande av Region Kronobergs synpunkter på Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022–2033 har ingen bedömning kunnat genomföras huruvida 
remissförslaget påtagligt eller inte påtagligt; direkt rör barn eller barn som 
närstående. Barn omnämns i dokumenten, men det har dock konstaterats att 
varken i Regional transportplan för Jönköpings län 2022–2033 eller i 
Konsekvensbeskrivningen vilket inkludera miljökonsekvensbeskrivning inte 
specifikt redovisat något som berör barnrättsperspektivet.  
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Remissyttrande 
Diarienr: 21RGK1978 

Handläggare: Per Hansson,  
Datum: 2022-02-17 

 
 
 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx 
Region Kronoberg  
351 88 Växjö 

Nygatan 20 E-post region.@kronoberg.se 
Växjö Fax  

 

 
Region Kronoberg önskar ett fortsatt gott samarbete med Region Jönköpings län i 
all de gemensamma frågor som fortfarande är viktiga för båda våra län. 
 

REGION KRONOBERG 
 
 
 
 
 
 
Thomas Ragnarsson   Christel Gustavsson 
Ordförande regionala utvecklingsnämnden  Regional utvecklingsdirektör 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-07

§ 45 Ärendenr KLF 2020/325 

Yttrande över remiss ”Regional transportplan för Jönköpings 
län 2022-2033” 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till yttrande och kommunstyrelsen bekräftar 
arbetsutskottets beslut.  

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt förslag till 
regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala transportplanen för 
Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika 
typer av investeringar i transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 - 2033. Remisstiden för 
planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. Under denna tid finns planhandlingen 
tillgänglig på Region Jönköpings läns utvecklingswebb: Regional transportplan-Utveckling i 
Jönköpings län (rjl.se) 

Vetlanda kommun har i tidigare yttrande över remissen ”Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033” yttrat sig till Regeringsdepartementet och i inspel till 
Region Jönköpings län inom följande punkter: 
- Systemsyn på länets järnvägar 
- Kostnadsutveckling och samhällsekonomiska analysen för elektrifiering av järnvägssträckan 
Nässjö-Vetlanda 
- Försening i gällande planer 
- Byggande av cykelvägar på banvallar 
- Högsta tillåten hastighet på väg 

Järnvägen Nässjö-Vetlanda  

Vetlanda kommun välkomnar att åtgärden upptagen i planförslaget. Föreslagna 
investeringsmedel i planen bör ses som en del av åtagandet för att få till en elektrifierad bana. 
Objektet bör därför benämnas ”Elektrifiering Nässjö-Vetlanda”. Självklart förordar vi en större 
satsning än föreslagna utrymmet på 100 miljoner kronor. 

Vetlanda kommun har inte fått någon förklaring till den orimligt höga totalkostnaden som är 
upptagen och förväntar oss att en korrekt nivå anges när planen beslutas. Frågan kan också 
ställas vilka åtgärder som ska ingå i objektet. Det är rimligt att merparten av reinvestering och 
ny signalteknik finansieras i nationell plan. Man kan jämföra med motsvarande objekt Nässjö-
Eksjö där tidigare reinvestering har skett under hand och totalkostnaden för elektrifiering nu 
anges till mindre än en tiondel av kostnaden jämfört med Vetlandabanan. 

2071



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-07

§  45 forts       Ärendenr KLF 2020/325 

Regionala vägar 

En av regionens viktigaste vägar är väg 31/47, som är en ingående del i stråket Oskarshamn-
Vetlanda-Jönköping-Göteborg. Stråket är viktigt för godstrafik men även för pendling inom 
länet. Det är därför angeläget att vägstandarden utvecklas och att nuvarande 
hastighetsstandard kan behållas eller ökas. Mest angeläget är att utreda är sträckan som inte 
har mittseparering mellan Nässjö och Vetlanda södra. Sträckan mellan Ekenässjön och 
Vetlanda södra är en av länets mest trafikerade vägar. Stråket borde synliggöras i bilden på s 
21. 

På samma sätt behöver vi utveckla det viktiga stråk som utgörs av väg 31/32 Växjö/Karlskrona-
Vetlanda-Eksjö-Aneby-Tranås och väg 127 i stråket Värnamo-Sävsjö-Vetlanda. 

Medel för trafikmiljöer utmed statlig väg genom mindre orter finns med i förslaget. Detta ser 
vi positivt på. Vem identifierar och prioriterar åtgärder? (se strategi sid 50 och 56). 
Trafikverket ansvarar men kommunen får in många synpunkter och sitter på kunskap. 
Samordning mellan Trafikverket och kommunerna bör ske i val av åtgärder. 

Gång och cykel 

I balanserat förslag avsätts 150 mnkr till statlig medfinansiering för kommunala cykelvägar. 
Det ser vi positivt på. 

I balanserat förslag avsätts 157 mnkr till cykelvägar utmed statliga väg. I yttrandet över 
nationell plan lyfte vi att regelverket bör ses över så att dessa medel även kan gå till gång- och 
cykelvägar med samma funktion/målpunkt även om dom inte ligger i direkt anslutning till 
bilvägen där vi har banvallen mellan Vetlanda och Korsberga som exempel. 

 

Avslutningsvis välkomnar Vetlanda kommun de rutiner för uppföljning av planens 
genomförande som anges. Uppföljningen är betydelsefullt för alla inblandade parter och 
också en metod att bygga kunskap inför kommande planrevideringar. 

Beslutsunderlag 
Yttrande till Region Jönköpings län 2022-03-02  
Remiss RJL 2021/1077 Region transportplan Jönköpings län 2022 - 2033 

Yrkanden 
Jan Johansson (VF), Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M), Daniel Berner (C) och Monica 
Samuelsson (KD) tillstyrker förslaget.  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-03-07

§  45 forts       Ärendenr KLF 2020/325 

…………………………. 
Beslutet skickas till 

Region Jönköpings län RJL 2021/1077 
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Vetlanda – här växer människor och företag

  

 Region Jönköpings län 
RJL 2021/1077 
regional.utveckling@rjl.se   

  

Yttrande över remiss ”Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033”  
RJL 2021/1077 

Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt förslag 
till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala transportplanen 
för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel ska fördelas 
mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 - 
2033. Remisstiden för planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. Under 
denna tid finns planhandlingen tillgänglig på Region Jönköpings läns utvecklingswebb: 
Regional transportplan-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) 

 

Tidigare yttrande över Nationell plan 
Vetlanda kommun har i yttrande över remiss ”Nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033” yttrat sig till Regeringsdepartementet och i inspel 
till Region Jönköpings län inom följande punkter: 

- Systemsyn på länets järnvägar 
- Kostnadsutveckling och samhällsekonomiska analysen för elektrifiering av 

järnvägssträckan Nässjö-Vetlanda 
- Försening i gällande planer 
- Byggande av cykelvägar på banvallar 
- Högsta tillåten hastighet på väg 

Vi hänvisar till dessa punkter även i detta yttrande över regional plan. Därutöver vill 
förtydliga följande: 

Järnvägen Nässjö-Vetlanda  
Vetlanda kommun välkomnar att åtgärden upptagen i planförslaget. Föreslagna 
investeringsmedel i planen bör ses som en del av åtagandet för att få till en elektrifierad 
bana. Objektet bör därför benämnas ”Elektrifiering Nässjö-Vetlanda”. Självklart förordar 
vi en större satsning än föreslagna utrymmet på 100 miljoner kronor. 

Vetlanda kommun har inte fått någon förklaring till den orimligt höga totalkostnaden 
som är upptagen och förväntar oss att en korrekt nivå anges när planen beslutas. Frågan 
kan också ställas vilka åtgärder som ska ingå i objektet. Det är rimligt att merparten av 
reinvestering och ny signalteknik finansieras i nationell plan. Man kan jämföra med 
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motsvarande objekt Nässjö-Eksjö där tidigare reinvestering har skett under hand och 
totalkostnaden för elektrifiering nu anges till mindre än en tiondel av kostnaden jämfört 
med Vetlandabanan. 

Regionala vägar 
En av regionens viktigaste vägar är väg 31/47, som är en ingående del i stråket 
Oskarshamn-Vetlanda-Jönköping-Göteborg. Stråket är viktigt för godstrafik men även 
för pendling inom länet. Det är därför angeläget att vägstandarden utvecklas och att 
nuvarande hastighetsstandard kan behållas eller ökas. Mest angeläget är att utreda är 
sträckan som inte har mittseparering mellan Nässjö och Vetlanda södra. Sträckan mellan 
Ekenässjön och Vetlanda södra är en av länets mest trafikerade vägar. Stråket borde 
synliggöras i bilden på s 21. 

På samma sätt behöver vi utveckla det viktiga stråk som utgörs av väg 31/32 
Växjö/Karlskrona-Vetlanda-Eksjö-Aneby-Tranås och väg 127 i stråket Värnamo-Sävsjö-
Vetlanda. 

Medel för trafikmiljöer utmed statlig väg genom mindre orter finns med i förslaget. 
Detta ser vi positivt på. Vem identifierar och prioriterar åtgärder? (se strategi sid 50 och 
56). Trafikverket ansvarar men kommunen får in många synpunkter och sitter på 
kunskap. Samordning mellan Trafikverket och kommunerna bör ske i val av åtgärder. 

Gång och cykel 
I balanserat förslag avsätts 150 mnkr till statlig medfinansiering för kommunala 
cykelvägar. Det ser vi positivt på. 

I balanserat förslag avsätts 157 mnkr till cykelvägar utmed statliga väg. I yttrandet över 
nationell plan lyfte vi att regelverket bör ses över så att dessa medel även kan gå till 
gång- och cykelvägar med samma funktion/målpunkt även om dom inte ligger i direkt 
anslutning till bilvägen där vi har banvallen mellan Vetlanda och Korsberga som 
exempel. 

Uppföljning av planens genomförande 
Vetlanda kommun välkomnar de rutiner för uppföljning av planens genomförande som 
anges. Uppföljningen är betydelsefullt för alla inblandade parter och också en metod att 
bygga kunskap inför kommande planrevideringar.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Henrik Tvarnö        Gunnar Elmeke 

Kommunstyrelsens ordförande     Teknisk chef 
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 Till: Region Jönköpings län 

Regional.utveckling@rjl.se 
 

Jönköpings Radioflygklubb 

c/o Ingemar Thörn 

Kanarp 15 
571 97 Forserum 

Telefon: 0706854567 
Mail: jrfk@telia.com 

Web. Jönköpings RFK - Flygsport - IdrottOnline Klubb 

Ert d-nr RJL 2021/1077. Svar på remiss för REGIONAL 

TRANSPORTPLAN Jönköpings län 2022-2033. 

Vi är 30- 40 medlemmar som har som hobby att flyga modellflygplan i storlek upp till tre meter på ett 

anordnat modellflygfält vid Granö utanför Tenhult. Vi ser att det ligger centralt i utrednings-området 

för ny järnväg mellan Tenhult och Byarum med en risk att vi kommer att påverkas i framtiden.  

 

 

Vi påpekar att vår verksamhet är rekreation och friluftsverksamhet som bör tas upp i kommande 

planläggning och konsekvensanalyser ifall en järnvägssträckning nära vårt modellflygfält blir aktuellt. 
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 Sida 2 

Modellflygfältet är godkänt av transportstyrelsen  enligt https://www.faltregister.se/map/ för ett 

flygområde med radien 500m runt vår start och landningsbana markerad på kartan: 

 

 

 

Vi har funnits på Granö sedan 2014 då vi tvingades flytta från vårt tidigare fält vid Bogla på grund av 

att nya riksväg 31 byggdes på åkern intill vårt fält. Det är svårt att hitta lämpliga platser för vår 

verksamhet och exempelvis modellflygfältet i Habo minskar p.g.a. Habos utvidgning och vi får nu över 

några av dess tidigare medlemmar. Modellflygfälten hos de andra två närmaste klubbarna i Eksjö och 

Skillingaryd ligger på försvarets mark och kan få problem i framtiden när försvaret utvidgar sin 

verksamhet.  

 

Vi har regler som är delgivna Transportstyrelsen att inte flyga över personer fordon och byggnader av 

säkerhetsskäl. Vi är en flygsportsarena inom Svenska Modellflygförbundet och Flygsportförbundet som 

tillhör Riksidrottsförbundet. Vi anordnar träffar och tävlingar, även med deltagare från andra klubbar. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jönköpings Radioflygklubb 

Ingemar Thörn. Kassör och styrelsemedlem  

Utsedd av styrelsen att svara på remissen för Jönköpings Radioflygklubb 

2022-03-15 

Modellflygfältets 

 flygområde 

Start och landningsbana 
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Regional utveckling Jönköping 

RJL 2021/1077 

 

 

Remissyttrande Regional transportplan för Jönköping 
län 2022 - 2033 

 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en medlemsorganisation på ca 140 000 

medlemmar som företräder de gröna näringarna och är indelad i 9 regioner. 

LRF Jönköpings län är en av regionerna och har ca 9 000 medlemmar. 

LRFs synpunkter beskrivs ur ett jord- och skogsbruksperspektiv där vikten av 

hållbarhet, framtida livsmedelsproduktion och landsbygdsutveckling står för 

grunden.  

 

Det är viktigt att Jönköpings regionala transportplan tar hänsyn till 

möjligheterna att driva verksamheter inom de gröna näringarna i hela 

Jönköpings län. Om vi ska ha ett Sverige som håller samman med god tillväxt, 

sysselsättning och utveckling måste det finnas väl fungerade 

transportinfrastruktur - i hela landet. För LRF är det särskilt viktigt att det som 

kan beskrivas som det finmaskiga nätet av främst väg, men även järnväg, 

fungerar väl och det ställer höga krav på underhåll. Ett Sverige som ska möta 

klimatutmaningar och genomdriva en hållbar grön omställning måste ha 

effektiva transportmöjligheter för den förnyelsebara råvaran som landets jord- 

och skogsnäring kan producera och förädla. Därmed vill LRF lämna följande 

synpunkter på remissen: 

 

Sammanfattning 

LRF anser att det saknas beskrivning i handlingarna kring vikten av de gröna 

näringarna för regionen. De gröna näringarna utgör en stor del av det näringsliv 

som använder sig av infrastrukturen i länet. Det finns även både 

livsmedelsstrategier och skogsstrategier som regionen behöver förhålla sig till. 

Men dessa strategier nämns inte i planen, vilket är anmärkningsvärt.   

 

LRFs yttrande verkar för större investeringar i det enskilda vägnätet och att 

jord- och skogsbruket måste beaktas som en del i ett större sammanhang. 

Majoriteten av transporterna till och från jord-, skog- och trädgårdsnäringen 

sker inom det enskilda vägnätet. Det är därför viktigt att det i regionen finns 

ekonomiska resurser till investeringar och underhåll av detta vägnät.  
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LRF vill se en större satsning på små och medelstora vägar, detta gäller både 

allmänna och enskilda vägar. För jord- och skogsbruket är det mycket viktigt 

med förbättring på dessa vägar. Bärighetsförbättringar och breddning av 

landsbygdens finmaskiga vägnät är otroligt viktigt för en fortsatt levande 

landsbygd och livskraftigt företagande.  

Vi har sett utifrån torkan 2018, pandemin de senaste åren och nu det spända 

säkerhetsläget i Europa, hur viktigt det är med en inhemsk produktion för att 

klara kriser. Det gäller då att ta tillvara och upprätthålla det nationella vägnätet 

så att först och främst Sveriges näringsliv och samhälle fortsätter fungera.   

 

Areella näringens betydelse 

Vi kan konstatera att livsmedelssektorn, skog och energi är ett prioriterat 

område för tillväxt och näringslivsutveckling i hela Sverige och speciellt i 

Jönköpings län. Både på riksplan och regionalt finns det livsmedelsstrategier 

och skogsstrategier för att öka och säkerställa svensk livsmedelsförsörjning och 

öka möjligheten av skogsråvara för att ersätta fossilbar energi. På sida 35 i 

planen tar Regionen upp olika konsekvenser och de ska förhålla sig till. Här 

ska de gröna näringarna finnas med som en viktig del att förhålla sig till. 

Lantbruket, skogsbruket och landsbygden är beroende av ett väl fungerande 

finmaskigt vägnät över hela landskapet, som är farbart året om. Det kräver 

insatser i form av medel till drift, underhåll och snöröjning av vägnätet.  

 

Skogsbruket och skogsindustrin utgör en av landets mest betydelsefulla 

branscher. Transportbehovet från skogen till industrin är mycket omfattande. 

Skogsbruket och skogsindustrin har liksom jordbruket en särskild regional-

ekonomisk betydelse eftersom industrin finns på våra små orter på 

landsbygden. Den svenska livsmedelsindustrin är också betydande och baserar 

sin produktion på inhemska råvaror. Jordbrukets transportbehov bygger på att 

in- och utförsel av djur, mjölk, foder, förnödenheter med mera, kan ske på ett 

optimalt och tidseffektivt sätt utan avbrott på grund av dåligt underhållet 

vägnät.  

 

Sysselsättningen inom skogs- och jordbruksnäringen är mycket hög, lokalt och 

regionalt. För att dessa regionalt så viktiga näringar ska kunna leva vidare 

krävs det stora resurser för att tillfredsställa det finmaskiga vägnätet. Bra 

transportkommunikationer på landsbygden ger möjlighet för utveckling av 

näringsverksamhet och ökat boende på mindre orter i Jönköpings län.  

 

I remissen så nämns inte vikten av de areella näringarna och inte heller nämns 

de enskilda vägarna i någon större utsträckning. Det är mycket synd då detta är 

mycket av basen i vårt samhälle, som regionen verkar ha glömt bort.  

 

Kopplat till klimat och miljö så är det också viktigt att påtala vikten av att 

prioritera de vägar som används av de areella näringarna. Utan bra vägar så 
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riskerar dessa näringar att gå förlorade. Det resulterar också i försämrad 

klimatnytta. För att det ska vara möjligt att genomföra bytet från fossil diesel 

till biodiesel måste utbudet av biodrivmedel öka kraftigt. LRF:s åsikt är att 

biodrivmedel bör tillverkas i Sverige, med fördel från svenska råvaror. En 

nationell råvaru- och drivmedelsproduktion ger en bättre spårbarhet och 

kontroll över hållbarhet och miljöpåverkan. Det gör även Sverige mindre 

sårbart ur en kris- och beredskapsaspekt eftersom det minskar beroendet av 

importerade råvaror och drivmedel. Därför bör både produktion och 

användning av svenska biodrivmedel stimuleras.  

Det gäller att se de enskilda vägarnas betydelse i ett större sammanhang, än 

endast ett problem som måste underhållas och kosta pengar.  

 

Vid all infrastrukturutbyggnad måste minsta möjliga intrång eftersträvas. Det 

är av yttersta vikt att minimera markintrånget där det är möjligt och byggnation 

på jordbruksmark får bara göras när inga andra alternativ finns. LRFs hållning 

är också att om jordbruksmark måste exploateras ska detta intrång 

kompenseras genom att annan mark omvandlas till jordbruksmark. Den 

matjord som schaktas bort vid t.ex. en vägbyggnation kan fortsätta vara en 

resurs för matproduktionen om den flyttas till ett annat lämpligt ställe.  

 

När nya vägar byggs eller befintliga får underhåll måste de anpassas till 

transporter som är kopplade till jord och skog. Exempelvis måste farthinder 

utformas på ett sådant sätt att de inte skapar problem för transporter av 

maskiner och traktortåg i jordbrukslandskapet. Höga vägbulor eller trånga 

passage, vid in- och utfarter till tätorter, minskar framkomligheten för 

lantbrukets och skogsbrukets maskiner. Snävt utformade cirkulationsplatser 

med vassa kantstenar, för att dämpa hastigheten av bilisters framfart, skapar 

stora problem för lantbrukets maskiner och godstransporter. Vägräcken skall 

placeras så att de inte försvårar framkomligheten för breda transporter och det 

gäller även vägsträckor med två körbanor åt samma håll. Skyltar måste 

placeras rätt för att inte blockera synfält, för de som kör stora maskiner, vid 

vägkorsningar och utfarter. Detta är något som måste beaktas bland annat vid 

trafiksäkerhetsåtgärder.  

 

När nya barriärer skapas, (järnvägar och motorvägar etc.) som förhindrar 

transporter av långsamtgående fordon, måste det finnas alternativa 

vägsträckningar och/eller över- eller undergångar som möjliggör ett fortsatt 

effektivt jord- och skogsbruk. Hänsyn måste tas till maskinernas storlek och att 

transportsträckorna inte blir allt för långa. Kompletterande vägnät måste 

anpassas till de gröna näringarnas krav för att näringen skall kunna växa och 

utvecklas. Detta måste beaktas vid de förslag till nya vägsträckningar som finns 

i planen.  
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Vägar 

En av LRF Jönköpings län huvudsakliga kommentarer till planen är att 

underhåll av befintlig infrastruktur ska ha mycket högre prioritet i den 

regionala transportplanen för Jönköpings län. Det är mest samhällsekonomiskt 

lönsamt att ta tillvara den infrastruktur som finns och inte bara investera i nya 

sträckningar. Desto fler nya infrastruktursatsningar som görs, bidrar det också 

till att mer underhåll kommer att krävas. Den nuvarande budgeten för 

vidmakthållande räcker inte ens till att bibehålla nuvarande standard och än 

mindre till att ta igen eftersatt underhåll, vilket leder till att kostnaderna ökar på 

sikt.  

 

LRF vill se en ökad investeringssatsning på det enskilda vägnätet för att 

verksamhet inom de gröna näringarna skall kunna utvecklas. Underhållet av 

småvägarna är för närvarande under all kritik och måste förbättras. Därmed 

måste budgeten för dessa vägar öka och föreslagningsvis plockas från den 

tänkta budgeten till cykelvägar, där den tänkta budgeten är alldeles för stor om 

man ser till tillgänglighet och nytta för alla länets invånare.  

 

Vid anläggning av nya vägar och järnväg bör dessa i möjligaste mån anläggas i 

nära anslutning till befintlig infrastruktur för att på så sätt minska 

fragmenteringen av odlingslandskapet i mindre skiften vilket försvårar ett 

rationellt brukande inom de gröna näringarna. Det är också av yttersta vikt att 

nya vägsträckningar genomförs med minsta möjliga intrång enligt 

Miljöbalkens bestämmelser.  Miljöbalken slår fast att ”Jord- och skogsbruk är av 

nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.1” 

 

Värdet av befintlig åkermark och vikten av att behålla densamma, är en fråga 

som har kommit att bli mycket aktuell på senare år och detta gäller så väl i ett 

lokalt som globalt perspektiv. Den nationella livsmedelsstrategin slår fast att 

livsmedels-produktionen ska öka och att detta är en fråga av stor nationell 

betydelse, nu i och i framtiden. Har man väl asfalterat eller bebyggt marken så 

finns den inte längre tillgänglig för livsmedelsproduktion och därför är det av 

stor vikt att livsmedels-producerande åkermark värnas när man väljer var olika 

exploateringsprojekt placeras.  

Det är även viktigt att nerfarter till åkrar är ordentligt tilltagna och att berörd 

markägare få ha speciella synpunkter. Är det mycket vilt i området bör det 

finnas viltpassager.  

 

 
1 Miljöbalken 1998:808, 3 kap, 4 §. 
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Enskilda vägar 

På sida 25 i transportplanen nämns de enskilda vägarna som en viktig del och 

regionen anser att dagens funktion ska bibehållas. För att det ska kunna 

bibehålla behövs det mer anslag en det som föreslås.  

 

LRF:s medlemmar deltar ofta i vägföreningar och bidrar med tid, maskiner, 

redskap och pengar för att säkerhetsställa att det enskilda vägnätet fungerar. 

Samtidigt väljer Trafikverket varje år att omvandla en rad statliga vägar till 

enskilda. Med detta blir det ett ökat underhållsbehov på de enskilda vägarna 

där bland annat upprustning av många broar är nödvändigt framöver. Det finns 

även stora utmaningar när det kommer till snöröjningen av enskilda vägar i 

Sverige, där Trafikverket kräver att entreprenörerna ska prioriteras det statliga 

vägnätet. Det innebär att de boende ofta får betala mer för snöröjningen, 

eftersom entreprenören tvingas åka tillbaka till de enskilda vägarna i stället för 

att ta dem i samband med plogning av de statliga vägarna. 

 

LRF Jönköpings län gör bedömningen att anslaget till enskild väghållning bör 

öka mer inför kommande planperiod. Det enskilda vägnätet utgör den största 

delen av vägnätet och är centralt för att säkerställa samhällets försörjning av 

livsmedel, skogsråvara och biobränsle. Men också den vardagliga vägen till 

och från jobb och skola för många av länets invånare. Det enskilda vägnätet 

fyller även en viktig funktion i samhället ur beredskapssynpunkt. Exempelvis 

visade branden i Västmanland 2014 den stora betydelsen av det enskilda 

vägnätet för att förhindra en än större katastrof.  
 

Endast 1,8 % av den totala budgeten är tänkt ska gå till enskilda vägar i 

förhållande till 18 % som ska gå till cykelvägar. Om man ställer de två typer av 

vägar i förhållande mot varandra, utifrån hur många det är som dagligen 

använder vägarna så blir det hela väldigt skevt. Både boende, näringsliv och 

turism använder sig av de enskilda vägarna dagligen i mycket större 

utsträckning än cykelvägarna. Att då lägga 18 % av den totala budgeten på 

cykelvägar i stället för de enskilda vägarna är enligt vår bedömning fel 

prioriterat. 

  

LRF vill också påpeka att det är viktigt att koppla besöksnäringen till de 

enskilda vägarna och landsbygden, då stor del av besöksnäringen nyttjar detta 

vägnät. Därmed med ett ytterligare incitament att mer satsning på de enskilda 

vägarna krävs.  

 

LRF anser därför att mer offentliga resurser behöver tillskjutas på de enskilda 

vägarna för att fler ska kunna bo och driva företag på landsbygden.  
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Statliga vägar  

Underhållet på våra statliga vägar är eftersatt. Det bristande underhållet märks 

inte minst på det lågtrafikerade statliga vägnätet. Om vi ska ha en ökad 

produktion av livsmedel och skogsprodukter i framtiden måste 

förutsättningarna för att transportera gods och varor fungera i praktiken. Till 

exempel måste dagens moderna lastbilar och maskiner kunna köras på 

vägnätets alla delar avseende bland annat vikt, längd och bredd. LRF anser 

därför att det är en otillräcklig andel av budgeten som föreslås till detta område. 

 

BK4  

Arbetet med att tillåta längre och tyngre fordon på väg bör påskyndas. Att höja 

bärigheten till BK4, är kostnadseffektivt och bidrar till att minska utsläppen 

från godstransporter på väg. Denna reform är av särskild vikt för det gröna 

näringslivet som helhet. Därför förespråkar LRF att de ekonomiska ramarna 

medger att BK4-reformen kan genomföras fullt ut.  

 

Cykelvägar 

Cykelvägar är en väldigt snäv satsning utifrån hur många det är som faktiskt 

kan använda sig av transportslaget till vardags. Det är en stor del av budgeten 

som är tänkt att läggas på cykelvägar, närmare bestämt 307 miljoner. Att lägga 

nästan 18 % till cykelvägar är inte realistiskt. Det måste ställas till nyttan och 

hur mycket och hur många som kan använda dem. Det är stark kopplat till de 

som bor stadsnära och det är inte alls kopplat till näringslivet och de 

nödvändiga transporterna som behövs där.  

Det vore i stället bättre om kommunen satsade på de mindre vägar som oftast 

går parallellt med de större, dit kunde man i stället hänvisa cyklister. Det vill 

säga nyttja befintliga mindre vägar som går väldigt bra att cykla på i stället för 

att alltid ta mer ny mark i anspråk.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Simon Jonegård   Carin Hoflund 

Ledamot- Infrastruktur   Verksamhetsutvecklare 

Regionstyrelsen LRF Jönköpings län  LRF Jönköpings län 
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Mottagare 
Region Jönköpings län 
Epost: regional.utveckling@rjl.se 

Kopia till: 
 

Remissvar - regional plan för transportinfrastruktur 2022-2033, 
Jönköpings län  
Inledning 
Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett 

trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med, bland andra, regioner och kommuner ska Trafikverket svara för 

en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag. Trafikverket har också ansvar för att bygga, 

driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ska Trafikverket ansvara för att infrastrukturen 

utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter.  

Enligt regeringens direktiv 2021-06-23 (I2021/01904, I2021/01876 (delvis), I2021/00336) har Trafikverket fått i 

uppdrag att upprätta en nationell trafikslagsövergripande transportplan för perioden 2022-2033. 

Länsplaneupprättarna har enligt samma direktiv fått i uppdrag att upprätta trafikslagsövergripande länsplaner för 

perioden 2022-2033.  

Förslagen till länsplaner ska lämnas till Regeringen den 30 april 2022 och förväntas att fastställas under 

våren/sommaren 2o22.  

De statliga medel för åtgärder som finns upptagna i länstransportplanerna administreras av Trafikverket och 

Trafikverkets ansvarar även för genomförandet av flertalet åtgärder i länsplanerna. Det finns beskrivet i 

förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur vad medlen i länsplanerna kan 

användas till.  

Trafikverket har beretts möjlighet att avge synpunkter på Region Jönköpings förslag till Länstransportplan för 

Jönköpings län 2022-2033 med diarienummer TRV 2021/145552. 

Övergripande utgångspunkter för planeringen 
Planen tar utgångspunkt i de transportpolitiska målen och de nationella miljömålen vilka tillsammans med 

regionala mål i Regionala utvecklingsstrategin och trafikförsörjningsprogram pekar ut riktningen för arbetet. I 

regionsamverkan Sydsverige där Region Jönköping län är en av medlemmarna har de sydsvenska prioriteringarna 

presenterats i positionspapper ”Sydsvenska prioriteringar 2021” vilket även har legat till grund för 

länstransportplanen. Trafikverket ser positivt på en samverkan mellan länen och de gemensamma prioriteringar 

som har presenterats som en vägledning för utvecklingsarbetet. Sammantaget anser Trafikverket att 

länstransportplanen ger en god bild av Jönköpings läns förutsättningar, utveckling och framtida utmaningar. 

Under framtagandet av planen har tre alternativa strategier studerats och utvärderats för att tydliggöra vilka 

konsekvenser och måluppfyllelse olika inriktningar i planen får. Trafikverket ser positivt på detta arbete och det ger 

planen en tydlighet i hur arbetet genomförts. Alternativ balans, som är det som föreslås, strävar efter att hålla 
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inslagen linje från gällande plan vilket Trafikverket är positiva till då de långa planeringsprocesserna medför att 

snabba, stora förändringar av prioriteringar riskerar att medföra ställtider. 

Trafikverket bedömer att planen grundas på ett gediget och väl genomarbetat underlag och omfattar åtgärder som 

går mot rätt ändamål enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur och 

förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar mm. 

Samordning av åtgärder  
Planförslaget grundar sig till stor del på nu gällande planförslag där samordning kring åtgärder är etablerad och 

projekt är tidsatta.  

Trafikverket bedömer att åtgärder/objekt i förslaget i huvudsak är realistiska i tid. Åtgärder under planens 

inledande år som inte tidigare ingått i planen riskerar att senareläggas för att hinna med planläggning, ansökan om 

tider i spår eller om annan tidskrävande planering krävs. 

Fördelning av medel över år 
Trafikverket bedömer att fördelningen över åren följer angivna ramar. Bedömningen kan påverkas baserat på 

utfallet i nationell plan angående medfinansieringsprojekt och samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder. 

Samlade effektbedömningar 
De namngivna objekten i planförslaget har godkända Samhällsekonomiska bedömningar (SEB) och är beskrivna i 

länstransportplanen. 

Medfinansiering 
För de objekt där medfinansierings krävs finns avsiktsförklaringar framtagna. 

För Elektrifiering och höjd hastighet Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping (/Y:et) finns en överenskommelse som 

reglerar sam- och medfinansiering framtagen 2017. Det saknas i planförslaget en beskrivning av denna 

överenskommelse. 

För Station A6/Ryhov finns en avsiktsförklaring framtagen 2021. Detta objekt är inte med i förslaget till nationell 

plan 2022-2033 varför det bör finnas en beredskap att kunna använda detta utrymme för andra satsningar 

beroende på utfallet i nationell plan. 

Samfinansiering 
I Nationell plan öppnas det upp för samfinansiering av mötessepareringsåtgärder från nationell plan till regionala 

objekt. I planen avräknas 25% av totalkostnaden av mötessepareringsobjekt. Detta är ett antagande från Region 

Jönköpings län då det ännu inte är presenterat en finansieringsmodell eller rutin för hur samfinansieringen ska 

hanteras. Trafikverket förespråkar att man i planen har med hela kostnaden för berörda objekt för att få jämförbara 

planer mellan regionerna. 

Statlig medfinansiering  
I planen avsätts medel till statlig medfinansiering med samma upplägg som i nu gällande plan. Det innebär en årlig 

pott avsätts för gång- och cykelinvesteringar och en pott för kollektivtrafikåtgärder. Trafikverkets bedömning är att 
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de åtgärder eller trimningsåtgärder som ingår i planförslaget följer förordningen (2009:237) om statlig 

medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar mm.  

Satsningar inom området cykelinfrastruktur 
I planen avsätts medel för cykelåtgärder och jämfört med tidigare plan så förändras finansieringsmodellen för gc-

vägar längs regionala statliga vägar så att den kommunala medfinansieringen utgör 10 % med tak istället för 33 % 

av faktiskt utfall. Trafikverket är positiva till detta och bedömer att förändringen kommer leda till en ökad framdrift 

för cykelåtgärder. Regionen arbetar med framtagandet av cykelstrategi och cykelplan vilket kommer utgöra 

underlag för framtida prioriteringar av cykelsatsningar. Trafikverket saknar i planförslaget en redovisning av 

prioritering av cykelåtgärder i planens första hälft och en beskrivning om dessa är att betrakta som namngivna 

objekt. 

Bidrag till icke statliga flygplatser 
Regional transportplan föreslår ett driftsbidrag till Jönköpings flygplats om totalt 32 mnkr jämnt fördelat över 

planperioden. 

Investeringsbidrag till enskilda vägar 
Regional transportplan föreslår ett driftsbidrag till enskilda vägar om totalt 31 mnkr med en tyngdpunkt tidigt i 

planperioden. 

Övriga synpunkter 
I plandokumentet berörs behovet av långsiktighet för att få framdrift i frågorna vilket Trafikverket också vill 

poängtera. Den formella planeringsprocessen är tidskrävande vilket gör att det för många åtgärder krävs flera års 

förberedelse och det är därmed av stor vikt att ha en god framförhållning och ett långsiktigt strategiskt arbete för 

att få framdrift. Detta gäller både stora åtgärder men även mindre objekt i potter där det ändå krävs en formell 

planläggning. I denna anda innehåller planen tre utpekade brister som bör utredas 2022-2025 vilket är ett bra 

underlag för Trafikverkets fortsatta arbete och ger en tydlighet i regionens långsiktiga bild av framtida behov. 

I planen framför regionen en önskan om utökad uppföljning och utvärdering av genomförandet av planen vilket 

Trafikverket är positiva till. Trafikverket och regionen har i dialog redan påbörjat detta arbete. 

Trafikverket vill slutligen framföra att plandokumentet är logiskt uppbyggt och med en pedagogisk layout vilket gör 

planen lätt att följa och förstå. 

 

 

________________________ 

Lennart Andersson 

Regional direktör 

Trafikverket Region Syd 

2086



 
 
         2022-03-17 

  
 
 

 
Remissyttrande ifrån kommunerna i Skaraborg 
Som delregion i Västra Götalands län väljer Skaraborgs 15 kommuner att lämna ett 
gemensamt tjänstepersonsyttrande över förslag till Regional transportplan 
Jönköpings län 2022-2033. Uppkoppling via en god infrastruktur söderut emot Region 
Jönköping är viktig för Skaraborg. Att Mullsjö/Habo är Jönköpings största pendlingsstråk 
visar att steget till regionförstoring innefattande Falköping, Hjo, Tidaholm och Skövde är 
rimlig med olika infrastrukturåtgärder. Restidsförkortningar som ger en ökad uppkoppling 
ser vi positivt på ifrån Skaraborg.  
 
Vi värdesätter också det arbete som idag görs i Jönköpingsbanegruppen, och vi välkomnar 
ett fördjupat samarbete framöver. Skaraborg delar inriktningen att höjd standard och ökad 
kapacitet behövs på stora delar av järnvägsnätet - inte minst för regionaltågstrafiken och ett 
ökat hållbart resande. Det tar tid och det krävs stora resurser för att utveckla 
transportsystemet. Men Skaraborg konstaterar också att tillgängliga medel som tillförs inte 
är tillräcklig för att nå dessa mål och ambitioner. I Skaraborg är vi engagerade i arbetet med 
att flytta över godstrafik ifrån väg till järnväg och sjöfart. Här behöver också de Regionala 
planerna möta upp med infrastrukturåtgärder som ger en effektiv och pålitlig logistik och 
bidrar till hållbara transporter. Något som efterfrågas allt mer ifrån näringslivet. Skaraborg 
Logistic Center i Falköping är en viktig del av Västra Götalandsregionens satsning på 
modern och hållbar logistik med Göteborgs hamn som viktig motor. För att uppnå 
klimatmålen och flytta gods från väg till järnväg behövs ett vägnät som håller för tyngre 
transporter till och från terminalerna. Jönköpingsbanan förenar Västra och Södra 
stambanorna, och är en viktig länk ur såväl nationellt som ett internationellt perspektiv 
genom att möjliggöra omledning mellan Sveriges befintliga stambanor. I den nu föreslagna 
Nationella planen saknas tyvärr viktiga satsningar inom dessa områden. Utvecklingen av 
Skaraborg Logistic Center med fler, längre och tyngre godståg förstärker behoven av en 
utveckling av Jönköpingsbanan. Det innebär att det på sikt kommer krävas en 
dubbelspårsutbyggnad, som även kommer att gynna persontrafiken – och Skaraborgs 
uppkoppling emot Region Jönköping. 
 
Övergripande ger remissversionen av Transportplanen en mycket bra genomgång av 
transportförutsättningar i länet, nu och i framtiden. Nya stambanor gör att kartan för 
Transportsverige ritas om och Jönköping blir en ännu viktigare nod. För Skaraborgs del är 
det viktigt med en bra uppkoppling till Jönköpings län för för att möjliggöra arbetspendling, 
kompetensförsörjning och tillväxt. Planen sätter också in Jönköpings län i ett övergripande 
transportperspektiv genom tydliga stråkbeskrivningar och och tillhörande regionala 
funktioner för respektive stråk. Planen fördjupar sen beskrivningar av väg- och 
järnvägsnäten samt behov och utmaningar för dessa. Detta görs på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt, och planen innehåller också väl avvägda fakta och förtydliganden i 
marginalen kring t ex restid, olika väghållare, regional kollektivtrafikmyndighet m m. Detta 
gör planens innehåll tillgänglig för många fler än bara de som är väl insatta i infrastruktur- 
och transportområdet.   
 
Det är en styrka i att Region Jönköping enats kring övergripande inriktning med fem andra 
regioner i Ett enat Sydsverige. Inriktningen kring åtgärder för att knyta samman 
tillväxtmotorerna i Sydsverige är logisk. Även kollektivtrafikens framtida roll för 
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tillväxtmotorer och regionala kärnor är logisk - liksom insikten i samspelet med omlandet, 
och att investeringar i infrastruktur ska göra det möjligt för människor att bo, arbeta och 
studera i hela Sydsverige.  
 
Planen är med sina 90 sidor både omfattande och innehållsrik. Till dess fördel är 
beskrivningarna av planeringsprocesserna för både nationell och regional plan, liksom hur 
förankringsprocessen genomförs i regionen. Planen redovisar också på ett tydligt sätt olika 
åtgärdsområden, objekt och fördelning av medel i planen.  
 
I planen får vi också ta del av det arbete som gjorts med strategiska prioriteringar i VÄG, 
JÄRNVÄG och BALANS-alternativ, samt alternativens nyttor, miljöaspekter, effekter på 
hälsa och livskvalitet, samhällsekonomi m m. Det är ett grundligt analysarbete som gjorts, 
och som beskrivs i planen.  
 
Planen har också bra korta bekrivningar för alla namngivna väg- och järnvägsobjekt, samt 
tillhörande kartbilder som gör planens tillgänglighet föredömlig även för läsare som inte 
känner till geografin. Fördömliga är också de beskrivningar som finns över olika aktörers 
roller och ansvar under genomförandeprocessen kring väg- och järnvägsinvesteringar, gång- 
och cykelinvesteringar, investeringar i trafiksäkerhet och framkomlighet samt 
kollektivtrafikåtgärder m m. En beskrivning av arbetssättet med åtgärdsvalsstudier (ÅVS), 
fyrstegsprincipen samt genomförandeprocessen fördjupar förståelsen för planens roll i 
planering och genomförande av olika väg- och järnvägsobjekt. 
 
De övergripande beskrivningarna av nationella transportpolitiska mål, Sveriges miljömål, 
Klimatmål samt etappmål för trafiksäkerhet ökar förståelsen för planen samt de 
konsekvensbeskrivningar som görs. 
 
Skaraborg vill avslutningsvis i vårt remissyttrande rikta beröm till ert förslag till Regional 
transportplan Jönköpings län 2022-2033. Planen är välskriven, tydlig, logisk och 
kompetent. Beröm också till det arbete ni beskriver kring strategiska prioriteringar, 
förankring samt kopplingar till Trafikförsörjningsprogram och Utvecklingsstrategi.  

 
2022-03-17 
På uppdrag av Infrastrukturnätverket i Skaraborgs 15 kommuner 
Jonas Sjölin, Hjo kommun 
Johan Elgh, Tidaholms kommun 
Jan Bremer, Skövde kommun 
Ida Elf, Falköpings kommun 
Thomas Boström, Skaraborgs kommunalförbund 
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Postadress:551 86 Jönköping Telefon: 010-223 60 00 E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jonkoping

Region Jönköpings län

Yttrande över förslag till regional transportplan 
Jönköpings län 2022-2033

Planförslaget
Länsstyrelsen är positivt inställda till att planen visar alternativa 
strategier för transportplanen, då det belyser vilka projekt som redan 
är påbörjade och som ligger kvar som låsningar i samtliga alternativ.  
Det skapar en förståelse för hur långtgående flera projekt inom 
transportplanen är. Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till att de 
alternativa strategierna återkommer i planen efter det att planen tagit 
ställning till att alternativ BALANS är den strategi Regionen går 
vidare med som planförslag. Detta leder till viss otydlighet kring 
vilken den allmänna riktningen i planen är och kan potentiellt medföra 
att det blir svårt för länets kommuner att utläsa i planen vilka åtgärder 
som beräknas genomföras och som påverkar den enskilda kommunen. 

Klimatpåverkan
Länsstyrelsen ser positivt på att klimataspekter får stort utrymme i den 
fullständiga konsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen delar Regionens 
uppfattning att alternativ BALANS och JÄRNVÄG bidrar mer 
positivt till sammanlagd måluppfyllelse kopplad till klimatpåverkan 
än vad alternativ VÄG och nollalternativ gör. Länsstyrelsen saknar 
dock resonemang i planen kring att alla alternativ innebär stora 
utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. 

Länsstyrelsen ställer sig tveksam till planens bedömning om att alla 
alternativa strategier som presenteras i planen kommer leda till en 
ökad klimatanpassning. Utifrån underlaget som presenteras i planen är 
det svårt att följa motiven som leder till denna bedömning. 
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till att förbättrad infrastruktur 
automatiskt skulle leda till ökad klimatanpassning, detta eftersom 
klimatanpassning är mycket platsspecifikt. Det är därför osäkert att 
göra övergripande bedömningar av planens påverkan.

Länsstyrelsen kan konstatera att flera av investeringarna för de mer 
hållbara trafikslagen ligger långt fram i tiden jämfört med många 
andra investeringar. I flera fall ligger de förbi år 2030 som är ett 

Yttrande

Datum
2022-03-17

 

Ärendebeteckning 
340-11293-2021
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viktigt målår för det nationella klimatmålet för transportsektorn, 
klimatmål i länets klimat- och energistrategier samt mål i Agenda 
2030. 

Länsstyrelsen anser också att planförslaget hade gynnats av att 
innehålla de övergripande strategierna från den regionala 
cykelstrategin. Detta hade skapat en tydligare förståelse för hur planen 
samspelar med mer hållbara transportmedel och hur detta planeras 
utvecklas i länet. 

Social hållbarhet
Det är viktigt att planens genomförande och prioriteringar inte görs på 
bekostnad av sociala aspekter. Planen hade gynnats av att föra ett 
resonemang om hur olika samhällsgrupper påverkas av olika åtgärder 
och en redogörelse för olika gruppers rörelsemönster hade varit 
önskvärd. Planens tanke om att värna om allas tillgänglighet hade 
gynnats av en redogörelse för hur olika samhällsgrupper påverkas av 
förutsättningarna i den regionala transportinfrastrukturen. 

Relation mellan stad och land
Länsstyrelsen kan konstatera att planen har ett genomgående urbant 
fokus, där tillväxtcentra, städer och tätorter står i fokus. Avsaknaden 
av insatser för landsbygden och mindre orter riskerar att skapa en 
social ojämlikhet. 

Länsstyrelsen ser dock positivt på att planen satsar på att förenkla 
möjligheterna till kombinationsresor. Detta kan gynna mindre orter 
och landsbygd och skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan i 
en annars bilberoende kontext. 

Trafiksäkerhet
Länsstyrelsen ser positivt på att Regionen tydligt redogör för 
investeringar kopplade till trafiksäkerhet och att detta lyfts i planen. 
Det är mycket positivt att exempelvis säkra skolvägar lyfts men det 
finns andra åtgärder som Länsstyrelsen gärna hade sett involverats i 
planen, exempelvis farligt godsleder, sidoräcken, mitträcken och 
viltstängsel. 

Övriga synpunkter
Det är positivt att regionen lyfter frågan om förorenade områden i 
relation till de namngivna objekt där detta är känt sedan tidigare och 
att det därför är en del av planeringen i ett tidigt skede.

Länsstyrelsen anser att det hade varit önskvärt att det i planen funnits 
med ett resonemang kring hur konsekvensbedömningar görs när nya 
dragningar av infrastruktur planeras. Detta eftersom viktiga värden 
riskerar att ställas mot varandra vid exploatering av ny mark.  
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Genomgående så saknar Länsstyrelsen förklarande tabelltexter, men 
också bildtexter i planen. Utan noggrann redogörelse för vad tabeller 
eller bilder ska visa så blir resultatet svårt att utläsa. Det går i många 
fall inte att avgöra på vilka grunder som olika antaganden görs som 
presenteras i tabeller och bilder. Det försvårar bedömningen av planen 
och dess konsekvenser. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Emma Willaredt med 
samhällsplanerare Sofia Carlén som föredragande. I den slutgiltiga 
handläggningen har också klimat- och energiutvecklare Jesper 
Agrelius, landsbygdshandläggare Lisa F Karlsson och 
beredskapshandläggare Johannes Jovlunden deltagit.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 52 Remiss: Regional transportplan för
Jönköpings län 2022 - 2033
Dnr KS 2022/87

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lämna följande yttrande till Region Jönköpings län avseende remiss över
förslag till regional transportplan 2022-2033;

Reservation
Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 2.

Yttrande
Aneby kommun är övergripande positiv till det framtagna förslaget till regional
transportplan för Jönköpings län åren 2022-2033. Planen är tydlig och visar på ett
relativt lättförståeligt vis på alternativa strategier och vad dessa ger för olika
konsekvenser.

Kommunen förordar ”alternativ BALANS” i planen som strävar efter att hålla
inslagen linje från gällande plan, där stort fokus ligger på järnväg, tillgänglighet
och hållbart resande. Kommunen förordar alternativet främst för att det ligger i
linje med tidigare plan men också för att det bedöms ha högst potential för
överflyttningseffekter till gång- och cykel och kollektivtrafik. Investeringsbidrag
till enskilda vägar minskas eller försvinner också helt i de andra alternativen, något
som inte är önskvärt då dessa medel bidrar till levande region. Likaså minskas
satsningarna på kollektivtrafikåtgärder längs statligt vägnät respektive
medfinansieringen av denna typ av åtgärder kraftigt i de båda andra alternativa
strategierna.  

Det är angeläget med ett utökat utrymme för statlig medfinansiering för gång- och
cykelåtgärder samt trafiksäkerhetsåtgärder ute i kommunerna. I förslaget avsätts
157 mnkr för åtgärder längs statlig väg respektive 150 mnkr till medfinansiering
avseende åtgärder längs det kommunala vägnätet. Aneby kommun förordar högre
prioritering och avsättning av medel för trafiksäkerhets-, gång- och cykelåtgärder
gentemot kommunerna. Åtgärder längs med statlig väg kräver stora ekonomiska
resurser och troligtvis kan en förändrad prioritering bidra till att ge en större
utväxling av medlen ute i kommunerna. Sannolikt ger det fler åtgärder där arbets-
och skolpendlingen är som störst vilket också gör att fler människor får nytta och
del av satsningarna. Åtgärder ute i kommunerna understödjer dessutom
kollektivtrafiken på ett positivt sätt.

I brister som bör utredas under åren 2022-2025 (sidan 54 i planen) anges rv 32,
sträckan Eksjö - Sunneränga. Aneby kommun ser positivt på att sträckan utreds
men menar att även sträckan Marbäck - Traneryd utmed rv 32 måste utredas. Den
delen av sträckan har uppenbara och betydande brister gällande restider och
trafiksäkerhet. Här krävs åtgärder och åtgärdsvalsstudie behöver snarast påbörjas.

Kommunen efterfrågar generella satsningar på vägnätet genom olika former av
trafiksäkerhetsåtgärder, exempelvis i form av viltstängsel och misseparering, som
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

syftar till öka säkerheten och förbättra framkomligheten. En angelägen sträcka för
denna typ av åtgärder är väg 132 från Aneby till Huskvarna vilket blir en allt
viktigare länk, inte minst för arbetspendling till och från kommunen.  
Aneby kommun delar inställningen i planen kring behoven av att förstärka
kapaciteten på Jönköpingsbanan. Det är angeläget att förbättra möjligheterna att
knyta ihop den regionala trafikeringen mellan Södra stambanan och
Jönköpingsbanan.

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Regional
transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022-2033 och den ekonomiska
ramen för denna period är 1 684 miljoner kronor. I planen har åtgärder med en
sammanlagd uppskattad kostnad motsvarande den ekonomiska ramen prioriterats.
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och åtgärdsområden
där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i den löpande
genomförandeprocessen. Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har varit styrande
för prioriteringen och valet har gjorts utifrån de strategier som beskrivs i planen.

Mest pengar avsätts för större väginvesteringar och järnvägsinvesteringar. I dessa
kategorier återfinns namngivna objekt som Rv 27 förbi Bor och järnvägarna
Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö och Nässjö-Eksjö. Gång- och
cykelåtgärder prioriteras högre än tidigare och inom åtgärdsområdet ryms
satsningar både längs statlig väg och medfinansiering till kommuner. Inom
åtgärdsområdet trafiksäkerhet och framkomlighet ryms mindre
trafiksäkerhetshöjande punktinsatser på vägnätet och insatser i tätorter.
Åtgärdsområdet kollektivtrafikinvesteringar innehåller medel bland annat för
standardhöjning av hållplatser. I planen finns även investeringsbidrag till enskilda
vägar och driftbidrag till ickestatliga flygplatser.

Remisstiden för planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. Region
Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att skickas till
Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av
Regionfullmäktige sommaren 2022.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Yrkanden
Irene Oskarsson (KD), Maria Lundblom Bäckström (KD), Annki Stark (S) och
Tobias Kreuzpointner (C) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.

Caroline von Wachenfelt (M), Anita Walfridsson (M) och Sandra Bergqvist (M)
yrkar på att kommunstyrelsen ska förorda ”alternativ VÄG” i remissyttrandet.

Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till Caroline von Wachenfelts (M) med fleras
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Caroline von Wachenfelt (M)
med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
allmänna utskottets förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Förslag till regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033
Tjänsteskrivelse, 2022-02-04
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-02-21

Beslutet skickas till
Region Jönköpings län
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Reservation angående punkten ”svaret på remiss avseende förslag till regional transportplan
för Jönköpings län 2022-2033. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07 §11

Svaret på remissen är bra i sin helhet. Planen är tydlig och visar på ett lättförståeligt vis på tre
alternativa strategier och vad dessa ger för konsekvenser. Strategierna kallas för

1. Balans
2. Väg
3. Järnväg

I svaret på remissen har kommunen valt att stödja ”alternativ BALANS”, där stort fokus ligger på
järnväg, tillgänglighet och hållbart resande. Man hävdar att det ger högst potential för
överflyttningseffekter till gång och cykel och kollektivtrafik. Vidare skriver man att investeringsbidrag
till enskilda vägar minskas eller försvinner också helt i de andra två alternativen.

Vi reserverar oss mot beslutet att stödja alternativ Balans efter som det är ett alternativ som inte tar
hänsyn till de landsbygdsperspektiv som Aneby kommun har.

De flesta som bor och arbetar i Aneby behöver bil för pendling till de omgivande städer som erbjuder
arbetstillfällen. Många är egna småföretagare med firmabil eller anställda i sjukvården med
oregelbundna arbetstider. Dessa har väldigt svårt att kombinera detta med en kollektivtrafik som
inte har täta avgångs/ankomsttider. Tiden som åtgår för arbetet förlängs då på ett orimligt vis,
särskilt om det ska kombineras med skjutsning/hämtning av barn.

En annan aspekt är att det är svårt att planera längre cykelvägar i en liten landsortskommun som
Aneby. De kan sällan nyttjas för att pendla till och från arbete, möjligen för pendling till och från
skola. Inte sällan leder det också till intrång då jordbruks- och tomtmark måste utnyttjas för
exploatering.

I alternativ 2. Väg som är bättre anpassad till Aneby kommuns behov, finns dessutom en planerad
ombyggnad av vägsträckan Riksväg 32 mellan Eksjö – Sunneränga. Det skulle ge alla arbetspendlare,
både de som åker med egen bil och de som åker kollektivt en säkrare väg till jobbet. I alternativ 1.
Balans finns den sträckan bara med som ett möjligt utredningsprojekt.

Alternativ 2. Väg ger 3 miljoner mindre till investeringar i enskilda vägar, det påpekas i remiss svaret
men skillnaden är inte så stor att det är en anledning att välja bort alternativet.

På landsbygden finns på många håll ett missnöje med att de som bor där behöver ansvara och ofta
betala för underhållet av de enskilda vägarna. Helt nyligen lyftes frågan i nyheterna. Därför tycker vi
att det är av största vikt att man inte tar bort investeringsbidraget helt, vilket man gör i alternativ 3.
Järnväg. Slopade investeringsbidrag för enskilda vägar leder till att behovet av underhåll ökar.

Därför är vår samlade slutsats att vi vill reservera oss mot kommunens beslut att stödja alternativet
1. Balans. Istället vill vi att man omprövar beslutet med hänsyn taget till de förutsättningar som
landsortskommunen Aneby har och förordar alternativ 2. VÄG

Caroline von Wachenfelt, Sandra Bergqvist och Anita Walfridsson för Moderaterna i Aneby
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Kommunstyrelsen 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 Dnr 2020/1233 

§ 58 Remiss: Regional transportplan för Jönköpings 
 län 2022 - 2033 

Ärendebeskrivning 
Mullsjö kommun har tagit del av Region Jönköpings läns förslag till regional 
transportplan. Den regionala transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 
1,7 mdkr kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i 
transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 - 2033. Remisstiden för planförslaget 
löper fram till och med den 18 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari 2022 § 17 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 15 februari 2022 
Förslag till yttrande 
Remiss - Förslag till regional transportplan för Region Jönköpings län 2022–2033 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta samhällbyggnadschefens yttrande som sitt eget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta samhällbyggnadschefens yttrande som sitt eget. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Samhällsbyggnadschefen 
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Yttrande  
Datum Diarienummer 

2022-02-15 2020/1233 

Region Jönköpings län  

Förslag till yttrande över regional transportplan för 
Jönköpings län 2022–2033 
 

Mullsjö kommun har tagit del av Region Jönköpings läns remissmaterial för 
Regional transportplan för perioden 2022-2033. I den regionala planen tas 
investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet upp, liksom åtgärder som 
omfattas av förordningen om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar med mera. Utöver detta hanteras åtgärder som kan 
påverka val av transportsätt genom effektivare användning av befintlig infrastruktur, 
samt åtgärder i det regionala transportsystemet och driftsbidrag till enskilda vägar. 

Ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder i Jönköpings län är uppdelat på 
två planer: den nationella planen som upprättas av Trafikverket och den regionala 
planen där Region Jönköpings län är planupprättare. Båda planerna består av statliga 
medel och visar tillsammans vilka satsningar i transportinfrastruktur som ska 
genomföras i länet. Upplägget med det delade ansvaret för den samlade 
transportplaneringen ger Region Jönköpings län möjlighet att ge länsplanen en 
regional prägel och prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra störst nytta i 
länet.  

Relation till gällande plan 

I framtagandet av planen tillämpas principen ”lagt kort ligger” det vill säga att de 
objekt som namngavs i föregående plan men inte har genomförts förs över till den 
nya planperioden.  Eftersom flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade 
kostnadskalkyler inför den nya planomgången ianspråktar respektive objekt i de 
flesta fall en större del av den samlade ramen under kommande planperiod än i 
planen 2018–2029. Få nya objekt har därmed tillförts listan på åtgärder. 

I gällande plan är 300 mnkr avsatta för samfinansiering av elektrifiering, ökad 
kapacitet och höjd hastighet Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping. Medlen ligger 
fördelade på åren 2021–2029. Sedan planen fastställdes har åtgärden påbörjats.  

I gällande plan finns även 220 mnkr fördelade på en pott för åtgärder för hållbar 
tågtrafik på regionala banor. Under planperioden har åtgärden elektrifiering Nässjö-
Eksjö påbörjats.  
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Gällande plan omfattar fem större vägprojekt varav två är färdigställda (Rv 32 
Sunneränga-Marbäck samt Rv 32 Traneryd-Tranås S). Åtgärden Rv 27 förbi Bor var 
planerad att påbörjas under 2021 men har drabbats av förseningar och kommer 
sannolikt inte att gå in i produktion förrän 2023. Delen Ulås-Bredasten har ej 
beställts utan kommer att hanteras som ett eget objekt och har påbörjats under 
2021. Åtgärderna Rv 27 Bredaryd-Anderstorp och väg 842 förbi Tenhult är i 
gällande plan planerade att påbörjas under perioden 2024-2029. 

Övergripande strategi 

Planen ramas in av de fyra globala megatrender som identifierats av ESPAS 
(European Strategy and Policy Analysis System, 2019): urbanisering och 
globalisering, digitalisering och klimatförändringar. Dessa sammanfaller i en slutsats 
om att i första hand förbättra och effektivisera befintlig transportinfrastruktur på ett 
sätt som stödjer ett ökat kollektivt resande och smidiga mobilitetskedjor främst 
regionalt, men även kopplat till nationell och europeisk infrastruktur. 

Ställningstagande 

Totalt omfattar programmet ett investeringsutrymme om 1 684 mnkr över 
perioden. Detta fördelar sig på 634 mnkr för järnväg, 389 mnkr för väg och 307 
mnkr för gång och cykel. Resterande fördelas med 141 mnkr för säkerhet och 
framkomlighet samt 150 mnkr för kollektivtrafikåtgärder. Det är mycket positivt att 
utveckling av det regionala järnvägsnätet prioriteras genom att flaskhalsar och 
kapacitetsbegränsningar åtgärdas. Förslaget är också tydligt med att det adresserar 
åtgärder för hela mobilitetskedjan i regionen, vilket är särskilt viktigt med tanke på 
utbyggnad av nya stambanor, som då kommer hela regionen till gagn. Även om det 
kan beklagas att kostnadsökningar och förseningar har gjort att få nya namngivna 
objekt har tillkommit för planperioden är förslaget i sin helhet övertygande och väl 
balanserat, och lämnar även gott utrymme för lokala investeringar för ökad 
mobilitet och attraktivitet. Mullsjö kommun vill dock framhålla behovet av 
samverkan med västra Götalandsregionen för förbättring av riksväg 47 mellan 
Slättäng och Falköping. Vägprojektet på riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Slättäng 
ingår i det nationella stamvägnätet, och hanteras därmed inte i den regionala planen. 
Väg 47 till västra Skaraborg finns dock inte med i den nationella planen, och inte 
heller i den regionala transportplanen, vilket är en tydlig brist i den senare. 
Trafikmängden har ökat de senaste åren, och kommer att fortsätta att öka och 
olycksrisken är på delar av vägen stor. Åtgärden är inte viktig bara för Mullsjö, utan 
är en viktig länk för stråket Jönköping – Falköping -Trollhättan. 

  

Anders Kyrkander 

Samhällsbyggnadschef 
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Jönköping 14 mars 2022 

 
 
 
 

Yttrande över Regional transportplan för år 2022-2033 , diarienr RJL 
2021/1077    
 
Handelskammaren i Jönköpings län lämnar här sitt yttrande över regionens förslag till Regional 
transportplan 2022-2033. 
 
Inledningsvis och mest prioriterat vill vi peka på behovet att vi som län skapar en betydligt tydligare 
långsiktig målbild över vad som behöver utvecklas i länets infrastruktur och viktiga transportflöden för 
både persontrafik och gods. Kampen om medel för infrastrukturen i Sverige är stor, och med otydliga 
ambitioner kommer vårt län även fortsatt vara stora förlorare både när det gäller infrastruktursatsningar 
och näringslivets investeringar. Näringslivet behöver uppleva att det finns en tydlig vilja, ambition att 
förbättra infrastrukturen, att det är tydligt vilka vägar och järnvägar regionen vill satsa på, och när i tiden 
det kan förväntas vara klart. Det skulle gynna både tillförsikten hos näringslivet och skapa tydligare 
handlingsplaner om strategier och analyser/utredningar redan är gjorda, så att så mycket verkstad som 
möjligt kan göras i de beslutade planerna och att de viktigaste åtgärderna görs först. En 12 års 
planeringshorisont är kort när det gäller infrastruktursatsningar varför det är viktigt att sätta en mer 
holistisk målsättning för hur hela länets infrastruktursystem ska utvecklas. 
 
Fördelningen av medel i de olika potterna för vägslag upplevs i nuvarande plan mer baserad på tidigare 
fördelning än vad som är viktigast totalt sett, 307 mkr ska användas för gång och cykelväg men vilka 
objekt som ska byggas är i detta läge inte klart. Bygg i stället planen på vad som behöver göras, och sen 
hur mycket pengar som ska fördelas per objekt, vad som är prioritet ur en helhetsbild, inte i en ”rättvis” 
fördelning på vägslag. Andelen av total budget, 18,2% upplevs också hög i förhållande till motsvarande 
budget för vägunderhåll, 23.1% då behovet av vägunderhåll är hög för att förbättra arbets-och 
studiependling såväl för personbilar som kollektivtrafiken. 
 
Regionen behöver leda detta arbete, kommunerna ska givetvis vara med och Handelskammaren är mer 
än gärna delaktig för att ge inspel för näringslivets bästa. Visionerna finns i Regionala 
utvecklingsstrategin, och att regionen tagit beslut om en tågdepå i Nässjö och inköp av nya tåg. Allt 
detta är mycket bra, men sen måste detta brytas ner i konkret handling, vilken ordning 
järnvägssträckorna ska elektrifieras, vägnätet underhållas och hastigheter ökas, och när det ska ske osv.  
Medfinansiering för att få igenom objekt i nationell plan förefaller helt nödvändigt varför klarhet behöver 
finnas tidigt även när det gäller detta.  
 
Uppslutningen bland länets företag för en fortsatt utveckling och ökat nyttjande av de regionala 
järnvägarna är mycket stor och ses som både en överlevnads- och konkurrenskraftsfråga. Ett regionalt 
järnvägssystem är även en förutsättning för att de nya stambanorna ska kunna nyttjas och nås av fler 
orter än de i omedelbar anslutning till de nya stambanorna, vilket länets näringsliv ser väldigt positivt på 
 
Med detta sagt inser vi att detta inte kommer kunna göras inför denna regionala transportplan men 
arbetet behöver påbörjas omgående för att ha betydligt bättre utgångspunkter för nästa 
revideringstillfälle om fyra år. 
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Handelskammaren är oklar på om ett sådant arbete är uppstartat eller inte men 
har i olika träffar fått indikation om att något i denna riktning är på gång, vilket vi i 
så fall tycker är positivt. Vi har dock inte kunnat få någon aktuell information om 
uppdrag eller plan men vill signalera att vi är mycket intresserad av att medverka 
med den gedigna kunskap vi har om näringslivets behov 
 
Vi efterfrågar också att regionen kraftfullt ifrågasätter de aviserade kostnadsökningarna. Det både 
trycker undan andra objekt och direkt avskräcker genomförande av andra, exempelvis Vetlanda-Nässjö 
där den ÅVS som är gjord gav 800 mkr inkl ERTMS och nu liggande kostnadsindikation är på nästan 1.6 
miljarder exkl ERTMS. De enskilda kommunerna kan inte ta den striden själva, det måste vara vår region 
som samlat identifierar dessa höga kostnadsökningar och gentemot Trafikverket kräver att få insyn och 
förklaring till både ökade kostnader och framflyttade tidplaner. Kostnadsökningarna gör också att de 
avvägningar som görs i den regionala transportplanen blir svårare att bedöma, då måluppfyllelse i 
förhållande till satsningens storlek blir skevare. Ett väl uppbyggt system för länets järnvägar, både inom 
och mellan andra regioner kommer med mycket stor sannolikhet bli mer använt och därmed skapa 
väldigt mycket mer nytta än när man tittar på sträckorna/projekten var och en för sig varför ett bättre 
helhetsgrepp i frågorna är helt nödvändigt. Transparensen och bedömningen i samhällsnyttorna behöver 
också öka, exempelvis för sträckan Nässjö-Vetlanda. Den arbetsmarknadsförstoring detta skulle 
innebära med möjlighet att nå även Jönköping som regionsort under 60 min, hur är den bedömd tex? 
 
Det är positivt att medel nu finns avsatta för Nässjö-Vetlanda, enligt förslag 100 mkr för 
”plankorsningsåtgärder” och att de ligger i planens första del.  Vi värjer oss dock mot åtgärdens 
benämning. Vi anser att det vore betydligt mer framåtriktat och flexibelt att det är ”Åtgärder för 
elektrifiering av Vetlanda-Nässjö” och att man tillsammans med berörda kommuner omgående sätter sig 
ner och tar fram vad som vore bästa första åtgärder för att få ”spaden i jorden” för Nässjö-Vetlanda. 
Det är även positivt med objektet Elektrifiering Nässjö-Eksjö och att det är förtydligat att full 
kostnadstäckning ska ske ur Regional transportplan.  
 
Den hastighetssänkning som skedde på rv 26, Nissastigen, minskade arbetsmarknadsregionen i 
området, försämrade företagens förutsättningar att hitta rätt kompetens, omedelbart. Det är därför 
glädjande att regeringen nu upphävt det beslutet. Men faktum kvarstår att vägen är farlig och att 
avstånden i tid skulle kunna minska betydligt med säkrare vägar och högre hastighet. En ÅVS är gjord på 
sträckan Gislaved-Smålandsstenar och långtgående planering för genomförande finns, men detta objekt 
kom inte med i Trafikverkets förslag till nationella objekt. Eventuellt kommer investeringen ändå kunna 
genomföras om summan landar på under 100 mkr, enligt uppgift. Ett större grepp behöver dock tas på 
hela sträckan och medel för regional såväl som kommunal medfinansiering av en åtgärdsvalsstudie 
behöver avsättas. Enligt Trafikverket ger detta möjligheter att snabbare genomföra åtgärdsvalsstudier 
och i dagsläget finns inte ens en tidplan hos Trafikverket för att göra en åtgärdssvalstudie på sträckan. 
 
Vi föreslår även att utredning görs kring en mer trafiksäker 2+1-väg på rv 31/47, sträckan Gisshult-
Ekenässjön, med hög prioritering. Sträckan har hög trafikering och är en del av ett längre stråk med stor 
regional och nationell betydelse, både för godstrafik Oskarshamn-Nässjö-Göteborg och pendling. 
Hastigheten är idag 90 km/h och riskerar på grund av trafiksäkerheten att i närtid sänkas till 80 km/h. 
Detta skulle ha stor negativ inverkan på pendlingsutbytet mellan Jönköping-Nässjö-Vetlanda. 
 
Vi bifogar även några diagram som visar hur dåligt utfall som tillfallit Jönköpings län de senaste fyra 
planperioderna i nationell plan. Här behöver vi som region kraftsamla för att vända på detta utfall framåt! 
 
 
Helena Zar Vallin VD Handelskammaren i Jönköpings län 
Annika Cederfeldt, näringspolitisk chef, Handelskammaren i Jönköpings län 
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Region Jönköpings län 

RJL 2021-1077 
 
 

 
Yttrande över remiss: 

Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 
 
Vaggeryds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
regionens förslag till Regional transportplan för Jönköpings län 
2022-2033. 
 
Förslaget till regional transportplan har föregåtts av gemensamma 
diskussioner inom infrastrukturnätverket, en viktig del i processen 
med att bidra till en helhetssyn och förståelse mellan länets 
kommuner.  
 
Allmänna synpunkter 
Den övergripande beskrivningen av länets förutsättningar och 
behov i kapitel 2 är pedagogiskt upplagd och ger en bra känsla för 
helheten.  
 
Särskilt viktiga styrdokument med målsättningar som är relevanta 
för transportplanen är den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 
Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län och målen för 
samarbetet inom regionsamverkan Sydsverige (RSS). Vaggeryds 
kommun föreslår att även kopplingen till länets Klimat och 
energistrategi beskrivs i detta avsnitt. 
 
De förseningar och låsningar som präglar den gällande regionala 
transportplanen på grund av ökande kostnadskalkyler är mycket 
bekymmersamma då de tränger undan utrymme för icke 
namngivna objekt. Kopplat till den regionala utvecklingen så 
riskerar uteblivna satsningar på infrastrukturen att ha en 
bromsande effekt för flera av målområden i RUS. Det är dock 
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positivt att de 100 mkr som underutnyttjats i befintlig planperiod 
förstärker kommande planperiodens första fyra år. 
 
Alternativa strategier 
Vaggeryds kommun ställer sig bakom det föreslagna Alternativ 
Balans som strävar efter att hålla inslagen linje från nu gällande 
plan med stort fokus på järnväg, tillgänglighet och hållbart resande.  
De ökande kostnadskalkylerna är dock mycket oroande då det finns 
ytterligare behov av infrastruktursatsningar som skulle behöva 
hanteras. 
 
Järnvägsinvesteringar 
Satsningarna på Y:et kommer att bidra till att fler resor och 
transporter mellan Värnamo och Jönköping flyttas från väg till 
järnväg – hållbara resor som även kommer att bidra till tillväxt och 
kompetensförsörjning. 
 
Elektrifieringen av sträckan Vaggeryd-Nässjö skapar även 
möjligheter till omledning av trafik som stärker Södra stambanans 
kapacitet och redundans. För att även möjliggöra för JLT att öka 
trafikeringen mellan Värnamo-Nässjö behövs ett mötesspår på 
sträckan. En lämplig placering skulle kunna vara i Malmbäck, 
ungefär i mitten mellan Vaggeryd och Nässjö, där möteslängden i 
dag på 356 meter begränsar möjligheten till möte mellan godståg 
och persontåg. Vaggeryd föreslår därför att en mindre 
funktionsutredning av möjligheterna att förlänga mötesspåret med 
cirka 430 meter görs för att beskriva kostnaderna och skapa ett 
underlag för dialog om finansieringslösning. Förutom möjligheter till 
frekvent trafikering med persontåg skulle detta stärka regionens 
godstrafikering. 
 
Vaggeryds kommun utreder inom ramen för det pågående 
översiktsplanearbetet två planskilda korsningar i Vaggeryds tätort 
för att i samplanering med trafikverkets elektrifiering av Y:et möta 
en framtid med en tätt trafikerad och elektrifierad järnväg. Kopplat 
till detta vill kommunen även försäkra sig om att plattformarna vid 
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kommunens järnvägsstationer är tillräckligt långa för den 
trafikföring som planeras av JLT. 
 
Väginvesteringar 
Länets vägnät saknar goda förbindelser i öst-västlig riktning för att 
på ett säkert sätt möjliggöra resande i stråket Smålandsstenar, 
Bredaryd, Hillerstorp, Skillingaryd/Vaggeryd, Hok, Nässjö, Tranås. 
Dessa vägsträckor är redan tungt trafikerade och nya 
verksamhetsetableringar med tillkommande pendling och 
godshantering ökar på de behov av bättre och säkrare vägar som 
redan finns. Den så kallade diagonalen har redan utretts, men 
Vaggeryds kommun anser att behovet bör utredas vidare och 
föreslår fokus på sträckorna Skillingaryd-Hillerstorp och Hok-
Malmbäck. 
 
Det är positivt att den regionala planen lyfter fram RV 30 mellan 
Stigamo-Växjö som ett regionalt stråk som behöver utredas 2022-
2025. 
 
Gång- och cykelinvesteringar 
Förslaget att sänka nivån för den kommunala medfinansieringen för 
projekt längs regionala statliga vägar till 10 procent är mycket 
positivt. Det kan bidra till att mer planerade GC-vägar kan komma 
att bli genomförda med en säkrare miljö för oskyddade trafikanter 
längs trafikerade stråk till följd. 
 
Vilka brister och behov i gång- och cykelvägnätet: 
Skillingaryd – Tofteryd 
Hoks samhälle – Hooks Herrgård 
Skillingaryd- Klevshult 
 
Behov på längre sikt: 
Skillingaryd- Åker- vidare mot Hillerstorp (Gnosjö kommun) 
Byarum – Stigamo 
Hok – Svenarum 
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Investeringar i trafiksäkerhet och framkomlighet 
Detta är en viktig del i den regionala planen som berör de flesta av 
kommunens tätorter och mindre samhällen. I de fall statliga vägar 
passerar skolor eller barns skolväg är kommunen angelägen om att 
åtgärder prioriteras. 
 
Även att insatser på 80-vägar där tydliga brister finns kopplat till 
säkerhet och framkomlighet för gods är mycket positivt. Kommunen 
har en stark tillväxt med många nya företagsetableringar och en 
växande näringsdel är gods och logistik som är till gagn för hela 
regionen. Detta medför dock att behoven av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder ökar och behöver anpassas för att möta samhällets 
utveckling. 
 
Kollektivtrafikåtgärder 
Vaggeryds kommun arbetar löpande och långsiktigt för att utveckla 
och stärka det kollektiva resandet. Kommunen ser ett behov av att 
tillsammans med regionen och JLT ligga nära varandra i planeringen 
av stationsmiljöer, men också behovet av att inom en snar framtid 
söka lösningar för en ökad frammatning till bytespunkter. Nya, stora 
arbetsplatser tillkommer vid bland annat Stigamo, Båramo och norr 
om travbanan i Vaggeryd. För att kollektiva resor ska vara ett 
attraktivt alternativ behöver lösningar för frammatning till 
bytespunkterna hittas.  
 
Utvecklingsbehov finns även längs statlig väg, exempelvis 
utbyggnad av bussfickor med belysning på landsbygden. 
 
Regionala behov 
Förslaget till plan har identifierat utredningsbehov för RV 30, 
Stigamo-Växjö, vilket är positivt. Vaggeryds kommun ser också 
ökande behov för vägstråket mellan Vaggeryd-Nässjö (särskilt 
avsnittet mellan Hok och Malmbäck) och Skillingaryd-Hillerstorp. 
Detta skulle bidra till att stärka förbindelserna i öst-västlig riktning 
inom länet. 
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Uppföljning av planens genomförande 
För att säkerställa en effektiv framdrift av den regionala 
transportplanen är det viktigt att processerna kring prioriteringar 
och genomförande av planens olika åtgärdsområden är tydliga.  
 
Förslaget att Trafikverket årligen ska redovisa planens 
genomförande sett till både framdrift, nyttor och ekonomi är därför 
mycket positivt.  
 
 
Vaggeryds kommun 
2022-03-09 
 
 
 
Torbjörn Åkerblad 
Kanslichef, bitr. kommundirektör 
Kommunledningskontoret 
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2022-02-25 

Referens 
Dnr KS/2021:669 

Gnosjö kommun 

335 80 GNOSJÖ  

Telefon 

0370-33 10 00  

Organisationsnummer 

212000-0506 

Bankgiro 

542-4163 www.gnosjo.se 

Kommunledningsförvaltningen
Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ 
Anna Heijel, 0370-33 10 07 
Anna.Heijel@gnosjo.se 

Regional.utveckling@rjl.se 

Remiss - Regional transportplan för Jönköpings län 
2022 - 2033 RJL 2021/1077 
Gnosjö kommun vill framföra följande synpunkter:  
 Nedan nämnda åtgärder ser Gnosjö kommun som prioriterande för vårt 
område.  
 
Trafiklösning lv 151, 604 Gnosjös nya industriområde (Nordbäck) 
Gnosjö kommun anser att det behövs en rondell vid korsningen vid nytt 
industriområde lv 151 och 604. Ny detaljplan för industriområdet och 
rondellen håller på att arbetas fram och det är av största vikt att 
trafiksituationen på platsen ses över då dagens trafiksituation ej är säker. 
Bron över järnvägen behöver breddas och förstärkas för att klara framtidens 
belastning. Rondellen är högst prioriterad av alla förslagna åtgärder till den 
regional transportplanen då de möjliggör ett helt nytt industriområde, höjer 
trafiksäkerheten och gör Gnosjö synligare från väg 151.  
 
 
 

 
Fig 1, Fördjupad översiktsplan och pågående detaljplan för 
Nordbäcksområdet i Gnosjö med rondell. 
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Ny trafiklösning behövs även vid korsningen Järnvägsgatan och lv 604 för 
att få ett bättre flyt i trafiken se fig 2. 
 

 
Fig 2, Översikt på åtgärdsområdet med ny lösning lv 604 samt rondell och 
bro lv 604/151 
 
Öst-västlig förbindelse, Diagonalen 
Gnosjö kommun vill framhålla sin ståndpunkt med att ett arbete bör påbörjas med 
att ordna en smidig väg från Höglandet (Nässjö) via Vaggeryd/Skillingaryd och 
vidare till Bredaryd och väg 153. Detta för att få en snabbare väg för 
godstransporter till Hallands hamnar och som ett sätt att bygga ihop Gnosjöregionen 
med Höglandet men också för att förbättra möjligheterna att arbetspendla. 

De redan i dag befintliga bristerna i vägförbindelserna mellan Nässjö-
Vaggeryd och Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-Smålandsstenar (väg 152, 
153) behöver utvecklas för säkrare trafikmiljö 
 
Gång-cykelbro lv 151  
I samband med planering av ny detaljplan för Isabergsområdet i Gislaveds 
kommun ser Gnosjö kommun ett behov av att en gång- och cykelbro vid 
Hestraviken byggs för att sammanlänka Gnosjö- och Gislaveds kommun och 
på sätt öka tillgängligheten till Isabergsområdet samt närbelägna målpunkter. 
Detta skulle även underlätta för arbetspendling med cykel och bör omfatta 
hela sträckan mellan Hestra-Hillerstorp. Förslaget är konsekvent i Gnosjös 
och Gislaveds kommuns ÖP, FÖP samt visioner. Nedan finner ni 2 alternativ 
på placering (fig. 3-5).  
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Fig 3, Förslag placering av 
gång- och cykelbro. 
Alternativ 2 går utmed 
befintligt järnvägsspår och 
alternativ 1 utmed lv 151. 
 
 

 
Fig 4 Förslag på enklare gång och cykelbro över Nissan. 
 

 
Fig 5 Förslag på enklare gång och cykelbro över Nissan i profil 
 
Förlängd perrong med Gång- och cykeltunnel i Gnosjö Centrum 
I dagsläget är det kort perrong på sträckan något som ropas ut varje gång tåg 
ankommer på SJs sträcka Göteborg-Kalmar. De två bakre vagnarna har då 
inte kontakt med perrongen och man behöver gå fram i tåget för att stiga av, 
något som leder till att personer ibland inte hinner stiga av och de skapar 
onödiga problem vid avstigning samt de ständiga utropen för tågpersonalen. 
Problemet kan lätt åtgärdas om man förlänger perrongen.  
Frågan har sedan tidigare varit uppe och vi har ett beslut på att kommunen 
vill förlänga perrongen samtidigt som en GC-tunnel byggs under järnvägen. 
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En koppling mellan GC-tunneln och järnvägen behövs inte. Utredningar, 
beslut och detaljplan finns redan på förslaget. 
 
 

 
Fig 6 Modell i Gnosjös kommunalhus över förlängd perrong samt GC-tunnel 
i Gnosjö. 
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Fig 7 Dagens perrong syns som vita markörer och förlängning på hela 
perrongen är mätt i till 160 meter. 
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Fig 8, fig 9, Skisser från den fördjupade översiktsplanen över Gnosjö 
centrum från 2004.  

 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Anna Heijel 
Chef för kansli- och kommunutvecklingsenheten
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Kommunledningskontoret   
Stina Granberg Lindor     
Stina.granberglindor@nassjo.se Region Jönköpings län 
0380-51 81 78                                                                               RJL 2021/1077 
 regional.utveckling@rjl.se 
 
  
  
      
  
  
 
 

  
Yttrande över remiss ”Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033”, RJL 2021/1077 
 
Inledning 
Nässjö kommun har tagit del av planförslaget och anser att de avvägningar och 
prioriteringar som föreslås i stort är rimliga. Vi är dock mycket bekymrade över den 
kostnadsutveckling som sker i samtliga infrastrukturprojekt vilket i stor 
utsträckning bidrar till att tillgängliga medel inte räcker till att utveckla 
transportsystemet i takt med vår regions uppsatta mål och ambitioner. 
 
De låsningar som uppstått på grund av kraftigt ökade kostnadskalkyler för redan 
planerade namngivna objekt är mycket otillfredsställande och medför att ett än mer 
begränsat utrymme finns för fortsatt utveckling genom nya satsningar. 
 
Det ekonomiska utrymmet i nu gällande plan har nyttjats i mycket begränsad 
omfattning. Detta är ett stort bekymmer eftersom de nyttor som investeringarna 
ska ge uteblir. Andra angelägna åtgärder i regionen blockeras av åtgärdsområden 
där medel inte nyttjas som avsett. Vi anser att Region Jönköpings län till regeringen 
starkt bör understryka vikten av att nya länsplanen utökas med en högre summa än 
de 100 miljoner kronor som aviserats. 
 
Allmänna synpunkter på bakgrundsbeskrivning 
Under avsnittet ”Regionala mål med stor påverkan på planens utformning” anser vi 
att även länets Klimat- och energistrategi bör beskrivas då detta är ett viktigt 
dokument att förhålla sig till i all transport- och infrastrukturplanering.  
 
Under avsnittet ”Övergripande transportstråk genom Jönköpings län” önskar vi 
några förtydliganden av mer principiell karaktär: 
 

• När det gäller det ostliga stråket utmed rv 40 och Bockabanan vill vi 
poängtera att även Bockabanan skulle vara betydelsefull för besöksnäringen 
med kopplingar mot Gotland om persontrafik på sträckan återupptogs. Se 
vidare nedan under avsnittet järnvägar. Även rv 31/47 fyller en viktig 
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interregional funktion då en betydande del av godstrafiken från 
Oskarshamn nyttjar denna västerut. Rv 40 är viktig för arbetspendling 
mellan Jönköping-Nässjö-Eksjö i ostlig såväl som västlig riktning. 

 
• När det gäller stråket Jönköpingsbanan och rv 26/47 bör det förtydligas att 

Jönköpingsbanan har en omfattande arbetspendling även österut mellan 
regioncentrat Jönköping och Nässjö. 

 
Alternativa strategier 
Nässjö kommun ställer sig bakom det föreslagna Alternativ Balans utifrån de 
förutsättningar som getts planupprättaren. Vi ser positivt på att utrymme skapats 
för järnvägsåtgärder men ser med stor oro på den generella kostnadsutveckling som 
Trafikverket presenterar. Detta drabbar Nässjö såväl som andra kommuner genom 
att nyttor uteblir helt eller att krav ställs på kommuner och regioner om ny eller 
utökad medfinansiering. Alternativ JÄRNVÄG blir i princip orimligt ur ett regionalt 
perspektiv om finansiering av stora delar av en statlig järnvägsanläggning med 
eftersatt underhåll, föreslås ske via regional plan.  
 
Järnvägsinvesteringar 
Nässjö kommun har starka invändningar mot Trafikverkets kostnadsberäkning och 
samlade effektbedömning gällande upprustning och elektrifiering av 
Vetlandabanan. Kostnadsberäkningen påverkar starkt valet av alternativ strategi 
enligt ovan. I konsekvensbeskrivningen för Samhällsekonomi och regional 
utveckling konstateras att ”alternativ JÄRNVÄG har lägst måluppfyllelse vilket 
beror på att en hög andel av planen går till järnvägssatsningar med negativ NNK 
utan att dessa satsningar bidrar till att tillgängligheten höjs på ett betydande sätt för 
medborgare eller näringslivet”. 
 
Vi upplever en stor otydlighet och avsaknad av transparens i hur kostnader och 
samlade effektbedömningar presenteras av Trafikverket, inte minst i 
järnvägsprojekt. Vi ställer oss frågan om reinvestering av en järnvägsbana ska 
redovisas som en kostnad i den samhällsekonomiska bedömningen. En 
reinvestering i sig är motiverad för att minska löpande underhållskostnader och bör 
därför finansieras via underhållsanslag. Det finns all anledning att ifrågasätta att 
man redovisar olönsamhet i ett projekt när långsiktiga positiva effekter inte har 
fångats. Hit kan räknas värdet för en kommuns attraktivitet och det lokala 
näringslivets tillväxt liksom systemnyttan för regionen.  
 
Y:et ger positiv NNK på grund av restidsvinster och godsnyttor kopplade till 
terminaler på sträckan och station A6/Ryhov positiv NNK på grund av ökad mängd 
resande och nya resmöjligheter. Däremot meddelas att upprustning av sträckan 
Nässjö-Vetlanda ger ”kraftigt” negativ NNK, vilket utgör ett exempel på att 
transparens saknas. Vilka förväntansvärden har använts för att beräkna ökad person- 
och godstrafik på denna sträcka? Hur tungt väger restidsvinsten som skulle 
möjliggöra att Vetlanda når regionhuvudstaden på 60 min på samma sätt som 
Värnamo kommer att göra?  
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I den Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för Vetlandabanan som avslutades i januari 2020 
bedömdes investeringsnivån översiktligt till ca 800 miljoner kr inkl ERTMS. I den 
samhällseko-nomiska bedömningen som utfördes hösten 2021 presenteras en 
kostnad på 1 580 miljoner kr exkl ERTMS, vilket är två-tre gånger så mycket som i 
åtgärdsvalsstudien. Summan är anmärkningsvärd för upprustning och elektrifiering 
av en järnväg på 37 km, inte bara i jämförelse med den grova uppskattningen i ÅVSen 
utan framförallt i jämförelse med andra i nationell plan namngivna objekt. Vi kan 
konstatera att Trafikverket i princip jämställer kostnaden med den för byggnation av 
nysträckningen Byarum-Tenhult. Detta måste kraftigt ifrågasättas av Region 
Jönköpings län. 

 
Det är dock positivt att de åtgärder som föreslås på Vetlandabanan ligger i 
planperiodens första del, att Region Jönköpings län har rådighet över åtgärderna 
och att åtgärderna därför inte behöver prioriteras på nationell nivå för att kunna 
beställas. Detta ger goda förutsättningar att påbörja upprustningen av banan och få 
framdrift i den regionala planen. 
 
Det är också klokt att åtgärden Mötesstation A6/Ryhov ligger i planperiod 2025-
2027 med tanke på att åtgärden inte prioriterats i remissförslaget till nationell plan. 
 
Väginvesteringar 
Prioriteringar är nödvändiga men samtidigt är det mycket olyckligt att en stor del av 
länets viktiga vägar hamnar utanför den regionala planen. Förhoppningen är att 
Trafikverkets medel för underhåll och trimningsåtgärder ändå ska förbättra 
situationen något. I Nässjö kommun är framkomlighetsåtgärder på länsvägarna som 
sammanbinder Malmbäck-Torsvik, Flisby-Sunneränga och Vaggeryd-Nässjö särskilt 
viktiga. Torsvik omfattar idag ett stort verksamhetsområde och expanderar 
dessutom kraftigt. För att underlätta arbetspendling och ge bra förutsättningar för 
en breddad arbetsmarknad borde en standardhöjning av vägen vara prioriterad.  
 
I det befintliga vägnätet saknas en bra tvärförbindelse mellan riksvägarna 40 och 32. 
Både för den inomregionala pendlingen och för långväga transporter är det 
angeläget med en sådan förbindelse av god standard. Särskilt sträckan Sunneränga-
Flisby är angelägen att åtgärda då standarden idag är väldigt låg.  
 
Även tvärförbindelsen mellan Vaggeryd och Nässjö har stora brister. 
Vägförbindelsen behövs för att vidga arbetsmarknadsregionen men framför allt för 
att skapa en tryggare trafikmiljö. Situationen kommer att förbättras när 
elektrifieringen av Y:et, delen Värnamo-Nässjö genomförts, men det ser enligt 
remissförslaget ut att ligga långt fram i tiden.  
 
Gång- och cykelinvesteringar 
En bidragande orsak till att upparbetningen av medel i regional plan varit låg under 
innevarande planperiod är att den betydande summa som avsatts för GC-vägar 
längs regionala statliga vägar inte har använts. Angelägna projekt har inte kunnat 
genomföras på grund av den höga kostnadsbilden och kravnivån för den 
kommunala medfinansieringen. Vi ser därför väldigt positivt på förslaget att sänka 
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nivån för den kommunala medfinansieringen till 10 procent vilket ger 
förutsättningar för fler projekt att förverkligas. 
 
Investeringar i trafiksäkerhet och framkomlighet 
Behoven inom detta åtgärdsområde är stora. I princip alla Nässjö kommuns tätorter 
berörs av statlig infrastruktur som löper igenom eller i direkt anslutning till orternas 
kärnor. Den ambition som anges gällande genomförandetakt och standard är 
positiv. Vi ställer oss även bakom grunder för prioritering inom åtgärdsområdet. 
Dock upplever vi en otydlighet i Trafikverkets uppdrag och hantering av åtgärder 
för att göra förbättringar i mindre skala i det befintliga vägnätet. Nässjö kommun 
efterfrågar ett mer proaktivt och framåtsyftande arbetssätt där analyser, 
bedömningar, målsättningar och planer för vägnätet tydligare och mer öppet 
redovisas för vägnätet. 
 
Kollektivtrafikåtgärder 
Nässjö kommun har under många år haft en god planering för att i första hand 
arbeta med tillgänglighetsanspassning av hållplatser. De grunder för prioritering 
som föreslås i remissen bedöms som relevanta. När det gäller anpassningar av 
hållplatser för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för att uppfylla nationella krav 
längs statligt vägnät är det särskilt positivt att genomförandet med 
ansvarsfördelning beskrivs på ett tydligt sätt. 
 
I Trafikverkets eget regelverk för medfinansiering står det att ”medfinansiering kan 
ges för investering i en anläggning där en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar 
för att driva och finansiera trafiken”. Trafikverket gör dock en tolkning av sitt eget 
regelverk som innebär att hållplatser för stadsbusstrafik inte kan erhålla statlig 
medfinansiering. Vi har tillsammans med JLTs representanter försökt påverka 
Trafikverket till en annan mer rimlig bedömning men har ännu inte nått framgång. 
Tolkningen medför att en hållplats, som ingår i en regional resa från exempelvis 
Jönköping C till Träcentrum via Nässjö C, inte kan erhålla statlig medfinansiering 
om inte hållplatsen tillika nyttjas av en regionbuss. Nässjö kommun hoppas att 
Region Jönköpings län ska kunna medverka till att Trafikverket gör en annan 
tolkning kommande planperiod. 
 
Regionala utredningsbehov 
Nässjö kommun har i tidigare planrevideringar påtalat behovet av trafiksäker 2+1-
väg på rv 31/47, sträckan Gisshult-Ekenässjön. Med den prioriteringsgrund som 
föreslås anser vi att även denna vägsträcka bör bli föremål för utredning under 
2022-2025. Sträckan är väl avgränsad, har hög trafikering och är en del av ett längre 
stråk med stor regional och nationell betydelse. Inte minst för godstrafik 
Oskarshamn-Nässjö-Göteborg. Hastigheten är idag 90 km/h och riskerar på grund 
av trafiksäkerheten att i närtid sänkas till 80 km/h. Detta skulle ha stor negativ 
inverkan även på pendlingsutbytet mellan Jönköping-Nässjö-Vetlanda. 
 
Uppföljning av planens genomförande 
Vi vill instämma i remissförslagets konstaterande att återkommande rutiner för 
uppföljning av den regionala planens genomförande är betydelsefullt för alla 
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inblandade parter och också en metod att bygga kunskap inför kommande 
planrevideringar. 
 
Det är därför mycket positivt att Trafikverket årligen föreslås redovisa 
länsplanernas genomförande gällande både ekonomisk upparbetning och löpande 
framdrift inom åtgärdsområdena - det vill säga vilka nyttor som har realiserats 
under året. 

 
 
 

 
 NÄSSJÖ KOMMUN 

2022-01-19 
 
Stina Granberg Lindor 
Utvecklingschef 
Kommunledningskontoret 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §69    Dnr: KS.2021.245   1.9.1  
 
Svar på remiss -  Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i det 
inledande stycket i yttrandet skriva in att det inte är någon inbördes 
prioriteringsordning på punkterna som lyfts i yttrandet, samt att med dagens 
redaktionella ändring anta föreslaget remissvar, daterat den 23 februari 2022, 
som sitt eget.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033. Gislaveds kommun väljer att lyfta följande 
övergripande punkter i sitt remissvar: 
- att ett helhetsansvar tas för hela stråket riksväg 27 där en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) genomförs för den återstående sträckan mellan länsgräns Västra 
Götaland och Gislaved tätort, en sträcka som endast är 8 km kort. 
-  att HNJ-banans fortsatta funktion som transportled för gods och persontrafik 
säkerställs genom nödvändigt underhåll och upprustning, samt helst 
elektrifiering. Detta genom ett aktivt och regionöverskridande samarbete med 
region Halland. 
- att riksväg 26 antas som en namngiven åtgärd med syfte att säkerställa att 
vägen planeras med hänsyn till oskyddade trafikanter, samt för att minimera 
barriäreffekter.  
 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i 
statliga medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i 
transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 - 2033. Remisstiden för 
planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 februari 2022 beslutades att uppdra 
till kommunstyrelseförvaltningen att i remissyttrandet tillägga att en 
åtgärdsvalsstudie, ÅVS, behöver göras på järnvägssträckan Värnamo-Halmstad. 
Tillägget har gjorts och remissyttrandet har daterats om till den 23 februari 
2022. 

 
Beslutsunderlag  
Remissbrev regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 
Remissversion regional transportplan 2022-2033 
Remissyttrande regional transportplan 2022-2033, daterat den 28 januari 2022 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2022 
Kommunstyrelsen den 23 februari 2022, §45 
Remissyttrande regional transportplan 2022-2033, daterat den 23 februari 2022 
 
Yrkanden 
Bengt Petersson (C): Att uppdra till förvaltningen att i det inledande stycket i 
yttrandet skriva in att det inte är någon inbördes prioriteringsordning på 
punkterna som lyfts i yttrandet. 
 
 
Ks §69 (forts.) 
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Anton Sjödell (M) med instämmande av Emanuel Larsson (KD), Fredrik 
Johansson (S), Fredrik Sveningson (L) och Mikael Kindbladh (WeP): Bifall till 
liggande förslag och till Bengt Peterssons (C) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunstyrelsen antar det. 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Regional utveckling, region Jönköpings län 
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Gislaveds kommun 

Kommunens dnr: KS.2021.245 Anna Andersson & Klara Lindegren 

Mottagarens dnr: RJL2021/1077 (Region Jönköpings län) Kontakt: joakim.toll@gislaved.se 

Remissyttrande Regional infrastrukturplan 

Gislaveds kommun tackar för ett bra arbetssätt vid framtagandet av den regionala planen. Det är 

mycket positivt att Region Jönköpings län har gett kommunerna möjlighet att kontinuerligt lämna 

synpunkter, stora som små, på både politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Det har skapat en 

transparant process och ett väl förankrat planförslag med en tydlig struktur och ett tydligt innehåll. 

Gislaveds kommun vill lämna nedan yttrande vilket inleds med en skrivelse framtagen tillsammans 

med Tranemo kommun angående åtgärdsvalsstudie på riksväg 26 inför nästa planrevidering (1). 

Därefter följer kommunens övergripande synpunkter (2), kommunens detaljerade synpunkter (3), 

samt slutligen kommunens synpunkter på avsnitt rörande gång- och cykelinvesteringar (4). 

1. Åtgärdsvalsstudie inför nästa planrevidering på riksväg 27

Tranemo och Gislaved kommuner anser att det måste tas ett helhetsansvar för hela 

stråket vad gäller riksväg 27 och att en åtgärdsvalsstudie för resterande del av sträckan, 

länsgräns Västra Götaland till Gislaved, behöver göras i syfte att uppnå en enhetlig 

standard på riksvägen.  

Gislaved och Tranemo kommun ser positivt på att riksväg 27 prioriteras för åtgärder i Regional 

transportplan för Jönköpings län 2022-2033 eftersom vägen utgör en del av det funktionellt prioriterade 

vägnätet och är utpekad som en regionalt viktig väg för godstransporter, kollektivtrafik samt långväga 

och dagliga personresor med bil. Vägen är även rekommenderad för farligt gods.  

Åtgärder som valts för att bygga bort nuvarande brister på riksväg 27 är prioriterade under kategorin 

Namngivna vägåtgärder. Vägåtgärderna är uppdelade i olika etapper och tidsperioder för 

genomförande. Den geografiska utbredningen för åtgärderna sträcker sig från Bor sydöst om 

Värnamo där en förbifart planeras, till korsning S Tånghult och befintlig mötesseparering söder om 

Anderstorp. Undantaget är att sträckan Forsheda till Bredaryd istället ligger med under kategorin 

”Brister som bör utredas 2022-2025”, vilket innebär att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) krävs för att 

skapa planeringsmognad och därefter bli en namngiven åtgärd i nästa planomgång. När alla dessa 

brister är åtgärdade är riksväg 27 mötesseparerad längs hela sträckan från Bor till Gislaved. 

Västra Götalandsregionen har sedan 2019/2020 utrett delen av riksväg 27 från kilakorset till 

länsgränsen i en ÅVS mot bakgrund att det finns stora brister gällande bland annat trafiksäkerhet för 

samtliga trafikslag. Avgränsningen innebär att sträckan från länsgränsen i Västra Götalands län, i 

Tranemo kommun, fram till Gislaved tätort inte prioriteras som en brist att utreda för att skapa ett 

sammanhängande stråk. I nu gällande Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 anger 

Region Jönköpings län (RJL) att ”Västra Götaland har planerat en ÅVS på riksväg 27 och denna kommer 

förlängas över länsgräns så att hela den delen av stråket tas i beaktande.”, vilket inte längre nämns i 

rubricerad transportplan. 

Samtidigt ska hastighetssänkningar från 90 km/h till 80 km/h göras på icke mötesfria sträckor trots att 

trafikbelastningen på vägen väntas att öka i framtiden. Framförallt kommer den tunga trafiken att öka 

då industrier i Gislaveds kommun planerar att utöka sina verksamheter, vilket i kombination med 

brist på satsningar på järnvägen där godstrafiken skulle kunna gå istället, leder till ökad olycksrisk och 

längre restider.  
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Sträckan länsgräns till Gislaved har nästan lika hög årsdygnstrafik (ÅDT) som sträckan länsgräns-

Kilakorset i Tranemo och den har en större andel tung trafik än sträckan mellan Anderstorp och 

Bredaryd, som är prioriterad i både den gällande och i remissversionen av regional plan. Framförallt 

har sträckan den lägsta trafiksäkerhetsklassen (se figur 1 nedan), vilket enligt nollvisionen och de 

transportpolitiska målen borde motivera att sträckan prioriteras att utredas.  

Figur 1: Trafiksäkerhetsklass för delar av väg 27, nordväst om Gislaved. Sträckan mellan Rydbo och Gislaved har 

trafiksäkerhetsklass låg vilket illustreras av att vägsträckan är röd. Källa: NVDB 

Figur 2 nedan tydliggör att den utelämnade sträckan är en konsekvens av en administrativ gräns, då 

det endast handlar om 8,3 kilometer som utelämnats. 

Figur 2. Avstånden mellan Kilakorset – länsgräns (34,8 km), länsgräns –  Gislaved (8,3 km) samt Gislaved – Bor (55,8 km) 

illustreras i bilden. Att den korta sträckan mellan länsgränsen och Gislaved utelämnats från planarbetet tydliggör svårigheter 

kring administrativa gränser mellan närliggande regioner.  
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Kommunen vill se ett samarbete över länsgräns och anser att en ÅVS för resterande sträcka 

länsgräns – Gislaved inleds, bland annat med anledning av att Västra Götalandsregionen (VGR) 

planerar att prioritera väg 27 i nästa planrevidering (2026). Det är därför viktigt att 

planeringsmognaden på Jönköpings läns sida är synkroniserad med Västra Götalandssidan. Precis som 

Region Jönköpings län själva skriver, att ”eftersom planering och byggnation av större infrastrukturprojekt 

har mycket långa ledtider är det viktigt att planupprättaren har en tydlig plan för vilka brister i 

transportsystemet som ska prioriteras för utredning inför kommande planrevidering” (s. 53). Det naturliga 

steget borde således vara att en ÅVS görs eller resterande ÅVS förlängs för den aktuella sträckan.  

2. HNJ-banan och behov av Åtgärdsvalsstudie

För att säkerställa Halmstad-Nässjö järnvägs (HNJ-banan) fortsatta funktion som en transportled för 

såväl gods som persontrafik mellan västkusten och det småländska inlandet måste hela banan 

underhållas, och helst elektrifieras, även på Hallandssidan. Det finns med andra ord flertalet 

utmaningar och brister med HNJ-banan i dagsläget. För att säkra HNJ-banans framtid för gods och 

persontrafik på sikt anser Gislaveds kommun således att det bör göras en ÅVS för banans sträckning. 

En ÅVS skulle innebära att en helhetssyn appliceras, och att samtliga av banans intressenter blir en del 

av processen. Vi eftersöker med detta i åtanke ett aktivt samarbete mellan region Jönköpings län och 

region Halland, där vi förväntar oss att region Jönköpings län intar en drivande roll för att säkra att 

HNJ-banan även fortsatt binder samman arbetsmarknaderna i Värnamo, Gislaved och Jönköping med 

Halmstad, Falkenberg, Laholm och Hylte kommun, samt möjliggör för en överflyttning av gods från 

väg till järnväg. 

3. Gislaveds kommuns övriga övergripande synpunkter rörande den

regionala infrastrukturplanen

På grund av kostnadsdrivande åtgärder som har framkommit i och med arbetet med vägplan för väg 

26, exempelvis vattenskyddsåtgärder på grund av vägens närhet till Nissan, högkapacitetsräcken och 

behov av planskild överfart för gång- och cykel, bör väg 26 antas som en namngiven åtgärd. Detta för 

att säkerställa att vägen kan planeras och anläggas med hänsyn till oskyddade trafikanter såsom 

kollektivtrafikresande och skolbarn, samt minska vägens betydande barriäreffekt.   

4. Gislaveds kommuns detaljerade synpunkter rörande den regionala

infrastrukturplanen

Megatrendernas påverkan på Transportsystemet i Jönköpings län, sidan 16: klimatanpassning är inte en 

trend som beskrivs i ESPAS, vilket är det dokument regionen här refererar till. Megatrenden handlar 

om klimatförändringar där klimatanpassning ingår som en del av de åtgärder som måste 

implementeras och där det även saknas initiativ på policy-nivå. Att säga att klimatanpassning är en 

megatrend ger också känslan av att vi är på god väg att göra tillräckligt för att hindra 

klimatförändringarna, vilket inte stämmer. 

Befolkningens relativa andel, sidan17, inklusive diagrammet: här är det otydligt vilken text som hör ihop 

med vilken bild/tabell. Diagrammet visar år 2020 men i texten talar man om 2010-2020. Källor borde 

finnas under tabell. Bostäder-kolumnen kan ha en egen tabell då textstycket som handlar om det är 

först på nästa sida och bör finnas med där. Ordet relativ kan tas bort eftersom andelar alltid är 

relativa. 
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Stråket utmed RV27 och kust till kustbanan, sidan 21: under Interregional funktion står det att stråket 

binder samman Värnamos arbetsmarknadsregion med Växjö. Stråket binder också samman med 

Borås och Borås FA-region, som är närmare för två av tre kommuner (Gislaved och Gnosjö) i 

Värnamos FA-region. Under Region funktion under samma rubrik (s. 21) skriver man inte för vilka 

kommuner eller orter stråket är viktigt, det har man gjort under alla andra stråkbeskrivningar och 

bör finnas med även här.  

Elektrifiering och höjda banstandarder, sidan 23: I texten beskrivs åtgärdsbehovet på HNJ-banan 

(Halmstad-Nässjö järnväg) gälla för ”Värnamo-Smålandsstenar (Halmstad)”. För att förtydliga vad som 

menas med Halmstad inom parentes bör en mening formuleras, förslagsvis ”… och Värnamo – 

Smålandsstenar (Halmstad). Sträckan Värnamo – Halmstad korsar länsgränsen till region Halland efter 

station Reftele, och även järnvägen som ingår i region Halland är i behov av elektrifiering.”.   

Krav på funktionellt samband, sidan 28: här står det att väglagen innebär att ”det med nuvarande tolkning 

av lagstiftningen inte är möjligt att bygga eller väghålla friliggande statliga cykelvägar eller att nyttja enskilt 

vägnät med driftsbidrag som del av cykelvägnätet”. Detta planerar dock Trafikverket att göra i 

vägprojektet riksväg 26 mellan Smålandsstenar och Gislaved, vilket torde tyda på att nya tolkningar av 

befintligt regelverk görs.  

Sammanfattningen på sidan 35 kräver mer förklaring – framförallt angående nämnda fokusområden 

där bakgrund behövs för att läsaren ska förstå vad som menas. De olika delarna kan med fördel vara 

uppdelade eftersom det är svårt att rent visuellt och pedagogiskt att ta till sig informationen. 

En av prioriteringsgrunderna för kollektivtrafikåtgärder (s. 51) handlar om Framkomlighetsåtgärder för 

att minska restid. Prioriteringsgrunden utgår från att åtgärder för att nå målsättningar för restidskvoter 

för busstrafik i utpekade storregionala stråk i regionens trafikförsörjningsprogram ska prioriteras. 

Med tanke på att en av potterna gäller det kommunala vägnätet och inte alla kommuner omfattas av 

storregionala stråk blir denna prioriteringsgrund fokuserad på långa resor. Detta harmoniserar inte 

med regionens egen beskrivning av pendlingsviljan, som starkt begränsas efter 45 minuters restid. Inte 

heller stämmer det överens med hur FA-regionerna är geografiskt lokaliserade (FA-region: en 

Funktionell Analysregion är en region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra 

alltför tidsödande resor). Trafikförsörjningsprogrammet prioriterar inte storregionala stråk explicit 

utan strävan är att åstadkomma likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som 

inom den egna regionen (Remissversion av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2035, s. 34.) Den 

relation som identifieras utifrån behov av flest turer/vardag (24) är kommunhuvudort till angränsande 

kommunhuvudort med längst 60 minuter kollektivtrafikpendling. Detta bör även speglas i nämnd 

prioriteringsgrund i den regionala planen.  

5. Gång- och cykelinvesteringar

Gislaveds kommun ser det som mycket positivt att finansieringsmodellen för gång-och cykelvägar 

längs regionala statliga vägar har reviderats i syfte att minska kostnaderna för kommunerna. En 

minskad medfinansieringskostnad ner till 10 procent ger goda möjligheter för kommuner att 

medfinansiera fler gång-och cykelvägar längs statliga vägar.  

I flera kommuner i länet, liksom i Gislaved, är det angeläget att bygga gång-och cykelvägar på banvallar 

då detta är både kostnads-och resurseffektivt. Nuvarande finansieringsmodeller, för både det 

kommunala och statliga vägnätet, medger inte finansiering för byggande på banvallar, även om det är 

på kommunal mark. Gislaveds kommun uppmanar därför till att utreda möjligheterna för att skapa en 

sådan finansieringsfunktion, alternativt att nuvarande finansieringsfunktioner breddas för att innefatta 

inte bara kommunal väg utan även kommunal mark.  
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Gällande grunder för prioriteringar inom potten för statlig medfinansiering av gång- och cykelåtgärder 

på kommunalt vägnät kopplar den första prioriteringsgrunden till kommunala strategier. Mer specifikt 

nämns att åtgärder som relaterar till strategier i översiktsplaner eller trafikstrategier ska prioriteras. 

Det är inte alla kommuner som har trafikstrategier, eller åtgärder av sådan detaljeringsgrad i sina 

översiktsplaner. Vi föreslår en mer generell skrivning om att ”åtgärder kopplade till strategier i 

kommunala styrdokument” används så att inte kommuner går miste om statlig medfinansiering på 

grund av olika benämningar av dokument. Detta gäller även för prioriteringsgrunderna för 

kollektivtrafikåtgärder (s. 51).  

Gällande grunder för prioriteringar inom potten gång- och cykelåtgärder längs regionala statliga vägar 

kopplar dessa till åtgärder som har planeringsmognad och/eller att de finns angivna i plan för statliga 

cykelåtgärder. Det bör förtydligas i detta avsnitt vilken roll kommunerna har eller ska ta för att skapa 

planeringsmognad. Det skulle till exempel kunna handla om att även de prioriterade åtgärderna för 

de statliga gång-och cykelvägnätet ska prioriteras i kommunala styrdokument. Det viktigaste är dock 

att det är tydligt för kommunerna ifall och i sådana fall vad för motprestation som krävs.  

Riksväg 26 Smålandsstenar-Gislaved beskrivs på sidan 59 utifrån att det är ett ej namngivet objekt i 

Nationell plan 2018-2029. Aktuell status i vägplanen är att det planeras för en sommarcykelväg mellan 

Smålandsstenar och Gislaved, inte en gång-och cykelväg mellan Smålandsstenar och Kappeled, som 

det står i beskrivningen. 
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Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

Region Jönköpings län
regional.utveckling@rjl.se

Yttrande av regional transportplan för Jönköpings län 
2022 - 2033 

Er beteckning: RJL 2021/1077

Länsstyrelsen i Halland har tagit del av remissversion av Regional 
transportplan för Jönköpings län 2022-2033. Planen är välstrukturerad 
och pedagogisk. Länsstyrelsen uppskattar att tre tydliga alternativ 
redovisas och utvärderas. Utifrån genomförd analys är det också 
logiskt att gå vidare med alternativet balans. Länsstyrelsen i Halland 
noterar att järnvägsinvesteringar, gång- och cykelinvesteringar samt 
kollektivtrafikåtgärder står för 65 procent av den totala 
kostnadsramen. Detta kan jämföras med remissversionen av Region 
Hallands infrastrukturplan, där endast 33 procent av kostnaderna 
gällde järnväg, kollektivtrafik och cykel. Sammantaget kan 
konstateras att den småländska planen har flera styrkor och att den kan 
ge inspiration till andra regioner.

Länsstyrelsen i Halland vill särskilt betona infrastruktursystemens 
länsöverskridande betydelse i vägar, järnväg och hamnar för 
transporter av gods och för arbetspendling samt samverkan inom 
kollektivtrafiken för tillgängligt och hållbart resande. Effektiva och 
hållbara transportsystem är en förutsättning för att utvidga och knyta 
ihop arbetsmarknadsregioner, boendeutveckling och att skapa 
förutsättningar för företag och kompetensförsörjning. 

Arbetsmarknad, boende och näringsliv i Halland och Region 
Jönköping är sammanlänkade och innefattar rörlighet mellan 
regionerna. Det finns tydliga mönster av pendling från och till 
närliggande kommuner exempelvis Hylte. Stråken längs riksväg 26, 
väg 153 samt HNJ-banan har en klar interregional funktion med 
betydelse för godstransporter, hamnar, arbetspendling och 
fritidsresande mellan orter i Region Jönköping och Halland. 

Länsstyrelsen i Halland ser mycket positivt på prioriteringarna för 
elektrifiering av de regionala järnvägarna. Satsningen på 
järnvägsinfrastrukturen möjliggör långsiktigt fler fossilfria resor och 
transporter av såväl gods- som persontrafik. Det bidrar till 
regionförstoring avseende studier och arbetsmarknad och stärker 
företagens förutsättningar för etablering och transporter. Utifrån ett 
halländskt perspektiv välkomnas särskilt elektrifiering och åtgärder 
för höjd banstandard på sträckan Värnamo–Nässjö.

Yttrande

Datum
2022-03-09

 

Ärendebeteckning 
341-9544-2021
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Yttrande 2 (2)Länsstyrelsen 
Hallands län 2022-03-09 341-9544-2021

Det finns en omfattande samverkan mellan regioner i södra Sverige, 
exempelvis Regionsamverkan Sydsverige med samverkan inom 
infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning. Denna samverkan ser Länsstyrelsen positivt för 
sammanhållen utveckling. 

Goda möjligheter till arbetspendling bidrar till 
kompetensförsörjningen för arbetsgivare och matchning mellan 
utbildning och näringsliv då fler kan hitta passande arbeten. Ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt tillvaratagandet av allas 
resurser och potential stärker utvecklingen framåt, liksom strävan efter 
ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden.

Vad gäller konsekvensbeskrivningar vill Länsstyrelsen poängtera 
betydelsen av Fokusområde B Hälsa och livskvalitet, avseende 
människors hälsa och befolkningens behov vid en samlad bedömning 
av samhällsekonomin och regionala utvecklingen. För en hållbar 
utveckling behöver de sociala hållbarhetsperspektiven noga vägas in. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt Cecilia Engström med planarkitekt 
Josefine Carlsson som föredragande. Energi- och klimatsamordnare 
Patrik Ekheimer har deltagit. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 
Besöksadress: Södra vägen 9 
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se 
Webb: regionhalland.se 
Org. Nr: 232100–0015 

 

Mottagare 
regional.utveckling@rjl.se 
Region Jönköpings län 
RJL 2021/1077 

Datum 
2022-03-08 

Diarienummer 
RS211345 

Svar på remiss på regional transportplan för Region 
Jönköpings län 2022 - 2033  
 
Sammanfattning 

Regional transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022 - 2033 och den 
ekonomiska ramen for denna period är 1 684 miljoner kronor. Så här 
sammanfattar man transportplanen;  
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och 
åtgärdsområden där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i 
den löpande genomförandeprocessen. Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har 
varit styrande för prioriteringen och valet har gjorts utifrån de strategier som 
beskrivs i planen.  
 
Grunden till ställningstagandena i transportplanerna är väl förankrad genom 
att de långsiktiga prioriteringar som har gjorts ligger fast. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2022–2033 kan, utifrån nya ekonomiska 
ramar och kostnadsuppskattningar, ses som en utveckling av den tidigare 
lagda planen för att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och 
behov. 

Region Hallands synpunkter 

Sammanfattningsvis har planen ett mycket bra upplägg. Den är tydlig, lättläst 
och förklarande. 
 
Åtgärder och fördelning av medel 
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och 
åtgärdsområden där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i 

2129

mailto:regionen@regionhalland.se
mailto:regional.utveckling@rjl.se


 2 (3) 

 

den löpande genomförandeprocessen. Region Halland tycker det är ett 
intressant grepp att löpande välja ut vilka åtgärder som ska prioriteras. 
 
Vi noterar att en stor del av medlen avsätts till större väginvesteringar och 
järnvägsinvesteringar. Satsningarna på regionala järnvägar och höjd standard 
på de största vägstråken leder som beskrivs till både ökad tillgänglighet och 
höjd trafiksäkerhet. En elektrifiering av de regionala järnvägarna möjliggör 
också fler fossilfria resor och transporter vilket är bra.  
 
Nya stambanor 
I planen tas upp att de nya stambanorna kommer att innebära nya 
resmöjligheter. Region Halland instämmer i skrivningen som belyser att ”för 
att hela länet ska få så stor del av de nyttor som skapas är det viktigt att 
säkerställa en bra anslutande trafik och god tillgänglighet till de nya 
stationerna”. Detta anser vi är viktigt och gäller även anslutande väg- och 
järnvägar i den omliggande geografin. 
 
Kopplingen till Halland 
Kopplingen till Halland är främst genom stråket längs nationell väg 26 och 
HNJ-banan. Så här beskrivs stråket Jönköping-Halmstad: stråket är 
betydelsefullt för långväga godstransporter och har koppling mot hamnarna i 
Varberg, Falkenberg och Halmstad samt tillverkningsindustrin i 
Gnosjöregionen. Stråket har ett omfattande fritidsresande mellan kusten och 
inlandet och även viss arbetspendling Gislaved/Smålandsstenar- Halmstad. 
 
Region Halland ser positivt på ambitionerna att tillskapa kortare restid med 
tåg på sträckan Jönköping – Värnamo som ska ske genom åtgärder mellan 
Värnamo – Jönköping/Nässjö, med elektrifiering och höjd hastighet (Y:et).  
 
Region Halland noterar att satsningar på järnvägsnätet inom länet genom 
samfinansiering med nationell plan är betydande Åtgärdsområdet tilldelas 634 
mkr vilket utgör nära 40% av den ekonomiska planramen. 

Konsekvensbeskrivning, nyttor och samarbete 
Konsekvensbeskrivningen av planens innehåll och åtgärder är heltäckande. 
Särskilt intressant är sammanställningen av nyttor där även en bedömning av 
samhällsekonomi och regional utveckling ingår.  
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Det är ett intressant grepp att planen redovisar olika alternativa strategier. Vi 
kan tycka att det valda alternativet, Balans, svarar upp väl mot behoven i länet. 
Alternativet Balans strävar som beskrivs efter att hålla den sedan tidigare 
inslagna linjen från gällande plan, där stort fokus ligger på järnväg, 
tillgänglighet och hållbart resande. 

Vi noterar till slut att de sydsvenska målen har haft stor påverkan på den 
regionala transportplanen vilket är positivt och gynnar våra gemensamma 
positioner inom Regionsamverkan Sydsverige. 
 

Regionstyrelsen 

 

Helene Andersson 
Ordf. Regionstyrelsens tillväxtutskott 

Jörgen Preuss 
Regiondirektör 
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 
Besöksadress: Södra vägen 9 
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se 
Webb: regionhalland.se 
Org. Nr: 232100–0015 

 

Mottagare 
regional.utveckling@rjl.se 
Region Jönköpings län 
RJL 2021/1077 

Datum 
2022-03-08 

Diarienummer 
RS211345 

Svar på remiss på regional transportplan för Region 
Jönköpings län 2022 - 2033  
 
Sammanfattning 

Regional transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022 - 2033 och den 
ekonomiska ramen for denna period är 1 684 miljoner kronor. Så här 
sammanfattar man transportplanen;  
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och 
åtgärdsområden där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i 
den löpande genomförandeprocessen. Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har 
varit styrande för prioriteringen och valet har gjorts utifrån de strategier som 
beskrivs i planen.  
 
Grunden till ställningstagandena i transportplanerna är väl förankrad genom 
att de långsiktiga prioriteringar som har gjorts ligger fast. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2022–2033 kan, utifrån nya ekonomiska 
ramar och kostnadsuppskattningar, ses som en utveckling av den tidigare 
lagda planen för att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och 
behov. 

Region Hallands synpunkter 

Sammanfattningsvis har planen ett mycket bra upplägg. Den är tydlig, lättläst 
och förklarande. 
 
Åtgärder och fördelning av medel 
Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och 
åtgärdsområden där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i 
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den löpande genomförandeprocessen. Region Halland tycker det är ett 
intressant grepp att löpande välja ut vilka åtgärder som ska prioriteras. 
 
Vi noterar att en stor del av medlen avsätts till större väginvesteringar och 
järnvägsinvesteringar. Satsningarna på regionala järnvägar och höjd standard 
på de största vägstråken leder som beskrivs till både ökad tillgänglighet och 
höjd trafiksäkerhet. En elektrifiering av de regionala järnvägarna möjliggör 
också fler fossilfria resor och transporter vilket är bra.  
 
Nya stambanor 
I planen tas upp att de nya stambanorna kommer att innebära nya 
resmöjligheter. Region Halland instämmer i skrivningen som belyser att ”för 
att hela länet ska få så stor del av de nyttor som skapas är det viktigt att 
säkerställa en bra anslutande trafik och god tillgänglighet till de nya 
stationerna”. Detta anser vi är viktigt och gäller även anslutande väg- och 
järnvägar i den omliggande geografin. 
 
Kopplingen till Halland 
Kopplingen till Halland är främst genom stråket längs nationell väg 26 och 
HNJ-banan. Så här beskrivs stråket Jönköping-Halmstad: stråket är 
betydelsefullt för långväga godstransporter och har koppling mot hamnarna i 
Varberg, Falkenberg och Halmstad samt tillverkningsindustrin i 
Gnosjöregionen. Stråket har ett omfattande fritidsresande mellan kusten och 
inlandet och även viss arbetspendling Gislaved/Smålandsstenar- Halmstad. 
 
Region Halland ser positivt på ambitionerna att tillskapa kortare restid med 
tåg på sträckan Jönköping – Värnamo som ska ske genom åtgärder mellan 
Värnamo – Jönköping/Nässjö, med elektrifiering och höjd hastighet (Y:et).  
 
Region Halland noterar att satsningar på järnvägsnätet inom länet genom 
samfinansiering med nationell plan är betydande Åtgärdsområdet tilldelas 634 
mkr vilket utgör nära 40% av den ekonomiska planramen. 

Konsekvensbeskrivning, nyttor och samarbete 
Konsekvensbeskrivningen av planens innehåll och åtgärder är heltäckande. 
Särskilt intressant är sammanställningen av nyttor där även en bedömning av 
samhällsekonomi och regional utveckling ingår.  
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Det är ett intressant grepp att planen redovisar olika alternativa strategier. Vi 
kan tycka att det valda alternativet, Balans, svarar upp väl mot behoven i länet. 
Alternativet Balans strävar som beskrivs efter att hålla den sedan tidigare 
inslagna linjen från gällande plan, där stort fokus ligger på järnväg, 
tillgänglighet och hållbart resande. 

Vi noterar till slut att de sydsvenska målen har haft stor påverkan på den 
regionala transportplanen vilket är positivt och gynnar våra gemensamma 
positioner inom Regionsamverkan Sydsverige. 
 

Regionstyrelsen 

 

Helene Andersson 
Ordf. Regionstyrelsens tillväxtutskott 

Jörgen Preuss 
Regiondirektör 
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Remissvar Regional Transportplan Jönköpings län 2022-2033 

 

LRFs kommungrupp i Värnamo har tagit del av Länstransportplan Jönköping och vill tillföra 

synpunkter. 

Väg 27 går som en livsnerv genom Värnamo kommun i öst-västlig riktning. Väster om Värnamo finns i 

dag goda möjligheter att pendla mellan orterna utmed vägen och till och från Värnamo med 

kollektivtrafik. 

I sydöstlig riktning från Värnamo mot Alvesta och Växjö är det betydligt sämre.  I Horda 

stationssamhälle som ligger vid sidan av väg 27 och som har Alvesta-Borås Järnväg passerande 

genom samhället finns inga möjligheter att ta sig till och från arbete/högre studie. 

Horda samhälle med omkringliggande landsbygd har en bofast befolkning på ca 1000 invånare.  

I Horda finns ett mycket aktivt näringsliv och stor efterfrågan på arbetskraft och bostäder. Inom 

gångavstånd från stationsområdet finns ca 250 arbetsplatser. Huvuddelen av arbetstagarna pendlar 

till Horda med bil. Många pendlar från Värnamo, Bor, Rydaholm men även Växjö. 

LRFs kommungrupp i Värnamo vill att Regionen tillser att stationen i Horda öppnas igen och att tågen 

stannar där i samma omfattning som i Bor och Rydaholm. Vi vill se att hela kommunen är livskraftig 

på lika villkor. 

 

LRFs Kommungrupp i Värnamo 
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  Regionala utvecklingsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 23 
(41) 

Sammanträdesdatum:  

2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12/22   Ärendenummer: 2021/02591 
 

Remissvar. Remittering av regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 - 2033 

Regionala utvecklingsnämndens beslutar 
 

1. att godkänna remissvar; Remittering av regional transportplan för 

Jönköpings län  

2022 - 2033 

Sammanfattning 

Förslaget i korthet 

Region Jönköping har på uppdrag av Regeringen upprättat ett förslag till 
transportplan för åren 2022 – 2033. Planens syfte är att tydliggöra den långsiktiga 
investeringsplaneringen i länet. Plan-förslaget innebär i stort en uppdatering av 
tidigare plan, då merparten av medlen i planen redan är intecknade till planerade 
eller pågående åtgärder. Den preliminära ramen är på 1 684 mkr inklusive de medel 
som inte har förbrukats under åren 2018-2021. 

Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och åtgärdsområden 
där en summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i den löpande 
genomförandeprocessen. Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har varit styrande för 
prioriteringen och valet har gjorts utifrån de strategier som beskrivs i planen. 

Region Blekinge har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till 
plan senast den 18 mars 2022. 
 

Region Blekinges synpunkter 

Förslaget är i sin helhet väl utarbetat och klargör på ett tydligt sätt vilka satsningar 
Region Jön-köping ämnar genomföra under planperioden 2022-2033. Många 
åtgärder och inriktningar i regionala infrastrukturplaner får direkt eller indirekt 
inverkan på grannregionerna. Då Blekinge inte gränsar till Jönköping geografiskt är 
det svårt att hitta åtgärder som får en direkt påverkan på Blekinges 
transportinfrastruktur. Ur ett sydsvenskt perspektiv med indirekt påverkan på 
Blekinge går det att identifiera ett fåtal åtgärder. 
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  Regionala utvecklingsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 24 
(41) 

Sammanträdesdatum:  

2022-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Region Jönköping satsar en stor del av sin planbudget på åtgärder längs riksväg 27. 
Totalt rör det sig om tre stycken separata vägåtgärder längs sträckan; förbi Bor, 
Ullås - Bredasten och Bredaryd-Anderstorp. För Blekinges del är satsningar på 
Riksväg 27 utanför Blekinge välkommet. Blekinges Länstransportplan inkluderar två 
åtgärder på Riksväg 27 i Blekinge och i Kronobergs förslag till Länstransportplan 
finns även där åtgärder på Riksväg 27 med. Detta tyder på att det görs gemensamma 
satsningar i de olika regionerna för att stärka stråket, vilket såklart är positivt. 

Vad gäller övriga åtgärder som föreslås i planen, har Region Blekinge inga 
synpunkter eller kommentarer. 

Svar tillhanda Region Jönköpings län senast den 18 mars 2022 

Beslutsunderlag 
Länk: Regional transportplan-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) 
 

Protokollet ska skickas till 
Region Jönköpings län 
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Eksjö kommun    575 80 Eksjö    Telefon 0381-360 00    Fax 0381-166 00    kommun@eksjo.se    www.eksjo.se 

Diarienummer: KLK 2022/38 

Yttrande 
2022-02-07 
 
Kommunstyrelsen 
 
 

Region Jönköpings län  
Box 1024, 551 11 Jönköping 

RJL 2021-1077 
regional.utveckling@rjl.se 

Yttrande över remiss Regional Transportplan 
Jönköpings län 2022-2033 
Inledning 
Den regionala transportplanen tas fram på uppdrag av regeringen utifrån de 
transportpolitiska målen, regeringens direktiv och infrastrukturproposition. 
Planen omfattar statliga pengar som fördelas till länet via regeringens 
direktiv. Region Jönköpings Län avgör inriktning och innehåll i planen. 
Åtgärderna i planen genomförs av Trafikverket. 

En transportplan omfattar ofta tolv år och revideras vanligtvis vart fjärde år 
efter direktiv från regeringen. Den nuvarande regionala transportplanen för 
Jönköpings län omfattar åren 2018-2029. Arbetet med att ta fram en 
regional transportplan för åren 2022-33 pågår och planen remitterades till 
bland annat länets kommuner den 15 december 2021. 

I arbetet med den regionala transportplanen samverkar Region Jönköpings 
län löpande med till exempel Trafikverket, länets kommuner och 
Länsstyrelsen om prioriteringar av investeringar i infrastruktur. 

För Eksjö kommun är utveckling av transportinfrastruktur och 
kollektivtrafik en förutsättning för en fortsatt god utveckling. 
Transportinfrastrukturen påverkar såväl attraktivitet, klimatomställning och 
konkurrenskraft. Ett utökat arbetsmarknadsområde i kombination med 
befolkningstillväxt är sannolikt en förutsättning för att tillgängliggöra 
kompetens inom såväl näringsliv, stat, region och kommun i framtiden. 
Försörjning av arbetskraft till exempelvis trä- och metallindustri, sjukvård, 
försvar- och polis kommer kräva en kombination av en mer attraktiv 
kollektivtrafik på järnväg, väg och cykelväg samt ett tryggt, säkert och 
effektivt vägnät. Dessa måste ses som kompletterande och 
kommunicerande funktioner.  
 
De åtgärder som ligger för genomförande går väl i linje med kommunens 
ambitioner om förbättrade restider och komfort mellan såväl hela 
Höglandet som Eksjö kommun och Jönköping men fler åtgärder är 
nödvändiga.  
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Tabellen ovan visar den Regionala transportplanens finansiella fördelning under 
planperioden. 
 
Eksjö kommun ser givetvis särskilt positivt på objektet ”Elektrifiering 
Nässjö-Eksjö” samt förtydligandet om full kostnadstäckning ur Regional 
transportplan.  
 
Åtgärder på Nässjö-Vetlandabanan ses som nödvändiga för att åstadkomma 
en enhetlig fordonsflotta med dess fördelar och samtidigt en tydligare och 
förbättrat systemsyn som kan förväntas skapa mer attraktiva tågupplägg och 
ett ökat resandeunderlag. Pendlingstiden mellan Höglandets centralorter 
och Jönköping är central. Kostnadsbedömningen för hela åtgärdspaket på 
Nässjö-Vetlandabanan är häpnadsväckande och bör ytterligare konkretiseras 
och utredas vidare. 
 
Projekt ”Y:et” måste genomföras under planperioden. Projektet binder upp 
många andra projekt och beroenden och framdriften måste vara av högsta 
prioritet.  
 
Inga av de större vägåtgärderna berör Eksjö kommun under planperioden. 
Åtgärderna skapar utveckling i Regionen och anses relevanta. Plan belyser 
behov av utredningar för väg 32 på sträckan Eksjö-Sunneränga. Eksjö 
kommun delar behovet av en översyn av vägavsnittet men ser samtidigt 
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stora behov av utredning på huvuddelen av väg 32 i stråket Vetlanda-Eksjö-
Aneby-Tranås. Syftet med en sådan utredning skulle vara att bedöma vilken 
delsträcka som är i störst behov av åtgärder utifrån flera parametrar. 
Trafiksäkerhet, arbetsmarknadsförstoring och attraktivitet är områden som 
Eksjö kommun vill lyfta fram.   
 
Regionen föreslår fortsatt stora summor för regionala cykelvägar utmed det 
statliga vägnätet. Det pågående arbetet med att analysera och konkretisera 
vilka sträckor och projekt som ska prioriteras välkomnas. Att 
medfinansieringsmodellen har förtydligats ses som positivt för ökad 
framdrift och genomförbarhet av projekten. Samtidigt ligger denna process 
sent i förhållandet till de medel som planeras i planens första del. Eksjö 
kommun är angelägen om att planen är genomförbar och att avsatt 
utrymme nyttjas.  
 
Medfinansieringsåtgärder på det kommunala väg- och cykelnätet samt 
åtgärder för kollektivtrafiken och investeringsbidrag är positiva och 
förenklande för kommunens egna åtgärder och anses ligga på en bra nivå. 
Investeringsbidragen till det enskilda vägnätet likaså.  
 
 
 
 

 

Annelie Hägg 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

 

Mikael Wärnbring  
Samhällsbyggnadschef  
Samhällsbyggnadssektorn 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Region Jönköpings län
regional.utveckling@rjl.se

Regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 

Er beteckning: Dnr RJL 2021/1077

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inget att erinra avseende 
remissversion av Regional transportplan för Jönköpings län 
2022-2033. Länsstyrelsen väljer dock att lämna ett par övriga 
synpunkter.

Övriga synpunkter
Länsstyrelsen Västra Götaland tackar för möjligheten att få lämna 
synpunkter på Regional transportplan för Jönköpings län. Vi anser att 
handlingen är överblickbar, tydlig och har ett bra territoriellt 
perspektiv. Vi uppskattar särskilt redovisningar på karta, kopplingar 
till kompletterande handlingar och processer samt redovisning av 
behov och utmaningar.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt och funktionschef Andreas Lidholm 
med handläggare Johanna Stenberg som föredragande.

Yttrande

Datum
2022-02-24

 

Ärendebeteckning 
341-55210-2021
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Höglandsbanan – kort historik 
 
Kärt barn har många namn. Vi har valt har valt att kalla järnvägen mellan Nässjö och Oskarshamn för 
Höglandsbanan och lyfter på hatten för denna järnväg som snart ska fylla 150 år. Banan invigdes 1874 – 
endast 10 år efter att Södra stambanan högtidligt öppnats för allmän trafik.  
 
Hastigheten var inte så svindlande de första åren. Klen räls, dålig banöverbyggnad i förening med den tidens 

ånglok krävde 7 timmar restid för de 148 km som skulle avverkas från Oskarshamn till Nässjö.  
 
 
Det var engelsmän som stod för bygget av järnvägen och det 
var engelsktillverkade lok och vagnar som användes första 
tiden. Banans fem ånglok med dubbla ångpannor bidrog till 
att järnvägen i folkmun kallades ”Bockabanan”. 
 
 
 
 
 
 

Trafikering 
 

Som de flesta järnvägar som byggdes vid sidan av de statligt finansierade stambanorna var det godstransporterna 

som var viktigaste anledning till investeringen. Denna bana var inget undantag. Hamnen fanns i Oskarshamn. 

Banan passerade industrisamhällen som kunde utvecklas och växa tack vare järnvägen. Ett exempel var 

Bruzaholm där smides- och gjutgods från ortens bruk sedan 1600-talets början forslats med oxspann fram tills 

järnvägen byggdes. 

 

Persontrafikens betydelse växte över tid – inte minst till följd av de regementen som fanns i Eksjö (och tidigare 

Hultsfred) och deras övningsplatser. Dessutom hade Oskarshamn under lång tid varit en viktig länk för båt- och 

färjetrafik till Gotland. 

 

Järnvägen förstatligades 1946. Gods- och persontrafiken utsattes för hård konkurrens av vägtrafiken från 50-talet 

och framåt. Persontrafiken på banan undgick den nedläggningsvåg som drog fram i mitten av 1980-talet. Banan 

blev i anslutning till 1988 års trafikpolitiska beslut kategoriserad som länsjärnväg. Persontrafiken Nässjö-

Oskarshamn och Nässjö-Halmstad lades i maj 1990 samman med Nässjö-Åseda och Jönköping-Vaggeryd och 

blev Länstågen (från 2002 Krösatågen). Ansvaret fördes 1990 över från SJ till de regionala trafikhuvudmännen i 

Jönköpings, Kalmar och Hallands län. 

 

Persontrafiken på banan har från 1990 utförts av ett dussintal trafikföretag upphandlade av berörda 

trafikhuvudmän. Persontrafiken Berga-Oskarshamn upphörde våren 2005 men återupptogs i december 2011. 

Nästan på dagen tre år senare var det slutkört med Krösatåg öster om Eksjö. Sträckan Berga-Oskarshamn 

trafikeras vidare i trafiksystemet Kustpilen men 15 juni 2019 upphörde även denna trafik. 
 
 
Tretågsmöte i Berga 11 juni 2019. Fr v tåg till 
Oskarshamn, godståget mot Hultsfred-Nässjö och 
ankommande tåg från Linköping som snart ska byta 
färdriktning och fortsätta till Kalmar.  
För persontrafiken till Oskarshamn är det sista veckan. 
När sista tåget gått på lördag kommer resenärerna 
hänvisas till buss.  
Foto: Mats Améen 
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Vår vision om järnvägen Nässjö-Oskarshamn 

Höglandsbanan 
 
Denna vision har tagits fram inom ramen för projektet Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens 

hembygd, ALH, 2017 – 2021. Projektet stöds ekonomiskt av Leaderföreningen ALH och med medel 

från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

 

Vår vision – 

Det tunga godsets väg är järnväg 
 
Godstrafiken har under lång tid spelat en viktig roll för Höglandsbanans ekonomi. Näringar kopplade till främst 

trä och metall har med järnväg varit anslutna till Södra stambanan i Nässjö och till hamnen i Oskarshamn för 

omlastning till och från fartyg. Produktionen av trävaror ökar och förädlas alltmer men den del av godset som 

går på järnväg har minskat kraftigt. Godstrafiken består idag i huvudsak av ett genomgående tågpar vardagar 

Nässjö-Oskarshamn och tåg med sågat virke från Hjältevad (Vida Timber). Dagens godskunder är bl a IKEA 

Industry Group och förpackningsföretaget OKAB. 

 

I morgondagens alltmer klimatanpassade värld har järnvägen sin givna plats. Det förutsätter dock att fordon och 

bana miljöanpassas och kan tillgodose effektiva och tidsanpassade transporter i de relationer marknaden 

efterfrågar. Då blir även investeringar i anslutande bana (Stångådalsbanan) viktiga för transport av t ex massaved 

och trävaror på Höglandsbanan.   

 

Näringslivet ser positivt på järnvägstransporter 
 
Oskarshamns kommun och Scania CV AB har i 

en tidigare gemensam avsiktsförklaring lagt 

grunden för att bygga en ny godsterminal på 

Kvastmossen väster om stadens centrum. 

Arbetet har påbörjats. Kombiterminalen avses 

få anslutning till järnväg samt till E 22 och Rv 

37/47. Scania lyfte i sin avsiktsförklaring fram 

målet att halvera sina koldioxidutsläpp till år 

2025 och att få en högklassig transportlösning 

där last av råmaterial och färdiga hytter snabbt 

och enkelt ska kunna lyftas över från tåg till 

lastbil och vice versa. Då handlar det om 

långväga järnvägstransporter till industriella 

centra i Europa där lastbilarna monteras  

samman. 

 

 

 
IKEA Industry Group i Hultsfred får det lim som används för tillverkning av spånskivor via järnväg. Företaget 

undersöker möjligheterna att även kunna leverera färdiga produkter från sin anläggning på järnväg. Även i detta 

fall fortsätter en stor del av godsflödet ut i Europa. Företagets tidigare VD Klas Steensrum såg i samband med 

projektets godsseminarium 2018 behov av att öppna persontrafik på järnvägen för att lättare kunna rekrytera 

kompetent personal och underlätta besök från omvärlden där man idag tvingas åka bil långa sträckor för att 

besöka fabriken. 
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Vår vision – 

Framtidens tågresa Göteborg-Oskarshamn 
på 3 timmar 
  
Tung godstrafik med tåglängd upp mot 700 meter kräver att banan rustas upp, elektrifieras och får förlängda 

mötesstationer. Upprusningen innebär helsvetsat spår i betongslipers på makadambädd. Därmed ges möjlighet 

till lugnare gång i högre hastighet och minskad för urspårning till följd av bl a solkurvor. Investeringar för 

framtida godstrafik kommer även banans persontrafik till godo. Upphandling av nästa generation motorvagnar 

har nyligen slutförts. En ny stor depå för underhåll står färdig i Nässjö om två år och redan 2024 väntas de första 

motorvagnarna i en serie om 28 fordon tas i trafik. 

 
Med den nya generationen Krösatåg i 
trafik på upprustad bana är det rimligt att 
kalkylera med 2 timmars restid 
Oskarshamn-Jönköping.  Med byte till 
framtida höghastighetståg i Jönköping kan 
både Landvetter flygplats och Göteborg 
nås på ca 3 timmar.  Blir trafikupplägget 
utan tågbyte och så att Krösatåget från 
Oskarshamn istället växlas in på den nya 
banan kan Göteborg nås med bara en 
halvtimme längre restid. Den nya 
generationen eldrivna Krösatåg kan köra 
200 km/h och har ca 200 sittplatser. 

 

Restiderna kan minskas redan nu 
 
Fram till 1980-talet var SJs främsta medel att minska restider på regionala linjer att slopa uppehåll. Med 

tillkomsten av Krösatågen och annan storregional trafik följde banupprustning, effektivare fordon och kortare 

restider.  Restiderna i trafiken har hittills sänkts med ca 20 %. 

 

Det motsatta hände när persontrafiken med tåg öster om Eksjö ersattes med buss 2014. Resenärer som ska åka 

Göteborg-Oskarshamn hänvisas normalt ta tåget till Kalmar och där byta till buss med total restid 5:30 - 6:00 

timme. Sträckan är 43 mil att jämföra med 37 mil då tågresan gick via Nässjö. Motsvarande bilresa via Rv 40 är 

32 mil och beräknas ta 4 timmar utan raster och måltidsuppehåll.  

 

Med återupptagen persontrafik Nässjö-Oskarshamn kan restiden Göteborg-Oskarshamn minska till ca 5 timmar 

inkl. tågbyte i Nässjö. Restiden blir något kortare från Malmö och Halmstad. Krösatågens motorvagnar har god 

acceleration som gör det möjligt att behålla uppehåll på många av de stationer där tågen tidigare stannat. 

En annan fördel med tåg på Höglandsbanan är att anslutningar till Stångådalsbanan i Hultsfred och Berga ger 

bekväm anslutning till och från ett pärlband av stationsorter mellan Kalmar och Linköping. Hultsfred kan 

därmed åter bli en järnvägsknut. 

 

Det verkliga genombrottet för öst-västliga resor inträffar om en ny och rak höghastighetsbana byggs Göteborg-

Jönköping. Reslängden blir då ungefär densamma för tåg och bil men den som tar tåget reser betydligt snabbare 

och kan använda restiden för mat, vila eller arbete. 
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Vår vision - 

Daglig anslutning till och från Gotland 
Oskarshamns station ligger helt nära stadens färjeterminal. Tågens tidtabeller har därför under lång tid anpassats 

för färjeanslutning. Det var egentligen först 2005 när tågtrafiken ställdes in till Oskarshamn som detta samspel 

bröts.  Bortfallet av tågtrafik innebar att långväga anslutningar som t ex till Malmö och Göteborg föll bort och 

många resenärer tvingades ha tillgång till bil för att kunna resa denna väg till eller från Gotland.  

 

 
Det handlar om några minuters gångväg mellan plattform och färjeterminal. Oskarshamn station står idag i huvudsak 
tom efter att ha rustats upp med lokaler för restaurangverksamhet och för Kalmar Länstrafiks kundtjänst. 

 

Tåg och färja kan anslutas redan nu 
 

Det gjordes försök att utveckla anslutning tåg-färja i 2000-talets inledning. Resor till Visby var inget problem. 

Däremot kunde inte resenärer i motsatt riktning nå Nässjö innan sista snabbtåget mot Malmö redan avgått.  

 

Så en dag kring årsskiftet 2018/2019 löste SJ vårt problem – nästan i varje fall. 

 

Den kraftiga uppgången i resandet före pandemin gav SJ anledning sätta in ett nytt tåg mot Malmö en timme 

senare från Nässjö. Denna förbindelse har även gett senare tåganslutning till Jönköping och Växjö och ger 

anslutning till flertalet tåglinjer i Skåne. Summerar man befolkningsunderlaget som kan använda förbindelsen 

handlar det om drygt en miljon invånare. Väster om Öresund finns lika många som kan nå sitt resmål timmen 

efter midnatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destination Gotlands färjor är byggda 2003-2019 och tar 1500-1650 passagerare med möjlighet att gå 28.5 knop. Det 
innebär en restid Visby-Oskarshamn på under 3 timmar. 
 
Nässjö resecentrum invigdes 1993. Stationen har sex utgående spår med 2-3 resandetåg i timmen och riktning på Södra 
Stambanan och Jönköpingsbanan. Persontrafik med tåg finns även till Eksjö, Halmstad och Vetlanda. 
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Tågtrafik på Höglandsbanan 
      Steget från vision till verklighet 
 
 

Sett till nuvarande trafik på Höglandsbanan kan det krävas många steg för att vända 
utvecklingen. Endast ett godstågspar vardagar och persontrafik på mindre än 40 % av 
banlängden medför risk för att investeringar uteblir, underhåll dras in och befintlig 
trafik på sikt kan flyttas över till väg.  
 
Leaderprojektet Astrid Lindgrens Hembygd (ALH) insåg detta och startade 2017 ett delprojekt om 

transporter Nässjö-Oskarshamn för att klarlägga förutsättningarna för framtida gods- och persontrafik. 

Inom delprojektet genomfördes seminarier om framtida persontrafik och om utvecklad godstrafik på 

banan. Slutsatsen var att Höglandsbanan har förutsättningar att utvecklas till en viktig länk i Sveriges 

järnvägsnät både för gods- och persontrafik. 

 

Detta resulterade i att ALH öppnade ett nytt delprojekt 2019: ”Transporter i Astrid Lindgrens 

Hembygd 2.0” med syfte att gå vidare och lägga fram förslag för trafikupplägg på kort och lång sikt. 

Vår rapport inrymmer förslag till åtgärder på kort sikt för att få igång trafiken och en utblick 20-25 år 

framåt i tiden när tidigare redovisad vision kan tänkas vara förverkligad.   

 

 
Sista Krösatåget i Oskarshamn den 13 
december 2014. Följande dag ersattes 
tågtrafiken med buss på sträckan Eksjö-
Hultsfred. Tågtrafiken på sträckan 
Berga-Oskarshamn skulle fortsätta 
ytterligare tre år men då som en del av 
trafiksystemet Kustpilen och med 
anslutning till/från tågen Kalmar-
Linköping i Berga. 
 
Tågets förare Magnus Lindman (bilden) 
har bistått med kunskap och bilder om 
främst motorvagnar och infrastruktur till 
denna rapport. Han har även varit förare 
vid studieresorna inom projektet. 
 
 

 
 

Vägen att förverkliga visionerna om Höglandsbanan kan synas lång och resurskrävande men varje 

förflyttning börjar med ett första steg. Vårt förslag är att med befintlig bana och tillgängliga 

motorvagnar redan i närtid göra persontrafiken genomgående Nässjö-Oskarshamn. Vi menar att 

nyckeln till framgång är att i Oskarshamn knyta samman färjetrafiken till Gotland med järnvägsnätet i 

södra Sverige. Samma nyckel kan användas i kontakter med Trafikverket om statligt stöd för att 

komma igång med trafiken. 

 

Nästa steg är att godsterminalen som byggs vid Oskarshamn blir en kombiterminal som förenar väg- 

och järnvägstransporter. Regelbundna godstransporter på järnväg öppnar för baninvesteringar som 

även gynnar persontrafiken och i sin tur ökar intresset att lyfta över fler transporter till järnväg. 
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Persontrafik på järnvägen i närtid 
 

När persontrafiken på järnväg Eksjö – Hultsfred ställdes in i december 2014 ersattes tågen med ökad 

trafik på två befintliga busslinjer. Linje 325 Nässjö-Vimmerby-Västervik och linje 330 Eksjö-

Mariannelund. Dessutom tillkom en ny busslinje 327 Hultsfred-Mariannelund. Denna linje drogs in till 

följd av lågt resande samtidigt som kvarvarande tågtrafik Berga-Oskarshamn ställdes in 15 juni 2019. 

Vardagar går linje 325 varje timme Nässjö-Vimmerby med förlängning varannan timme till Västervik. 

Linje 330 är mer lokal och i huvudsak inriktas på arbets- och skolresor och går främst morgon och 

eftermiddag vardagar. 

 

De tidigare tågturerna Berga-Oskarshamn ersattes i första hand av fler turer på busslinje 155 

Högsby-Berga-Oskarshamn. Linje 310 trafikerar sträckan Växjö-Åseda-Högsby-Oskarshamn. 

Trafikutbudet är begränsat men några turer har i Växjö anslutning med Kust till Kustbanan. 

 

Den busstrafik som ersatte tågen angör flera målpunkter i berörda kommuncentra. Med tanke på 

busstrafikens omfattning och inriktning är det rimligt att anta att ett begränsat tillskott av tågturer på 

Höglandsbanan får begränsad effekt på kortväga resandet. Tågen kan avlasta några bussturer men inte 

i sådan omfattning att det motiverar minskning i busstrafikens utbud. Tågen alstrar främst nya resor 

eller tar över resor som skulle skett med bil. Möjligheten att nå attraktiva resmål som medeltidsstaden 

Visby och Astrid Lindgrens Värld med kort promenad kan göra tåget till ett alternativ för många som 

tidigare inte kunnat eller velat använda bil.  

 

Vad är det som kan motivera återupptagen tågtrafik på kort sikt?  
 

1. Överföring av mer långväga resande längs linjen som i huvudsak sker med bil. Det 
gäller främst resor som i järnvägsknuten Nässjö ansluter till och från Jönköping samt 
Malmö, Stockholm, Göteborg och Halmstad.  

 
2. Det finns redan idag goda möjligheter att ordna anslutning till och från Gotland året 

runt.  Sommarhalvåret kan anslutning ordnas både med förmiddags- och kvällsturer -
vinterhalvåret till och från kvällsfärjan. Tåget får en viktig roll i en klimatarbetet när 
det inte längre krävs tillgång till bil för att åka mellan Gotland och större resmål på 
fastlandet. 
 

3. Dagens trafikupplägg innebär att med persontrafik på Höglandsbanan kan tåg i tre 
riktningar mötas i Hultsfred varannan timme för passagerarutväxling. Det ger en 
koppling för snabba och bekväma tågresor mellan Nässjö, Kalmar och 
Linköping och stationerna däremellan. 
 
 

Tre frågor måste besvaras för att motivera återupptagen persontrafik på kort sikt. Det är: 

 

 Håller banans nuvarande standard och säkerhetssystem för sådan trafik? 
 Går det att omdisponera motorvagnar för dessa turer inom nuvarande vagnpark? 
 Kan trafiken utföras utan krav på kraftigt ökat ägartillskott från regionernas sida? 
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Höglandsbanans standard och säkerhetssystem 
 

När det gäller standard och säkerhetssystem kan banan delas in i fyra sträckor. 

 

 Nässjö-Eksjö. Här bedrivs både person- och godstrafik. Sträckan är delvis backig och 

kurvig men genom omfattande banupprustning i slutet av 1990-talet erbjuds god 

banstandard med helsvetsat spår i betongslipers på makadambädd. Säkerhetssystem 

ATC finns. Möjligt att mötas i Eksjö. Högsta förekommande hastighet år 120 km/h. 

 

 Eksjö-Hultsfred. Begränsad trafik med ett godstågspar vardagar till/från Oskarshamn 

och regelbunden trafik med sågat virke från Hjältevad. Persontrafik saknas. Någon 

större banupprustning har inte skett sedan 1960-talet. Skarvspår med träslipers på 

grusbädd. Säkerhetssystem ATC saknas. Viss spårjustering har genomförts med 

makadamisering i främst kurvor. Mötesmöjlighet i Hjältevad när tågklarerare är i 

tjänst. Högsta tillåtna hastighet 95-100 km/h med ett antal hastighetsnedsättningar.  

 

 Hultsfred-Berga. Gemensam sträcka med Stångådalsbanan. Persontrafik Kustpilen, 

Kalmar-Linköping med avgångar varannan timme och möten i bl a Hultsfred. Ett 

godstågspar till Oskarshamn vardagar. Hultsfred är bevakad station. Mörlunda station 

är byggd för tågmöten men bemannas normalt inte med tågklarerare. ATC finns. 

Sträckan bara delvis upprustad med helsvetsat spår. I övrigt fortfarande skarvspår. 

Högsta tillåtna hastighet 120 km/h. 

 

 Berga-Oskarshamn. Berga är bevakad station. Sträckan har god linjegeometri och inga 

mellanliggande hållplatser. Skarvspår på grusbädd. Inga mötesmöjligheter. ATC 

saknas. Högsta tillåtna hastighet 100 km/h.  

 

 

 
 
Den upprustade sträckan Nässjö-Eksjö har helsvetsat spår med stabil infästning i betongslipers. Rälsen är lagd på 
makadambädd. Vid framtida elektrifiering måste den gamla bron på bilden och upp mot 10 andra broar byggas om 
för att ge tillräcklig höjd för kontaktledningen. 
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Tekniskt sett kan Höglandsbanan redan nu användas för persontrafik. Den teoretiska körtiden 

beräknad på största tillåtna hastighet på delsträckor och utan uppehåll blir ca 1:35 timme 

vilket motsvarar en genomsnittlig hastighet på 90 km/h.  

 

Den faktiska restiden måste utgå från ett antal fasta eller behovsanpassade stationsuppehåll 

för tågmöten och resandeutveckling. Tidtabellsmässigt realistisk körtid är 1:50 - 2:00 timme 

med en genomsnittlig hastighet på 75-80 km/h.  

 
 
Som framgår av denna hastighetsprofil 
medges betydligt högre hastighet på den 
upprustade sträckan Nässjö-Eksjö än på de 
sträckor som fortfarande har skarvspår.  
Region Kalmar län beräknade i en rapport 
2020 kostnaden att rusta upp 34 km av 
Hultsfred – Berga till 197 milj kr. 
Godstrafikens hastighet skulle då kunna 
höjas från 70 km/h till 100 km/h.  
 
 

 

 

 
Banprofil över samma stäcka visar att det 
finns grund för ordet ”Höglandsbanan”. Från 
Oskarshamn nära havsnivån till Nässjö ca 300 
m.ö.h. Kraftig stigning på många avsnitt, 
främst Eksjö-Nässjö.  
 
 

 

Utbyggnad av ATC till hela sträckan Nässjö-Oskarshamn är prioriterat liksom en utvidgning 

av Hultsfreds stationsområde för utväxling av vagnar till IKEAs anläggning utan att låsa upp 

hela järnvägssträckan Hultsfred-Hjältevad. Införande av persontrafik i närtid hindras inte av 

den begränsade godstrafiken på banan förutsatt att resandetågen prioriteras och godstågets 

tåglägen justeras något.    

 

Kan trafiken utföras inom ramen för dagens vagnpark 
 

Även denna fråga kan besvaras med ”ja”. 
 

Höglandsbanan är inte elektrifierad och lär inte bli det under detta årtionde. Det innebär att de 

fordon som ska utföra trafiken är av typ Y31/Y32 Itino. Motorvagnarna finns både som 

Krösatåg och Kustpilen. Y31 är tvådelad med 100 sittplatser och Y32 med ca 160 sittplatser.  

Krösatågen har 4 Y31 och 6 Y32 tillverkade 2003-2010.  Samtliga har genomgått revisioner 

och fått delvis ny inredning. Kustpilen har 5 Y31 för trafik på Stångådals- och Tjustbanan. 
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Motorvagn Y 32 (tredelad) i Eksjö                    Motorvagn Y 31 (tvådelad) i Oskarshamn 
 

Förslag till tidtabell för persontrafik Nässjö-Oskarshamn 
 
Utgår vi från dagens situation där två av Krösatågens tio motorvagnar utgör fordonsreserv för 

att klara planerat underhåll och revisioner så står högst åtta tågsätt till daglig disposition. De 

flesta står i Nässjö över natt. Sen eftermiddag vardagar är alla dessa åtta trafiksatta. Ett av 

fordonsomloppen går i huvudsak i lokala turer Nässjö-Eksjö. Det går att samordna dessa 

lokala turer med genomgående turer till Hultsfred och Oskarshamn. Trafiken kan utföras inom 

ramen för befintligt antal fordon. Viss tidjustering krävs vid avgång Nässjö. 

 

Det trafikupplägg som redovisas nedan ger två genomgående förbindelser till Oskarshamn 

med möjlig färjeanslutning. De Krösatåg som vänder i Hultsfred har anslutning till/från både 

Kalmar och Linköping. Kortaste anslutningstid från färja är 30 minuter. 

 
Förslag tidtabell Nässjö-Oskarshamn (trafik enligt tågplan T21): 
 

 Dagligen Dagligen  Må-fr, S         Lö  Må-fr, S 
Avg Malmö     06:04   4)    10:04     13:04    14:04     15:04 
Avg Göteborg    04:59    4)     09:00     12:26    13:59     13:59 
Avg Jönköping C   07.39  4)   11:26 4)     14:34    16:04     16:29  
Avg vg Näsässjöjö      008.2.28     112:3:30       115:2:24      116:51       117:2:25 
Avg Ekvg Eksjöjö      008.4.47     112:5:50       115:4:45      117:09       117:4:47 
Mariarianannelunelund      009:1:15 xx     113: 119 x        116:1:13 x      117:37 x x       118:1:15 x 
Ank HuHultsltsfreded      009.3.33     113:3:38         16:3:31       117.55       118:3:33 
Ank Kalmar   11:38   15:38         -   19:38     21:37 
Ank Linköping   11:38   15:38         -   19:40     21:38 
Avg Huvg Hultstsfrered      009:3:33     114:0:04       116:3:33      118:04       118:3:33 
Bergrga      110:0:01 x x     114:3:30       116:5:58 x      118:30       118:5:58 x 
Ank Oskarsharshamn      110:2:22     115:1:15 B B       117:1:17 2)        19:05 B B        119:1:17 
Ank Visby hamn 14:40/14:50 

1) 
         23:00/00:20 

1) 
23:00/00:20 
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     MåMå-frfr          LöLö  DagliDagligenen  DagliDagligenen       LöLö MåMå--fr,r, S S  
Avg Visby  
hamn 

   2)      2) 06:20/07:30 
1) 

      16:20  
     3) 

Avg vg Oskararshamn      005:4:46  009:03      111:04   112:55 B   116:55 B      119:4:45 
Bergrga      006:0:08 x x  009:25 x x      111:26 x x     113:3:39  117:39      220:0:06 x x 
Ank HuHultsltsfreded      006:3:32  009:48      111:49     114:0:02  118:02     220:3:32 
Avg Kalmar      - 08:30    10:36   12:36  16:36    18:36 
Avg Linköping      - 08:21    10:24   12:23  16:25    18:26 
Avg Huvg Hultstsfrered      006:3:32  110:06      112:06     114:0:06 18:06      220:3:33 
Mariarianannelunelund      006:5:51 x x  110:24 x x      112:24 x x     114:2:24 x x 18:24 x x      220:5:52 x x 
Avg Ekvg Eksjöjö      007:1:18  110:51      112:51     114:5:51 18:51      221:2:20 
Ank Nässjöjö      007:3:36  111:08      113:08     115:0:08 19:08          221:3:37 
Ank Jönköping  008:20 11:55   14:48    16:01  19:55   22:51 
Ank Göteborg 11:00 14:00   16:00    18:00 22:00          - 
Ank Malmö  09.48 13:39   15:48    17:49        -   23:58 

Rödöd k kursrsiviv s stil gältil gällerler t tidid f förör an anslulutantandede tågtåg/bubuss/båtåt. . Samamtligatliga hå hållllplatplatser Nr Näsässjöjö-HuHultltsfredred 
ärär inte inte m mededtagtagna. a.  

1) Dessa färjeturer går främst under sommarperioden och vid större helger 
2) Motorvagnen står I Oskarshamn över natt 
3) Avgång Visby kl 16:20 fredag och söndag förutsätts gälla alla veckans trafikdagar 
4) Måndag-fredag 

 

Samtliga avgångar Nässjö – Eksjö 
    Må-fr Dagligen   Må-fr Dagligen   Må-fr 
Nässjö    05.55     08:28   11:20   12:30   13:20 
Eksjö    06.13     08:46   11:38   12:48   13:38 

 
      Lö Må-fr, S Dagligen      Lö Må-fr, S   Må-fr 
Nässjö   15:20    15:24    16:10   16:51   17:25   19:20 
Eksjö   15:38    15:42    16:28   17:09   17:43   19:38 

 
Samtliga avgångar Eksjö - Nässjö 

    Må-fr    Må-fr     Lö   Må-fr Dagligen   Må-fr 
Eksjö    06:30    07:18    10:51   11:48   12:51   13:48 
Nässjö    06:48    07:36    11:08   12:06   13:08   14:06 

 
 Dagligen       Lö Dagligen       Lö   Må-fr Må-fr, S 
Eksjö   14:51   15:48   16:33   18:51   19:48   21:20 
Nässjö   15:08   16:05   16:51   19:08   20:06   21:37 

 

  

Broschyr Höglandsbanan -2021.qxp_Layout 1  2021-11-01  09:16  Sida 17

2158



18

 

Ekonomi 
 

Den utökade trafiken på Höglandsbanan kräver på kort sikt inga investeringar i bana eller 

motorvagnar. Trafikarbetet enligt vårt exempel ovan ökar med ca 275 000 tågkm per år 

jämfört med dagens trafik på sträckan Nässjö-Eksjö. 

 

När vi beräknat merkostnaderna så har vi utgått från ett pris som är nära genomsnittlig 

kostnad för Krösatågens basutbud. Vi har valt 55 kr per tågkm. Merkostnaden blir då ca 15 

milj kr. Kostnadsökningen kan helt eller delvis täckas av statsbidrag och trafikintäkter. 

 

Det är som vanligt lättare att beräkna kostnad än intäkt. Resandet påverkas över tid och med 

stora säsongsmässiga variationer. Det framtida resandet kan även växa genom ökad militär 

närvaro på Gotland eller att ungdomar avstår bil och åker kollektivt till och från studieorter på 

fastlandet. Resor under turistsäsong kan som tidigare fylla vissa tåg. Även under lågsäsong 

kan resandet vara högt helger medan det normalt är lågt vardagar. Vi ska inte heller bortse 

från resor till/från Oskarshamn. Det handlar om upp mot en halvtimmes kortare restid mot 

Malmö och en timme kortare restid mot Göteborg med byte i Nässjö istället för Kalmar.  

 

Vi har utgått från att priset för tågresa Oskarshamn-Nässjö är jämförbart med priset för 

bussresa Västervik-Nässjö (93 kr vuxen resenär).  

 

Pandemin har bidragit till att en kraftig nedgång i resandet med kollektivtrafik. Vi utgår därför 

från att den aktuella tågtrafiken under det inledande året bara får en fyllnadsgrad på 25 %, Det 

innebär att i genomsnitt var fjärde plats fylls på tågen. Det ger en intäkt på ca 6,5 milj kr och 

kostnadstäckning på ca 43 %. Ägartillskott 8,5 milj kr. Den dag tågen fylls till i snitt 30 % 

ökar intäkten till 7,8 milj kr och kostnadstäckningen höjs till 52 % och ägartillskottet blir 7,3 

milj kr. Med den styrning mot minskat bilåkande som följer i klimatkrisens spår utgår vi från 

att denna resultatförbättring kommer att fortsätta över tid. 

 

Det är bara 10 år sedan statsbidraget togs bort för tågtrafiken på denna linje. Möjligheten att 

åter få statsbidrag för tågtrafik Nässjö-Oskarshamn måste lyftas nu när fokus ligger på 

långväga resor och koppling till Gotland. Gotlandstrafiken är ett dominerande objekt för 

statligt transportstöd. Trafikverket handlägger stödet till denna trafik (ca 500 milj kr per år). 

Det ligger i verkets intresse att färjetrafiken bedrivs effektivt och klimatanpassat.  

 
Resor med Destination Gotlands färjor Visby-
Oskarshamn år 2008. 
Det är en påtaglig topp i resandet under 
semestermånaden juli. Då är samtidigt utbudet av turer 
som högst. Under juli är bara ca 10 % av resenärerna 
från Gotland. 
Under vinterhalvåret handlar det normalt om en 
dubbeltur sex dagar i veckan på linjen till Oskarshamn. 
Ungefär 50 % av de som reser då är bosatta på Gotland. 
Källa: Infraplan rapport 2008 
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En ny generation motorvagnar på gång 
 

Två viktiga trafikupphandlingar har genomförts under det senaste året.  

 December 2020 avslutades trafikupphandling. Avtalet är på tolv år och omfattar 
trafiken på hela nätet med Krösatåg och Kustpilentåg. Hela denna trafik 
kommer att utförs av en och samme trafikutövare som Krösatåg. 

 
 April 2021 avslutades upphandlingen av nya motorvagnar. Vagnarna kommer 

att användas i den gemensamma Krösatågstrafiken som avses ovan och kommer 
att levereras av spanska tillverkaren CAF. 

 

 
 
Tabell: Några data om de nya motorvagnarna  
 

 ER3 – Eldriven motorvagn BIR1 - Bimodal motorvagn 
Antal                   20 st                      8 st 
Motorvagnens längd                   76 m                    68 m 
Hastighet                200 km/h 140 km/h diesel. 200 km/h eldrift 
Vikt                160 ton                  165 ton 
Sittplatser                205 st                  152 st 

Stående                214 personer                  169 personer 
Toaletter                    2 st                      2 st 
Övrigt              Tågvärdskupé         Tågvärdskupé med kiosk 
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Tillskottet av nya motorvagnar kommer utan tvekan att stärka tillförlitligheten i Krösatågens 

trafik. Fordonens prestanda gör det lättare att hålla tidtabell vid trafikstörningar och att klara 

ökat resande i högtrafik. De 20 nya eldrivna motorvagnarna ska ersätta äldre fordon 

tillverkade på 1980- och 1990-talet och som i de flesta fall är ombyggda flera gånger.  

 

Effekterna blir dock begränsade för de bandelar som ännu inte elektrifierats. Upphandlingen 

inrymmer bara åtta bimodala motorvagnar avsedda för Stångådals- och Tjustbanorna.  Dessa 

ska ersätta äldre motorvagnar typ Y2 byggda 1991-1998 där behov av underhåll blir alltmer 

kostnadskrävande och tillgången till reservdelar allt sämre. 

 

Det innebär att om Höglandsbanans persontrafik ska återupptas i närtid på måste motorvagnar 

ur Krösatågens befintliga vagnpark svara för trafiken fram till dess det beställts fler bimodala 

vagnar eller att banan elektrifierats.  

 

Höglandsbanan i framtiden 
 

Framtidsfrågor inrymmer alltid osäkerhet och en blandning av hot och möjligheter. Framtiden 

är tiden som ska lösa dagens problem. Framtiden är tiden då visioner ska bli verklighet. Ibland 

inträffar händelser som inte förutsetts – typ pandemin. Ibland är inträffar händelser som borde 

åtgärdats tidigare – typ klimatkrisen. Det är då vision och verklighet kan gå olika vägar. 

 

Pandemin har aktivt styrt oss från att åka kollektivt till att åka bil. Det kommer att ta flera år 

för kollektivtrafiken att återta sina marknadsandelar och nå de ekonomiska mål som ställts på 

verksamheten. Mellan april 2019 - april 2020 rasade resandet med Krösatågen mer än 55 %. 

Resandet ligger fortfarande långt under 2019 års nivå. Det finns exempel på buss- och 

tågtrafik där resandet nått sådan nivå att intäkterna inte täcker kostnaden för drivmedel. Det 

finns sträckor där det är vanligare att köra tom tur än att ha tjugo passagerare ombord.  

 

Samtidigt kräver målet om ett klimatneutralt Sverige en successiv men snabb minskning av 

fossildrivna person- och godstransporter för nå målet om inga nettoutsläpp av växthusgaser 

till atmosfären senast 2045. Elektrifierad spårburen trafik är en del av lösningen. 

 

Eldrift - ett måste i framtiden 
 
Både person- och godstrafiken på Höglandsbanan utförs med dieseldrivna fordon vars 

tekniska och ekonomiska livslängd börjar gå mot sitt slut. Det går att uppgradera och öka 

underhåll till en viss grad men kostnaderna ökar med åldern och tillgången till reservdelar 

begränsas. Det innebär längre stillestånd och ökat behov av reservfordon.  

 

Nya styrmedel kan tillkomma. Dieseldrivna järnvägsfordon är redan påförda högre banavgift 

och kan i framtiden utsättas för slopad skattefrihet på fossila drivmedel. 

 

Lösningen för framtiden är eldrivna fordon på elektrifierade banor. Bimodala tåg är en 

övergångslösning drivna av elmotorer som får sin el från tågets drivenhet. Inledningsvis kan 
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det handla om fossila drivmedel för att senare övergå till mer klimatneutrala alternativ och till 

slut batteridrift. Batteridrift kan i sin tur kombineras med partiell elektrifiering som för 

Höglandsbanan kan innebära att laddning via strömavtagare på sträckor som blir föremål för 

elektrifiering, t ex Nässjö-Eksjö och Hultsfred-Berga samt stationär laddning i Oskarshamn. 

När hela sträckan är elektrifierad kommer tågets drivenhet ersättas med en passagerarenhet 

och all drift ske via kontaktledning. 

 
  
Det bimodala tåget på bilden har en 
motorenhet i mitten som alstrar den ström 
som driver elmotorer i boggierna. 
 
När tåget går på elektrifierade sträckor kan 
en strömavtagare fällas upp mot 
kontaktledningen för att ladda batterier i 
motorenheten. 
 
Motorvagnen på bilden är från Stadler, modell 

Flirt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Helsvetsad räls minskar risken för solkurvor 
 

Medan sträckan Nässjö-Eksjö håller god banstandard finns behov av insatser på övriga delar 

av Höglandsbanan. I dagens läge med mer än hälften av banan utan persontrafik lär det vara 

svårt att motivera större insatser. Situationen blir en annan den dag det tas beslut om större 

satsning på godstrafik för transport av t ex skogsråvara eller lastbilshytter. Då handlar det om 

långa, tunga tåg i tidsanpassade lägen. En viktig faktor i sammanhanget är att många sträckor 

som är lämpliga för framtida godstransporter är just sådana banor vi idag kallar för regionala. 

 

Lösningen är helsvetsat spår på betongsliper och makadamiserad banvall. Risken för solkurva 

och urspårning begränsas. Tunga diesellok är inget alternativ på sikt. Det handlar om ellok 

som klarar de stigningar som finns på Höglandsbanan och som kan gå i internationell trafik 

med skiftande spänning och säkerhetssystem. Eldrift kräver ökad hinderfrihet i sidled som ger 

bättre sikt, färre farliga vägkorsningar och minskad risk för nedfallna träd och viltpåkörning. 
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Trädsäkrad sträcka på södra stambanan 
nära Lammhult. 
 
Arbetet med att öka utrymmet mellan spår 
och skog tog fart efter stormen Gudrun år 
2005. Då föll mängder av träd ned över 
spåren och tog i fallet med sig järnvägens 
kontakt- och matarledningar. 
 
Det tog lång tid innan spåren kunde öppnas 
på nytt med återställd eldrift. 
 
Sikten blir bättre och därmed förbättras 
möjligheten att förebygga kollisioner vid 
frisiktskorsning och älgpåkörningar med 
trädsäkring. Gäller i hög grad även 
enkelspåriga banor typ Höglandsbanan. 

 
 

Med frekvent person- och godstrafik på samma bana måste behovet av fjärrstyrda och 

tillräckligt långa mötesstationer beaktas. Dessa mötesstationer behöver inte läggas på samma 

plats där resandeutväxling sker även om det kan ha fördelar. Möjligheten att flytta möten vid 

trafikstörningar förutsätter fler ”aktiva” mötesplatser som kan fjärrstyras. 

 

För närvarande är det bara Hultsfred som har mötesspår av sådan längd att framtida långa 

godståg kan gå in på sidotågväg. Av övriga mötesstationer synes det mest kostnadseffektivt 

att förlänga befintliga spår i Hjältevad.  

 

På Scanias initiativ har det genomförts test med transport av fordonshytter i järnvägsvagn. 

Innan transporterna kan ske i större skala krävs spåranslutning till lastplats (kombiterminal) 

samt en vagnpark lämpad för ändamålet. Den inledningsvis begränsade dragkraften vid 

dieseldrift kan kräva korta tåg till Nässjö där vagnarna sedan växlas samman till heltåg.  

 

Visionen ”Det tunga godset väg är järnväg” kan mycket väl komma att inledas med just 
transport av hytter. Det påskyndar banupprustning och elektrifiering vilket i sin tur 
öppnar för fler trafikupplägg med heltåg eller samlastade tågtransporter. 
 

Tåg på längden och buss på tvären 
 

En resa består ofta av flera länkar. Jämför man bil och kollektivtrafik kräver bilen normalt 

kort gångsträcka vid resans start och mål. Tågdelen i kollektivtrafikresan kan i gengäld ske i 

högre hastighet. Den totala restiden vid korta och medellånga resor brukar ändå bli längre för 

kollektivtrafiken till följd av anslutningsresor samt vänte- och bytestid vid terminal. Denna tid 

upplevs dessutom mer obekväm än den tid man befinner sig ombord på fordonet. 

Kollektivtrafikens mer långväga resor har lättare att behålla eller öka sin marknadsandel. 

Tåget kan ha prismässig fördel och restiden kan användas mer effektivt än vid en bilresa. 

 

Jämför vi framtidens restid bil – buss - järnväg kan vi utgå från att vägtrafikens restider i de 

flesta fall ligger kvar på samma tid som idag. Tågresor på upprustad järnväg har potential att 

sänka sina restider. Det beror inte bara på snabbare tåg på upprustade banor utan även på 

effektivare tågledning, smidigare tågmöten och färre störande händelser längs banan. 
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Framtiden för Höglandsbanan och många andra banor med regional persontrafik kommer att 

avgöras inom de närmast 10-15 åren. Klarar man denna övergångstid talar mycket för att 

framtida spår både blir upprustade och elektrifieras 

 

Låt oss utgå från att Höglandsbanan uppfyller dessa kriterier och får en sådan upprutning.  

 

Banupprustning innebär även säkerhetshöjande höjande som planskilda passagager. Tills 

vidare talar mycket för att hastighetshetsstandarden inriktas mot 250 km/h för högprioriterad 

järnväg av stambanekaraktär och 200 km/h för regionala banor med mer långväga trafik.  

 

Andra egenskaper som kommer att känneteckna framtidens regionala tågtrafik är tätare trafik 

och fasta avgångstider över hela den trafikerade tiden.  

 

För Höglandsbanan (och Stångådalsbanan) innebär det i framtiden timmestrafik över 
hela dagen. Alla tåg har samma uppehållsmönster och därmed mellantider.  

 

Det innebär för Krösatågstrafiken att tågen från Nässjö, Kalmar och Linköping kan mötas i 

Hultsfred varje heltimme för resandeutväxling. Tågen mot Kalmar och Oskarshamn kan gå 

sammankopplade mellan Hultsfred och Berga - eller läggas 10-15 minuter efter varandra med 

en bevakad säkerhetssträcka emellan.  

 

Timmestrafik på enkelspår förutsätter att resandetåg kan mötas mellan Hultsfred och Nässjö. 

Tidtabellsmässigt bör den ligga ungefär på ungefär halva sträckan (Hjältevad eller Hult). 

  

Restiden Oskarshamn-Nässjö på en upprustad och elektrifierad bana kan begränsas till 
ca 1:30 timme plus ytterligare 0:30 timme till Jönköping. Det motsvarar vår vision för 
persontrafiken. 
 

Förändringar i omgivande trafik 
 

Höglandsbanan och Stångådalsbanan har mer gemensamt än sträckan Hultsfred-Berga. De 

kompletterar varandra och ger möjlighet att skapa större marknad både för person- och 

godstrafik. Det är därför viktigt att veta 

 

Vad finns det för tankar kring Stångådalsbanan framtid? 
Vad händer i kommande upphandling av färjetrafiken – trafikupplägg, terminaler? 
Vad händer med Nässjö station – och med tänkbar elektrifiering Nässjö-Eksjö? 
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Hur går vi vidare? 
 

Det uppdrag som lagts ut inom projektet Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens 

hembygd, ALH får med denna rapport anses slutfört. Samtidigt är det nu som det egentliga 

arbetet med att skapa nätverk och ta fram beslutsunderlag börjar. Många framtida aktörer har 

redan nämnts vid namn: Region Jönköpings. Kalmar och Gotlands län med sina resp. 

regionala trafikmyndigheter, ett flertal kommuner, statliga myndigheten Trafikverket, 

näringslivets aktörer, Destination Gotland och berörda tågoperatörer. Listan kan göras längre. 

Det viktigaste är dock att stafetten går vidare och att arbetet börjar snarast möjligt. 

  

Nedan redovisas förslag som behöver lösas redan i ett inledande skede:  
 

 Ge eftermiddagsfärjan från Visby enhetlig avgångstid Visby 16:20 med ankomst 
Oskarshamn 19:15 alla dagar turen går! 

 
 Kontakta Trafikverket med förslag att det ekonomiska driftstöd som fanns 

mellan 1990-2010 återinförs när daglig färjeanslutning etableras och tågresandet 
på Höglandsbanan därmed får en betydligt mer långväga inriktning! 

 
 Ge uppdrag till Region Jönköpings och Kalmar län att verka för att lägga in 

Krösatåg på sträckan hela Nässjö-Oskarshamn i någon av de närmast 
kommande tågplanerna! 

 
 Se till att spåranslutning byggs mellan Höglandsbanan och den nya terminalen 

Kvastmossen, Oskarshamn och delvis finansieras med medel från Trafikverket! 
 

 Låt berörda kommuner och regioner i kontakt med näringslivet och Trafikverket 
gå vidare med att utveckla fler koncept för godstransporter lämpliga att bedriva 
på Höglandsbanan och Stångådalsbanan. 

 
 
När det gäller motsvarande frågor och förslag i ett framtidsperspektiv hänvisar vi till de 
visioner som lämnats och där framtida banupprustning och elektrifiering står högt på 
åtgärdslistan. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med att skapa möjligheter för människor på 
landsbygden. Föreningen främjar och driver lokal utveckling i Högsby, Oskars-
hamn (del av kommunen), Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Nässjö med vis-
ionen att bygden ska bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i.  

 

Figur 1-1 Kommuner i Astrid Lindgrens Hembygd (källa: ALH). 

För ALH-kommunerna är kommunikationerna av stor betydelse. Samtliga kom-
muner ligger vid järnvägarna Nässjö – Oskarshamn och Linköping – Kalmar. Ba-
norna är oelektrifierade och har en varierande bankvalité, men tillräckligt god för 
att tåg ska vara klart snabbare än buss i stråken. Järnvägen är därmed en värdefull 
resurs som bör utnyttjas väl. På sikt finns stora investeringsbehov.  

1.2 Uppdrag 
Trivector Traffic har av Astrid Lindgrens Hembygd, ALH, givits i uppdrag att 
utreda ett tågtrafikupplägg som visar på förutsättningarna att tillskapa en at-
traktiv tågtrafik på Höglandsbanan Nässjö – Oskarshamn med kopplingar till 
Kustpilentrafiken på Stångådalsbanan Kalmar – Linköping och busstrafiken. 
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Möjligheterna att utveckla godstrafiken ingår också. Utredningen ska utgöra ett 
underlag i dialogen mellan ALH-kommunerna, regionerna i Jönköpings och 
Kalmar län, Trafikverket m fl i syfte att tillskapa en tågtrafik med bättre och 
miljövänliga transporter för såväl människor som gods.  
 
Utredningen har genomförts i dialog med ALH:s styr- och projektgrupp med 
företrädare för ALH styrelse och ALH- kommunerna samt projektledare och 
konsult. 

 
Figur 1-2  Järnvägssträckor i Astrid Lindgrens Hembygd. Streckade linjer har idag enbart godstrafik. 

 

1.3 Avgränsningar 
I denna utredning studeras tåg och buss i stråket Nässjö – Oskarshamn samt kopp-
lingarna Linköping – Hultsfred och Berga – Kalmar1. Även buss Mariannelund – 
Vimmerby – Västervik ingår. Däremot ingår inte busstrafik i kuststråket Västervik 
– Oskarshamn – Kalmar. 

Tidsperspektivet är dels medellångt (2025), dels långsiktigt (2035). Det förs även 
en diskussion om vad som skulle kunna göras på kort sikt (2020 eller i början av 
2020-talet).  

 
1 Busstrafik i Östergötland ingår inte, eftersom den inte påverkas av föreslagna trafikupplägg 
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2. Nuläge 

I nulägesanalysen beskrivs dagens situation längs stråket. Inledningsvis presente-
ras befolkning, kollektivtrafik och arbetspendling som utgör viktiga faktorer för att 
tolka resbehoven i stråket. Därefter görs en beskrivning av skolresor, tjänsteresor 
och turistresor till kommunerna längs det utpekade stråket.  

 

Figur 2-1    Tretågsmöte i Berga 2019-06-11, några dagar innan persontrafiken till Oskarshamn lades ner. 
Persontrafiken var även nedlagd 2005-2011. Foto: M Améen 

2.1 Befolkning  
Orterna i de studerade stråken ligger i pärlbandsstruktur längs järnvägarna, vilket 
är naturligt eftersom de flesta kommit till eller utvecklats p g a järnvägen. Flertalet 
orter är medelstora eller små. Vissa av orterna är långsträckta, vilket ger ökade 
gångavstånd till järnvägsstationen jämfört med busshållplatsen.  

Den södra delen av Stångådalsbanan missar dock viktiga orter, framför allt Möns-
terås. Station finns i stället i Blomstermåla med täta bussförbindelser till Möns-
terås. 
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Figur 2-2    Ortsstruktur med folkmängd i tätorter i östra Götaland. Källa: Kollektivtrafikstrategi 2050, Lands-
tinget i Kalmar län, 2017 
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Av kommunerna i de studerade stråken har befolkningen de senaste 50 åren ökat 
kraftigt bara i residensstäderna Linköping och Kalmar. Oskarshamn och Mönsterås 
har haft en svag folkökning medan Eksjö, Nässjö, Kinda (Kisa) och Vimmerby har 
haft en svag folkminskning. I Högsby och Hultsfred har folkmängden minskat 
kraftigt.  

 

Figur 2-3  Befolkningsutvecklingen i Höglands- och Stångådalsstråken 1970-2019 resp 2010-2019. 

Det senaste decenniet har folkmängden ökat i alla kommunerna, vilket bl a beror 
på flyktingvågen runt 2015, men folkmängden i många av kommunerna ligger 
ändå klart under de tidigare nivåerna. Det är alltså uppenbart att det behövs kraft-
fulla åtgärder för att långsiktigt få en stabil uppåtgående befolkningstrend i ALH-
kommunerna.  

2.2 Järnvägar och kollektivtrafik  
På bandelarna Linköping – Kalmar och Nässjö – Eksjö finns persontrafik med re-
lativt lågt turutbud (c:a 8 dubbelturer). Turutbudet är så lågt att arbetspendlingen 
med tåg blir mycket begränsad. I kombination med buss går det dock ofta att 
pendla i de större resrelationerna.  

Eksjö – Hultsfred lades persontrafiken ner 2014 och Berga – Oskarshamn 2019. På 
dessa bandelar finns godstrafiken kvar.  

Genomgående tågresor Nässjö – Oskarshamn är således inte längre möjliga. Med 
buss krävs alltid minst ett och ofta två byten. De snabbaste förbindelserna 2014, 
innan den direkta tågtrafiken nedlades, var direkttåg på 2 timmar jämnt. Idag är 
restiden med byten aldrig under 2 timmar och 50 minuter och oftast över 3 timmar.  
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Figur 2-4     Nuvarande tågtrafikupplägg och mötesstationer på Höglandsbanan och Stångådalsbanan. I 
Mörlunda förekommer inte tågmöten i nuläget, men stationen relativt enkelt iordningställas.  

Antalet mötesstationer i stråken är begränsade, vilket gör att det inte går att förtäta 
tågtrafiken på Stångådalsbanan nämnvärt med befintlig infrastruktur. Med nuva-
rande varannantimmestrafik går det inte att hitta något annat tidtabellsupplägg än 
det som tillämpas idag (möten i Rimforsa, Hultsfred och Blomstermåla). Mellan 
Nässjö och Eksjö finns inga mötesstationer, men sträckan är relativt kort. Där 
skulle en förtätning från dagens varannantimmestrafik till timmestrafik vara möjlig 
utan infrastrukturåtgärder och utan att fler fordon skulle behövas.  

Banstandraden är varierande. Nytt spår finns Hjulsbro – Bjärka Säby2 och till 2023 
planeras nytt spår även Linköping – Hjulsbro. Eksjö – Hultsfred – Berga – Oskars-
hamn har en förhållandevis dålig banöverbyggnad med grusballast och skarvspår.3 
Där behövs på sikt upprustning. ATC4 finns på Stångådalsbanan och Nässjö – Ek-
sjö men inte Eksjö – Hultsfred och Berga – Oskarshamn. Det finns förslag på att 
utrusta Berga – Oskarshamn med ATC i samband med utbyggnaden av ny kombi-
terminal vid Kvastmossen. Fjärrblockering eller linjeblock finns inte på några av 

 
2 Nytt spår finns även på några andra kortare sträckor, t ex vid Opphem. 
3 På en kortare sträcka (ca 2 km) vid Målilla finns helsvetsat spår på betongslipers och makadam.   
4 Automatiskt tågstopp 
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banorna.5 I Eksjö och Blomstermåla finns samtidig infart och moderna ställverk.6 
På övriga stationer saknas samtidig infart.  

En väl utbyggd busstrafik finns Nässjö – Eksjö – Vimmerby, där det är timmestra-
fik. Hälften av turerna fortsätter till Västervik. Anslutningarna i Vimmerby mellan 
Kalmar/Hultsfred och Nässjö fungera oftast inte.7 Mellan Nässjö och Eksjö finns 
ytterligare busslinjer. På delen Nässjö – Eksjö går ibland tåg och bussar i samma 
tidslägen. Krösatågen där har inte någon tydlig egen trafikuppgift. Även Hultsfred 
– Vimmerby finns tät busstrafik, som är överlagrad tågtrafiken, med vissa av-
gångar i samma tidslägen. 

Oskarshamn – Berga – Högsby finns också en väl utbyggd busstrafik, men körvä-
garna varierar och tidtabellen är inte lika enkel och lättbegriplig som Nässjö – 
Västervik8.  

På övriga tågparallella sträckor finns busstrafik med lågt turutbud, som i huvudsak 
är anpassad för skolresor. Mellan Mariannelund och Lönneberga, där det också går 
en länsgräns, saknas busstrafik helt efter nedläggning av den lokala busslinjen Ma-
riannelund – Hultsfred 2019. 

 

Figur 2-5   Turutbud med tåg och buss (antal dubbelturer m-f), hösten 2019.  

 
5 Dock finns radioblock Linköping-Bjärka Säby-Västervik 
6 Ställverk modell 59. 
7 Bussen mot Nässjö kör ofta c:a 5 minuter innan Kustpilen från Kalmar ankommer.  
8 Olika körvägar i Berga, många fotnoter i tidtabellen och olika turer skoldagar och lovdagar. 
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Figur 2-6  Antalet påstigande per vardag (2018) i orterna i stråken. 

Kollektivresandet i stråken domineras av de stora orterna. I det öst-västliga stråket 
Nässjö-Västervik dominerar buss – även mellan Nässjö och Eksjö där det går Krö-
satåg. I det nord-sydliga Stångådalsstråket står tåg för ungefär halva resandet i de 
orter som har järnvägsstation. Sammantaget i de båda stråken står tåg för 38 % av 
resandet och buss för 62 %.  

2.3 Arbetspendling  
De viktigaste arbetsplatserna i de studerade stråken finns i de större städerna. Lin-
köping och Kalmar är dominerande som målpunkter, men även Oskarshamn är 
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viktig med omfattande näringsliv samt sjukhus9 och en inpendling som är dubbelt 
så stor som utpendlingen. I Hultsfred finns träindustri medan metall- och livsme-
delsindustri dominerar i Vimmerby. I Högsby har Migrationsverket och Länstrafi-
ken (KLT) kontor. I Nässjö är järnvägsrelaterade verksamheter alltjämt av stor be-
tydelse. I Eksjö dominerar offentliga arbetsgivare med Höglandssjukhuset som 
största arbetsplats.   

 

Figur 2-7  Arbetspendling mellan kommuner, summa båda riktningar, alla trafikslag (SCB 2015).  

De starkaste pendlingsstråken är mellan grannkommuner inom samma län. Pend-
lingsströmmar på över 1 000 personer finns Nässjö – Eksjö (1760 personer), Vim-
merby – Hultsfred (1242), Kinda – Linköping (1200) och Mönsterås – Kalmar 
(1158). Mönsterås – Oskarshamn (1571) har också omfattande pendling, som dock 
inte sker i något av järnvägsstråken. 

På längre sträckor är pendlingsströmmaran små. Särskilt över länsgränserna är det 
få som pendlar. Men det bör noteras att Eksjö – Hultsfred, där järnvägen går, har 
det största pendlingsflödet över länsgräns (213) med mer än dubbelt så stor pend-
ling som Eksjö – Vimmerby (88), där nuvarande busstrafik kör. Hultsfred – 
Oskarshamn (332) har mer än 50 % större pendling än någon av de länsgränsöver-
skridande relationerna.    

 
9 Arbetspendling till Oskarshamns sjukhus samt patient- och anhörigresor från mellersta delarna av Kalmar län, bl a från Hults-
fred och Högsby kommuner.  
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2.4 Skolresor 
Gymnasieskolor med ett brett spektrum av utbildningslinjer finns i flertalet kom-
muncentra. I Högsby finns en mindre gymnasieskola och i Kisa saknas gymna-
sium. Det innebär att det finns ett resbehov från främst mindre orter in till gym-
nasieorter, bl a från de sju tätorterna mellan Eksjö och Hultsfred.  

2.5 Tjänsteresor 
Tjänsteresandet sker främst på längre sträckor, t ex Kalmar – Linköping/Stock-
holm. I nuläget är bytesresor via Alvesta något snabbare i de resrelationerna och 
erbjuder dessutom fler förbindelser. För resor Oskarshamn – Linköping/Stockholm 
är resor via Berga med Kustpilen det snabbaste, men likväl ganska långsamt och 
ombekvämt10. I stråket Hultsfred – Eksjö – Nässjö är sannolikt potentialen för 
tjänsteresor lägre. 

2.6 Turistresor 
Kalmar län är Sveriges 4:e största region sett till antalet gästnätter under somma-
ren11. Besöksnäringen i Kalmar län har de senaste 10 åren vuxit med 22 %, vilket 
5 gånger snabbare än arbetsmarknaden som helhet.12 Astrid Lindgrens värld13 med 
c:a en halv miljon besökare och Kalmar slott med över 100 000 besökare är viktiga 
målpunkter. I den del av stråken som ligger i Jönköpings län är gamla staden i Ek-
sjö med sin trähusbebyggelse ett viktigt besöksmål. De största besöksmålen är alla 
lätta att nå med tåg.  

2.7 Gotlandsresor 
Det finns potential för tågmatning till och från Gotlandsbåtarna i Oskarshamn. Det 
största resandeunderlaget utgörs av turistresor under sommarhalvåret, men även t 
ex tjänsteresor är av betydelse. Resor till och från Gotlandsbåtarna sker till helt do-
minerande del med bil i nuläget.  

  

 
10 Två byten (Berga och Linköping) 
11 Källa: Tidningen Barometern 2018-10-09. Kalmar län är störst utanför de tre storstadsregionerna. 
12 Källa: Tidningen Östra Småland 2019-02-26 
13 Källa: Astrid Lindgrens värld, Wikipedia 
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3. Jämförelser med annan regionaltågs-
trafik med måttligt resandeunderlag 

För att få perspektiv på vilken resandepotential Höglandsbanan och dess anslut-
ningar har, kan jämförelser göras med annan tågtrafik som har ett likvärdigt trafik-
underlag. Österlenbanan i Skåne är intressant som jämförelseobjekt av flera skäl: 

 Tätorterna är av samma storlek14 
 Orterna ligger i pärlbandsstruktur längs järnvägen. 
 Både Österlen och östra Småland är turistregioner med ett omfattande som-

marresande.  
 Utgångsläget är oelektrifierade järnvägar med varierande banstandard och 

lågt turutbud som går mellan två län i samma landskap. 
 Bra kopplingar till storstadsregioner som ligger på längre avstånd, men inga 

större städer ligger inom pendlingsavstånd.    
 

 

Figur 3-1     Analogin är tydlig mellan Höglandsbanan och Österlenbanan. Figuren visar tätortsbefolkningen 
i berörda kommuncentra och järnvägsavstånden däremellan.  

   

Höglandsbanan har ett väl så stort resandeunderlag som Österlenbanan, vilket 
framgår av Figur 3-1. Nässjö motsvaras av Ystad, Eksjö av Tomelilla och Hults-
fred av Simrishamn. Därutöver har Höglandsbanan resandeunderlag öster om 
Hultsfred (främst Oskarshamn), som inte har någon motsvarighet på Österlenba-
nan. Avstånden är dock längre på Höglandsbanan. 

Beslut om elektrifiering och upprustning av Österlenbanan fattades i samband med 
att Region Skåne bildades 1999 och Malmöhus och Kristianstads län slogs ihop. 
Då blev Österlenbanan en viktig infrastruktursatsning för att överbrygga den tidi-
gare länsgränsen. C:a 180 mkr satsades inledningsvis och sedan har ytterligare in-
vesteringar genomförts. Banan rustades upp till 140 km/h. Elektrifieringen innebar 
att genomgående Pågatåg kunde börja köras Simrishamn – Ystad – Malmö.   

 
14 Kommuncentra på sträckan har 5 000 – 20 000 inv och övriga tätorter har 200 – 1 500 inv.  
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Figur 3-2     Före elektrifiering och banupprustning. Tomelilla station 1992. Källa: Vykort  

 

 

Figur 3-3     Efter elektrifiering och banupprustning. Tomelilla station 2014. Foto: Källa: järnväg.net, foto: 
Frederik Tellerup 
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Figur 3-4    Utvecklingen av turutbud (blå linje) och resande per vardag (röd linje) Ystad – Simrishamn.  

Av Figur 3-4 framgår att turutbudet byggts ut kraftigt15, men att resandet ökat näs-
tan dubbelt så mycket. Första stora resandeökningen kom 2003, när det blev ge-
nomgående Pågatåg till Malmö och en ökning av turutbudet till 12 dubbelturer.16 
När turutbudet fördubblades så ökade resandet med en faktor 3. När det sedan blev 
strikt timmestrafik med fasta minuttal alla veckodagar, skedde en ännu större re-
sandeökning. Idag är det 6 gånger fler resenärer än innan Pågatågstrafiken öppna-
des.  

Resandeökningarna bör kunna bli lika stora längs Höglandsbanan som på Öster-
lenbanan.    

 

  

 
15 Drygt 3 gånger större turutbud och 6 gånger större resande. 
16 1h-trafik i rusningstid och varannantimmestrafik i lågtrafiktid. 
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4. Förslag på målstandard 

Mot bakgrund av erfarenheterna från Österlenbanan och tidigare trafik med Krö-
satågen Nässjö-Oskarshamn kan en målstandrad för Höglandsbanan och den an-
slutande Stångådalsbanan ställas upp enligt följande: 

 På lång sikt timmestrafik på alla linjer hela trafikdygnet alla dagar 
 På medellång sikt timmestrafik i rusningstid, i övrigt varannantimmestrafik 
 På kort sikt ett begränsat antal turer i varje riktning i anslutning till Got-

landsfärjorna och som komplement till tågen på Stångådalsbanan.  
 Alla tåg får samma uppehållsmönster (svårt med olika uppehållmönster på 

enkelspåriga banor, särskilt på längre sträckor) 
 Förkortade restider (ev etappvis genomförande), i alla fall på sikt 
 För robusthet behövs minst en ledig mötesstation mellan varje systemmö-

tesstation för att klara godstågsmöten och skapa möjligheter att flytta möten 
vid t ex tågförseningar. 

 Kostnadseffektivitet avseende drift, fordonsutnyttjade och infrastruktur 
 Bytespunkter i Hultsfred och Berga samt i Kalmar, Linköping och Nässjö   
 Bra bussanslutningar, möjligheter till minskad parallellgående busstrafik tas 

till vara. 
 Förutsättningar för utvecklad godstågstrafik skapas.17 
 
 

  

 
17 På Österlenbanan finns ingen godstrafik, så i det avseendet skiljer sig banorna åt. 
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5. Förslag på trafikupplägg 

5.1 Trafikeringsförslag för persontåg på medellång 
och lång sikt 

Eftersom Stångådalsbanan är den längsta linjen i östra Småland och mötesplat-
serna där ligger glest, blir det den banan som bestämmer möjlig tidtabell.  

Vid förtätning till timmestrafik på Stångådalsbanan är egentligen bara två trafik-
upplägg möjliga om inte ett stort antal nya mötesstationer ska behöva byggas:  

 Befintligt trafikupplägg med systemmöten i Rimforsa, Hultsfred och 
Blomstermåla kompletteras med möten i Tannefors, Gullringen och Berga. 

 Tidtabellen förskjuts 15 minuter, vilket innebär att systemmötena sker i 
Bjärka Säby, Kisa, Vimmerby, Mörlunda, Ruda och Rockneby.  

 
I båda trafikuppläggen anpassas tågen Nässjö – Hultsfred och Berga – Oskars-
hamn till tiderna på Stångådalsbanan med korta anslutningstider i Hultsfred och 
Berga. Om Höglandsbanan elektrifieras och timmestrafik införs på hela sträckan 
bör övervägas om de lokala tågen Jönköping – Eksjö ska vara kvar eller ersättas av 
genomgående tåg Jönköping – Oskarshamn via Nässjö och Hultsfred. Trafike-
ringsförslagen utgår dock från att Höglandsbanan öster om Eksjö är oelektrifierad 
och att Höglandsbanans tåg från Oskarshamn har Nässjö som ändpunkt.  

Utveckling av befintligt trafikupplägg innebär: 

 Bra anslutningar mellan tåglinjerna i Hultsfred och Berga och möjlighet till 
bra bussanslutning i bl a Mariannelund. 

 Ganska långa bytestider till snabbtåg i Linköping (ca 25 min) och mycket 
långa bytestider i Nässjö ca 45 resp 55 min).18  

 Ungefär oförändrade restider jämfört med nuläget. 
 Förutsätter på medellång sikt en ombyggd och 3 nya mötesstationer19. På 

lång sikt behövs ytterligare en ombyggd och 3 nya mötesstationer20 (summa 
8 stationer). 

 Upp till 12 tursatta fordon (jämfört med 5 idag). 
 Bra bussanslutningar och reducerad tågparallell busstrafik 
 

 

 
18 Förutsätter nuvarande fjärrtågstider (SJ2000) i Linköping och Nässjö 
19 Ombyggnad av Gullringen samt nybyggnad av Tannefors, Ormaryd och Ingatorp 
20 Ombyggnad av Rockneby (Mörlunda kan tas i bruk med endast små anpassningar) samt nybyggnad av Möckhult Ö, Ruda 
och Förlösa 
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Figur 5-1     Utveckling av befintligt trafikupplägg på Stångådalsbanan med anslutningar till Nässjö och 
Oskarshamn med systemmötesstationer och ungefärliga tidslägen angivna.  

Alternativet är ett nytt trafikupplägg, där alla tider förskjuts 15 minuter och där 
systemmötena hamnar mitt emellan mötesstationerna i det ovan beskriva alternati-
vet. Konsekvenserna av det nya trafikupplägget jämfört med utveckling av det be-
fintliga är: 

 Samma bra anslutningar mellan tåglinjerna i Hultsfred och Berga förutom 
att det inte blir bytesmöjlighet i Berga i relationen Oskarshamn – Kalmar.   

 15 minuter kortare bytestider till snabbtåg i Linköping (ca 10 min) och 15 
minuter kortare bytestider i Nässjö (ca 30 resp 40 min).21  

 Samma restider på medellång sikt och något snabbare resor på lång sikt. 
 Förutsätter på medellång sikt 3 nya och 2 ombyggda mötesstationer22. På 

lång sikt behövs ytterligare 1 ombyggd och 2 nya mötesstationer23 (summa 
8 stationer, d v s samma antal på lång sikt som i alternativ befintligt tågtra-
fikupplägg men en mer på medellång sikt). 

 Upp till 12 tursatta fordon (samma antal som vid utveckling av befintligt 
trafikupplägg). 

 
21 Förutsätter nuvarande fjärrtågstider (SJ2000) i Linköping och Nässjö 
22 Nya mötesstationer i Ruda, Möckhult Ö och Mariannelund Ö. Ombyggda mötesstationer Rockneby och Hult (Mörlunda kan 
tas i bruk med endast små anpassningar) 
23 Ombyggnad av Gullringen samt nybyggnad samt nybyggnad av Förlösa och Hjulsbro 
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 Bra bussanslutningar och reducerad tågparallell busstrafik (samma som vid 
utveckling av befintligt trafikupplägg). 

 Åtminstone inledningsvis förutsätts att tågen från Kalmar och Västervik går 
ihopkopplade Bjärka Säby – Linköping.  

 

Figur 5-2     Nytt trafikupplägg på Stångådalsbanan, där mötena förskjuts 15 minuter jämfört med idag. 
Systemmötesstationer och ungefärliga tidslägen angivna. Korta anslutningar mot Oskarshamn 
och Nässjö gör att mötena även på de banorna flyttas. Mariannelund Ö är en ny mötesstation 
som behöver anläggas mellan Mariannelund och Lönneberga. 

 

Skillnaden mellan alternativen är måttliga, men nytt trafikupplägg rekommen-
deras framför allt p g a bättre anslutningar i Linköping och Nässjö.  

Nytt trafikupplägg kan trafikeras enligt två varianter: 

1. Tidspassade byten i Hultsfred och Berga (variant 1) 

2. Ihop- och särkoppling av tåg i Hultsfred och Berga (variant 2) 
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Figur 5-3    Nytt trafikupplägg med byten i Hultsfred och Berga (variant 1) eller med genomgående tåg (vari-
ant 2).  

 

Principtidtabeller för de två varianterna framgår av bilaga.  
 
Variant 2 (genomgående tåg) innebär:  

 Bekvämare anslutningar i Hultsfred och Berga. 
 Ökad störningskänslighet p g a av- och påkopplingar 
 Inga direkta tågresor Högsby – Oskarshamn, vilket kan åstadkommas till 

låg kostnad i variant 1. 
 Samma restider och ungefär samma trafikekonomi  

 
Slutsatsen är att varianterna är relativt likvärdiga.  
Var tågen ska stanna får stor betydelse för vilken tidtabell som är möjlig. Nuva-
rande uppehållsbild Kalmar – Linköping är lämplig för långväga regionaltåg.  
 
Möjligen skulle uppehåll för resandeutbyte i Målilla (1 400 inv) kunna övervägas 
om det finns tidtabellsmässigt utrymme, vilket är osäkert. Det är en fråga som be-
höver utredas ytterligare om den blir aktuell. 
 
Mellan Nässjö och Hultsfred blir den genomsnittliga reslängden kortare än på 
Stångådalsbanan och orterna ligger tätare och är mindre. Där kan därför fler stat-
ionsuppehåll övervägas. I huvudsak kan tåguppehåll i tätorterna (= de tidigare stat-
ionsorterna) vara intressanta. Silverdalen och Lönneberga ligger nära varandra och 
bör därför kunna betjänas av en gemensam station.24 Silverdalen har bästa läget 
medan Lönneberga har ett namn som kan användas i marknadsföringen. Flera 
av orterna på delen Eksjö – Berga är långsträckta (t ex Mariannelund) eller ligger 
relativt långt från station (t ex Ingatorp och Hult), vilket innebär att 

 
24 Lönneberga är inte tätort och ligger mindre än 2 km från Silverdalen. 
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gångavstånden i vissa fall kommer att öka om busslinjer ersätts av tågtrafik med 
befintliga stationslägen. Detta kompenseras med att tågets åktid är kortare.  
 
På delen Nässjö – Eksjö kan det i framtiden bli aktuellt med eltåg, som utgår från 
Jönköping, vilket innebär att det blir dubbla tågtrafiksystem. Eltågen blir då den 
mer lokala linjen. Stationen i Ormaryd (210 inv) är i minsta laget för att motivera 
tåguppehåll, men orten är svårnådd med buss. Om stationen ska finnas kvar, bör 
endast eltågen stanna där. Även för Brinellskolan kan uppehåll med enbart eltåg 
till/från Jönköping övervägas. På sträckan Berga – Oskarshamn finns inga orter 
som motiverar tåguppehåll.  
 
Restiderna styrs av var mötesstationerna ligger. I nuläget är körtiden mellan mö-
tesstationerna ofta 15 eller 30 minuter, vilket gör att smärre körtidsförkortningar 
svårligen kan ge kortare restider då det är dyrt att flytta eller bygga nya mötesstat-
ioner. På lång sikt, med banupprustning och hastighetshöjning, kan restiderna på 
Stångådalsbanan minskas med c:a 6 minuter25. Även om inte den genomsnittliga 
tidsvinsten blir så stor, så innebär kortare körtider att tidsmarginalerna ökar och 
därmed förutsättningarna för punktligare tåg.  
 
En bidragande orsak till svårigheten att förkorta körtiderna är att ökat turutbud in-
nebär fler tågmöten, som tar tid och kräver större tidsmarginaler.  
På medellång sikt kan inte restiderna förkortas. 
 
Busstrafiken behöver anpassas vid en tågsatsning, dels genom matning till tågen 
(som Mönsterås – Blomstermåla), dels eftersom parallellgående busstrafik av eko-
nomiska skäl bör reduceras. Följande förändringar av busstrafiken bör övervägas:  

 Beräkningarna bygger på att busstrafiken Nässjö – Eksjö kan reduceras från 
40 till 18 dubbelturer (24 på medellång sikt), som läggs i luckan mitt emel-
lan tågen och med takttidtabell.26 Om även en lokal tåglinje körs Jönköping 
– Nässjö – Eksjö så kan ytterligare busstrafik utgå.  

 Eksjö – Mariannelund täcker tåget in samtliga tätorter, busslinje 325 med 
16 dubbelturer kan utgå. Den lokala busslinjen 330 Eksjö – Mariannelund 
behöver finnas kvar.  

 Mariannelund – Vimmerby anpassas bussarna till tåget med ca 6 minuters 
bytestid i Mariannelund. Hälften av turerna körs vidare till Västervik som 
idag. Restiden Nässjö – Vimmerby blir c:a 7 minuter kortare inklusive by-
testid.  

 Hultsfred – Vimmerby läggs bussturerna i luckan mellan tågen (oförändrat 
bussutbud). 

 Mellan Oskarshamn och Berga reduceras busstrafiken från 20 till 5 dubbel-
turer. I variant 1 med genomgående tåg Oskarshamn – Berga – Högsby slo-
pas all lokal busstrafik Berga – Högsby (15 dt). I variant 2 finns busstrafi-
ken kvar Berga – Högsby, med anpassning till Oskarshamnstågen i Berga.  

 
25 Bara i ändarna kan restidsvinsten tillgodogöras eftersom mötesstationerna ligger fast. 
26 Linje 301 går Nässjö-Eksjö-Vetlanda. Delen Eksjö-Vetlanda påverkas inte av förslaget. 
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5.2 Trafikering på kort sikt; vad kan göras för 
att komma igång? 

De trafiklösningar som föreslås på medellång och lång sikt kräver omfattande in-
frastrukturinvesteringar. För att snabbt kunna komma igång med trafik på Hög-
landsbanan – med siktet inställt på att satsa på en mer omfattande trafikering – fö-
reslås följande trafikeringsåtgärder:  

 Återinför första morgontåget på Stångådalsbanan så att det utgår från 
Oskarshamn på morgonen och går till Oskarshamn på kvällen. 

 Tillskapa tåganslutningar till Gotlandsfärjorna i Oskarshamn mot Nässjö. 
Det är särskilt viktigt när det gäller kvällsfärjorna som går året runt. 

 
Det kan också övervägas att anordna en morgonförbindelse Mariannelund – Näs-
sjö som passar skoltiderna i Eksjö och ger god anslutning till fjärrtågen i Nässjö. 
Avsikten är att ersätta några förstärkningsbussar som går på sträckan. Detta 
förslag ingår dock inte i kalkylen. 
 
I samband med att de lokala tågen Oskarshamn – Berga slopades i juni 2019 så av-
kortades även första morgonturen mot Linköping så att den numer börjar i Hults-
fred. Den avgick tidigare från Oskarshamn kl 4.49 och gav en resmöjlighet till 
Stockholm med ankomst kl 9.28 med bara ett byte. Numer krävs från Oskarshamn 
två byten och det går det inte att vara i Stockholm förrän kl 10.34.  
 
På kvällen fanns en motsvarande förbindelse som ankom till Oskarshamn kl 22.49, 
vilken hade anslutning från Stockholm kl 18.28. Denna tur är idag också avkortad 
till Hultsfred. Tidtabell framgår av nedanstående tabell. Den nya delen av turerna 
är markerade med beige bakgrund.  
 
     

avg Stockholm C 18.23  Oskarshamn 4.49 

Linköping 20.25  Berga 5.09 

Vimmerby 21.49  Hultsfred 5.34 

Hultsfred 22.04  Vimmerby 5.49 

Berga 22.28  Linköping 7.20 

Oskarshamn 22.49  ank Stockholm C 9.28 

 
När det gäller färjetrafiken med Destination Gotland finns en helårstur som an-
kommer till Oskarshamn kl 19.15 och avgår och avgår kl 20.10.27 Under sommar-
säsongen finns en tur som ankommer kl 10.40 och avgår kl 11.30.28 Skräddarsydda 
tåganslutningar till och från Jönköping/Nässjö skulle kunna läggas in, vilka alla 
kan få förbindelser med Malmö – se nedanstående tidtabell.  
      

 
27 Tiderna varierar mellan olika veckodagar, men för att tåganslutningar ska fungera behöver färjetiderna justeras så att det blir 
samma tidslägen alla dagar.  
28 Tiderna varierar mellan olika veckodagar, men för att tåganslutningar ska fungera behöver färjetiderna justeras så att det blir 
samma tidslägen alla dagar. 
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 29    30 31 

Jönköping   7.50 17.05  t Oskarshamn, färja 10.40 19.15 

Nässjö   8.30 17.41  Oskarshamn 11.00 19.50 

ank Stockholm C - 20.34  Berga 11.18 20.08 

avg Malmö C   6.04 15.10  Hultsfred 11.45 20.37 

Nässjö   8.35 17.50  Eksjö 12.30 21.22 

Eksjö   8.50 18.05  Nässjö 12.45 21.40 

Hultsfred   9.35 18.50  ank Malmö C 14.54 23.54 

Berga 10.03 19.17  avg Stockholm C 9.33 19.25 

Oskarshamn 10.21 19.35  Nässjö 12.53 22.00 

fr Oskarshamn, färja 11.30 20.10  Jönköping 13.27 22.35 

  
På detta sätt kan Gotlandsfärjorna i Oskarshamn få dagliga anslutningar med en 
stor del av södra Sverige.  
 
I det korta tidsperspektivet förutsätter inte beräkningarna att någon busstrafik tas 
bort. 
    

5.3 Förutsättningar för utvecklad godstågstrafik  
I nuläget finns på vardagar c:a 2 godstågspar Mönsterås bruk – Kalmar och ett ge-
nomgående godstågspar Oskarshamn – Nässjö. Dessutom finns tåg Hjältevad – 
Nässjö. Godskunder idag är bl a OKAB i Oskarshamn, IKEA Industry i Hultsfred 
och Vida Timber i Hjältevad samt Mönsterås bruk. 
 
Förutsättningar för utvecklad godstrafik finns i båda föreslagna persontrafikupplä-
gen. Av tidtabellsbilagan framgår möjliga tidslägen för godståg, dels Oskarshamn 
– Hultsfred – Nässjö, dels Mönsterås bruk – Kalmar. De tidskanaler som finns in-
lagda kan användas varje timme, dock är det inte möjligt att köra godståg samti-
digt i båda riktningarna. Men sammantaget går det att utöka godstrafiken kraftigt 
jämfört med nuläget. Åtminstone 3 godstågpar är möjliga på båda sträckorna.  

Med den nya järnvägsanknutna kombiterminalen vid Kvastmossen i Oskars-
hamn finns förutsättningar för nya och ökade godstransporter med järnväg för 
bl a Scania. 

  

 
29 Gör främst på sammarhalvåret. Tågmöten i Tenhult, Forserum, Äng och Mörlunda 
30 Går främst på sommarhalvåret 
31 Möten i Mörlunda (som behöver göras om byggas ut), Äng och Tenhult 
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6. Trafikekonomisk kalkyl 

Den trafikekonomiska kalkylen bygger på en översiktlig resandeprognos och ge-
nomsnittliga à-priser för kostnader och intäkter32. Den ger därmed storleksord-
ningen på de ekonomiska konsekvenserna för de olika alternativen.  

Nedan görs beräkningarna för en samlad utbyggnad av trafiken på medellång och 
lång sikt.  

Följande parametrar har använts: 

 Fordonskostnad regionbuss (drift + kapital): 24 kr/fordonskm 
 Fordonskostnad motorvagn (drift): 44 kr/fordonskm33 
 Fordonskostnad motorvagn (kapital): 4,4 mkr/år34 
 Trafikverkets redovisade avstånd på järnväg 
 Uppmätta avstånd för busstrafiken 
 350 vardagsekvivalenter för beräkning av tågtrafikproduktionen 
 320 vardagsekvivalenter för beräkning av busstrafikproduktionen 
 Genomsnittlig intäkt per resa (exkl moms) i nuläget och förslagen: 35 kr 

(antagande). Det ger c:a 40 % kostnadstäckningsgrad i nuläget för tåg- och 
busstrafiken i de stråk som utreds.  

 300 vardagsekvivalenter för beräkning av intäkterna 
 
Erfarenheten från Österlenbanan var att resandet på kort sikt blev 3 gånger så stort 
när turutbudet fördubblades. På längre sikt, när det blev strikt timmestrafik, ökade 
resandet med 6 gånger jämfört med utgångsläget. För Höglandsbanan och Stångå-
dalsbanan gör vi de mer försiktiga antagandena att resandet ökar med 1,75 i det 
medellånga tidsperspektivet (till 2025) och ytterligare med 1,75 på lång sikt 
(2035). Det innebär att det långsiktiga resandet jämfört med nuläget blir drygt 3 
gånger så stort.   

Den trafikekonomiska kalkylen är gjord i 2019 års penningvärde. 

Resultaten redovisas i nedanstående tabell.  

 
32 Källa: Skånetrafikens trafikekonomiska nyckeltal 2014-11-26, rev 2018-11-16 
33 Samma driftkostnad antas som för X61 
34 Inköpspris 60 mkr inkl 10 % vagnreserv, 25 års avskrivningstid, 4 % ränta 
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Figur 6-1    Tabell som sammanfattar resande och trafikekonomi på medellång sikt (2025) och lång sikt 

(2035). 

Av tabellen framgår att skattebidraget ökar när trafiken byggs ut, men att tra-
fikekonomin sedan förbättras så att skattebidraget på lång sikt endast bedöms 
öka måttligt jämfört med nuläget. Det blir alltså en puckel för skattebidraget 
när kostnadsökningen har gjorts och innan resandet och intäkterna börjat 
komma ifatt. Skattebidraget per resa minskar kraftigt när trafiken byggs ut. 
Trafiken blir alltså betydligt mer effektiv.   
 
Med utbyggd tågtrafik förbättras den regionala samverkan och dynamiken mel-
lan orterna. Alla tågorter får pendlingsmöjligheter på max en timme till region-
alt eller delregionalt centrum.35  
 
På kort sikt har antagits att första och sista Linköpingståget på Stångådalsbanan 
förlängs från Hultsfred till Oskarshamn samt att alla Gotlandsbåtar i Oskars-
hamn får tåganslutning med Nässjö/Jönköping. Antalet resor bedöms öka med 
46 000 per år36 och intäkterna ökar med 3,23 mkr/år.37 Driftkostnaden, som 
bygger på samma à-priser som ovan samt att ingen av turerna dimensionerar 
antalet fordon, blir 8,68 mkr/år.38 Det ökade skattebidraget blir därmed 5,45 
mkr/år. Av det ökade skattebidraget avser 0,46 mkr förlängda Stångådalståg 
och 4,99 mkr/år Höglandsbanetåg till och från Gotlandsbåtarna. Med dessa för-
utsättningar blir skattebidraget per resa 118 kr och marginalkostnadstäckningen 
37 %.  
 
      

 
35 Som regionala centra räknas residensstäderna (Kalmar, Linköping och Jönköping). Som delregionala centra räknas övriga 
städer med minst 15 000 invånare i tätorten (Oskarshamn, Västervik och Nässjö) 
36 1 540 turer (610 Stångådalståg + 930 Höglandsbanetåg) x 30 påstigande per tur (antagande) 
37 Medelintäkten per resa (70 kr) antages vara dubbelt så hög som för stråket som genomsnitt, eftersom de nya turerna inrättas 
för i första hand långväga resor.  
38 197 300 km/år (39 650 Stångådalståg + 157 635 Höglandsbanetåg)  
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7. Behov av ny infrastruktur  

Baninfrastrukturen är i sådant skick att den går att komma igång med en utvecklad 
trafik utan stora investeringar. På medellång och lång sikt behövs dock relativt 
stora investeringar, framför allt för att kunna öka turutbudet:   

 Nya mötesstationer: 5 x 90 mkr = 450 mkr (270 mkr på medellång sikt)39 
 Ombyggda mötesstationer: 3 x 60 mkr = 180 mkr (120 mkr på medellång 

sikt).40 Dessutom behöver Mörlunda återinrättas som mötesstation, vilket 
bedöms kunna ske utan investeringar. 

 Nya ställverk och samtidig infart: 3 stationer à 50 mkr = 150 mkr (inget på 
medellång sikt)41 

 Fjärrblockering 100 mkr (?) (inget på medellång sikt)42   
 Mellanblock Nässjö – Eksjö à 6 mkr (inget på medellång sikt) 
 Summa: c:a 890 mkr (390 mkr på medellång sikt) 

Därutöver behövs spårupprustning på stora delar av banorna och diverse smärre åt-
gärder.  

På kort sikt behövs inga investeringar. Mörlunda behöver åter tas i bruk som 
mötesstation, men det bedöms kunna ske utan investeringar. Tågmöten i 
Mörlunda behövs för att möjliggöra de föreslagna tågen i anslutningen till Got-
landsfärjorna (möten med Stångådalståg).  
 
Exempel på infrastrukturåtgärder som behöver förberedas redan nu är spåran-
slutning från den blivande kombiterminalen i Oskarshamn samt signaltekniska 
åtgärder för att inte långa sträckor ska behöva låsas när t ex godståg växlar ut-
anför stationsgräns. 
  

 
  

 
39 Ruda, Möckhult och Mariannelund Ö (några km öster om Mariannelund) behövs på medellång sikt, även Hjulsbro och För-
lösa på lång sikt. 
40 Rockneby och Hult behövs på medellång sikt, även Gullringen på lång sikt. Även Mörlunda behövs på medellång sikt, men 
att återinföra tågmöten där bedöms inte innebära investeringar. 
41 Vimmerby, Kisa och Bjärka Säby, där det är systemmöten. Nybyggda och ombyggda stationer förutsätts utrustas med samti-
dig infart, vilket ingår i investeringskostnaderna för de projekten. 
42 Oklart vilka investeringar som krävs för fjärrblockering (Trafikverket (kapacitetscenter) kan inte uppskatta kostnaden utan 
närmare utredning. 
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8. Slutsats 

En satsning på Höglandsbanan och Stångådalsbanan bedöms leda till mycket stora 
regionalekonomiska effekter. Alla stationsorter får med föreslaget trafikupplägg 
pendlingsmöjligheter till regionala eller delregionala centra43 på max en timmes 
restid. Det får stor betydelse för regionens utveckling avseende såväl befolkning 
som sysselsättning.  

På medellång sikt (2025) förslås en utbyggnad till timmestrafik i högtrafiktid och 
varannantimmestrafik i lågtrafiktid. På lång sikt (2035) förtätas trafiken till tim-
mestrafik hela trafikdygnet alla veckodagar. Resandet bedöms på medellång sikt 
öka med 75 % och bli mer än 3 gånger så stort på lång sikt. Det kräver ökat skatte-
bidrag initialt (c:a 25 mkr/år), men på lång sikt blir det en måttlig ökning av skatte-
bidraget (c:a 7 mkr/år). Skattebidraget per resa kommer att minska kraftigt, ef-
tersom resandet ökar mycket mer än skattebidraget. Det innebär att effektiviteten 
ökar.  

På kort sikt, för att komma igång med tågtrafik på Höglandsbanan, föreslås återin-
rättande av en första och en sista Linköpingsförbindelse till Oskarshamn (kan ge-
nomföras med mycket kort varsel). Även anslutande turer till Gotlandsfärjorna är 
intressant och rekommenderas. Dessa två satsningar kostar drygt 5 mkr/år i ökat 
skattebidrag.  

Banstandraden är varierande, men tillräckligt hög för att komma igång med en utö-
kad trafik. Mörlunda behöver åter tas i bruk som mötesstation, men det bedöms 
kunna ske utan investeringar. På medellång och lång sikt krävs det omfattande in-
vesteringar för att öka kapaciteten, framför allt med nya mötesstationer. På medel-
lång sikt behövs investeringar på c:a 390 mkr och på lång sikt med ytterligare c:a 
500 mkr. Därutöver behövs spårupprustning på många delsträckor och diverse 
smärre åtgärder.   

  

 
43 Städer där tätorten har minst 15 000 invånare 
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9. Bilaga med principtidtabeller 
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Berga station

Oskarshamn station

Nässjö station Eksjö station

Mariannelund station Hultsfred station
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Om Astrid Lindgrens Hembygd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Lindgrens Hembygd är en ideell förening som arbetar med att skapa möjligheter för  
människor på landsbygden. Vi främjar och driver utveckling i våra landsbygder enligt  
leadermetoden inom ramarna för EU:s landsbygdsprogram 2014-2022 med visionen att  
bygden ska bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i. Vi beviljar projektstöd till föreningar, 
organisationer och företag med bra utvecklingsidéer och projekt som leder till att uppfylla  
utvecklingsmålen i vår strategi. Finansieringen kommer från EU, staten och våra medlems- 
kommuner. Vår styrelse utgör en bred samling representanter från den ideella, offentliga  
och privata sektorn. Nuvarande leaderområde omfattar Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, 
Högsby och del av Oskarshamns kommuner. Från och med 2023 kommer vårt leaderområde  
att utökas med kommunerna Aneby, Vetlanda, Ydre och Kinda. 
 
 
info@alhembygd.se 
www.astridlindgrenshembygd.se 
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SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTET UTVECKLING AV  
TRANSPORTER I ASTRID LINDGRENS HEMBYGD 2.0  
 
OKTOBER 2021

Nässjö – Oskarshamn

EFFEKTIVA  
MILJÖVÄNLIGA 
TRANSPORTER  

FÖR MÄNNISKOR  
OCH GODS MED  
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Astrid Lindgrens Hembygd 
Badhusgatan 3, 598 37 Vimmerby 

info@alhembygd.se • www.astridlindgrenshembygd.se
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Region Jönköpings län         2022-02-16  

Box 1024 

551 11 Jönköping 

  

Remiss Regional transportplan 2022-2033 för Jönköpings län dnr RJL 2021/1077 

  

Leaderföreningen Astrid Lindgrens Hembygd, ALH, vill lämna följande synpunkter och information 

kring förslaget. Vi främjar och driver lokal utveckling i Högsby, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby, 

Eksjö och Nässjö kommuner med visionen att bygden ska bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp 

i. Vårt mål är att stödja projekt som kan leda till hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 

Värt att framhålla är vår samverkan över region- och länsgränsen mellan Jönköping och Kalmar. De 

sex kommunerna hör naturligt ihop med gemensam infrastruktur, geografi och nätverk. Det gäller 

inte minst kommunikationerna med järnvägen Nässjö-Oskarshamn och riksvägarna 40 och 47.  

  

Inledningsvis noteras regionens positiva satsningar i transportplanen på regionala järnvägar. Detta 
gäller inte minst elektrifiering av järnvägen Nässjö-Eksjö. Vi vill se denna satsning som ett första steg 
på elektrifiering av hela järnvägen Nässjö-Oskarshamn. 

Bland de övergripande transportstråken anges det Ostliga stråket utmed Rv 40 och Bockabanan ha 
en interregional funktion. Stråket är viktigt för godstransporter mot Östersjökusten och hamnen i 
Oskarshamn och Gotland. För såväl gods- som persontransporter har järnvägen Nässjö-Oskarshamn 
en viktig länsöverskridande funktion. Vi vänder oss dock emot att man använder den föråldrade och 
för dagens länsbor obegripliga benämningen Bockabanan. Företrädare för kommunerna i Astrid 
Lindgrens Hembygd har vid seminarier och i andra sammanhang i stället föreslagit den begripliga och 
framåtsyftande benämningen Höglandsbanan vilken bör användas fortsättningsvis i regionens 
planering.  

Astrid Lindgrens Hembygd har på uppdrag av de sex medlemskommunerna med hjälp av anlitade 

konsulter tagit fram ett förslag till Trafikupplägg och infrastruktursatsningar för Höglandsbanan 

mellan Nässjö och Oskarshamn med koppling till person- och godstrafiken på Stångådalsbanan 

Kalmar-Linköping. Förutsättningarna för tåganslutningar till Gotlandsfärjan i Oskarshamn från 

Göteborg/Jönköping/Nässjö har särskilt belysts. Slutrapporten med förslag till trafikupplägg och 

infrastruktursatsningar 2021-2035 bifogas. Vi ser gärna att detta gedigna och väl underbyggda arbete 

på något sätt avspeglar sig i den kommande regionala transportplanen för Jönköpings län. 

 

Avslutningsvis önskar vi att vid ett kommande tillfälle närmare redovisa ovan nämnda förslagen vid 

ett sammanträffande med företrädare för TIM-nämnden i Region Jönköpings län. 

  

Styrelsen för Astrid Lindgrens Hembygd   

Lennart Bogren      Jenni Leppelt  

Ordförande    

 

    Vice ordförande  

Ingmarie Söderblom      Torbjörn Midunger  

T f Verksamhetsledare      Styrelseledamot   

  

Bil. Slutrapport Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens Hembygd 2.0 

 
Astrid Lindgrens Hembygd         info@alhembygd.se  

Badhusgatan 3   www.alhembygd.se  

598 37 Vimmerby  orgnr: 833200 – 8666  
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  YTTRANDE 1/2 

Regionledningskontoret 
Linus Johnson 

  2020-01-27 Dnr: RÖ 2021-5120 

 
 

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 
 
 
 
  
Remissvar – Regional transportplan för Jönköpings län 2022 - 2033
  
 

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över remissen 
Regional transportplan för Jönköpings län. 
 
Regional transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022-2033 och den 
ekonomiska ramen för denna period är 1 684 miljoner kronor. Östergötland 
och Jönköpings län är nära sammankopplade via stråk så som E4 och södra 
stambanan och utmed riksväg 32. Längs med länens gemensamma länsgräns 
finns ett stort utbyte mellan länens kommuner. Region Östergötland 
instämmer i beskrivningen av stråkens funktioner som binder samman länen 
interregionalt.  
 
Region Östergötland har 2020-2021 genomfört en åtgärdsvalsstudie för 
vägsträckan Mjölby-Boxholm-Tranås-Österbymo. Studien utgick från 
utpekad brist i länstransportplan 2018-2029 och omfattade riksväg 32 i 
sträckningen Sommen-Mjölby. Region Östergötland tar inte ställning till om 
delar av de föreslagna åtgärderna ska genomföras utan denna bedömning 
görs tidigast vid nästa planrevidering. Region Östergötland avser föra dialog 
med Trafikverket om behov av att föra över väg 32 till det nationella 
stamnätet, då mycket av dagens transport utgörs av godstransporter av 
nationellt intresse. 
 
Under 2021 har Region Östergötland låtit WSP studera Östergötlands 
funktionalitet. Uppdraget visar på det stora utbytet mellan kommunerna vid 
länsgränsen. Resultatet visar även på att potential finns att kunna stärka såväl 
befintlig funktionalitet, samt att utveckla funktionaliteten på nodstadsnivå 
mellan exempelvis Linköping och Norrköping. Region Östergötland är 
positiv till att förslaget till regional transportplan beskriver och betonar dessa 
aspekter.  
 
Nationella stråk och nationella objekt, som Ostlänken, dubbelspår mellan 
Hallsberg och Degerön samt förbättrad framkomlighet på riksväg 50 är 
objekt i Östergötland med stor inverkan på Jönköpings län. Region 
Östergötland är positiva till framdriften i projekten, och att de finns med i 
nationell plan. Detta gynnar både Jönköping och Östergötland.  
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  YTTRANDE 2/2 

Regionledningskontoret 
Linus Johnson 

  2020-01-27 Dnr: RÖ 2021-5120 

 
 
 

Michael Cornell   
Trafik- och samhällsplanerings-  
nämndens ordförande 
   Richard Widén 

Regionutvecklingsdirektör  
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 Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-01-25 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 37 Diarienummer: KS 2021/440 

 

Remittering av regional transportplan för Jönköpings län 
2022–2033 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Region Jönköpings län. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional transportplan som nu är 
ute på remiss till berörda aktörer. Den regionala transportplanen för Jönköpings län 
visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av 
investeringar i transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022–2033.  
 
Region Jönköpings läns slutliga förslag till transportplan kommer att skickas till 
Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av 
Regionfullmäktige sommaren 2022.  
 
Sävsjö kommuns remissutlåtande 
Sävsjö kommun är generellt positiv till förslaget till regional plan. Sävsjö kommun ser 
också positivt på fördelningen av ekonomiska medel som möjliggör en hållbar 
utveckling i hela länet. Planförslaget är väl genomarbetat och tydligt. Kommunen vill 
dock lyfta fram tre synpunkter. 
 

- Bristutredningen av väg 30 ska inte begränsas till att studera åtgärder som 
inte kräver omfattande ombyggnationer. Vissa omfattande ombyggnationer 
kan komma att krävas utmed sträckan – något som inte får begränsas i 
utredningsskedet.  

- Det finns två objekt som regionen behöver ha ögonen på i framtiden. Det 
handlar bland annat om väg 127 från Värnamo till Vetlanda som kan komma 
att behöva byggas ut i samband med att en station för den nya stambanan 
etableras i Värnamo. Dessutom behöver väg 761 få en ny sträckning i Sävsjö 
för att skapa bättre förutsättningar för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

- Satsningarna på plattformsförlängningar bör också omfatta 
plattformsförlängningar utmed Södra stambanan – inte bara 
Jönköpingsbanan. 

Beslutsunderlag 
1. Remittering av regional transportplan för Jönköpings län 2022–2033. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsavdelningen daterad den 19 december 2021. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
Utvecklingsavdelningen 
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 Tjänsteskrivelse 
2021-12-19 
 
Diarienummer: 2021/440 

 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

 

Kommunledningskontoret 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsplanerare 
Andreas Grennborg 
0382-154 17 
andreas.grennborg@savsjo.se 

Till regional.utveckling@rjl.se  
Dnr: RJL 2021/1077 
 
 
 

 

 

Tjänsteskrivelse yttrande, remiss av förslag till Regional 
transportplan 2022-2033 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontorets utvecklingsavdelning föreslår Kommunstyrelsen att 
besluta: 
 
att ställa sig bakom remissyttrandet och skicka det till Region Jönköpings län. 
   

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till regional transportplan som nu är 
ute på remiss till berörda aktörer. Den regionala transportplanen för Jönköpings län 
visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av 
investeringar i transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022-2033.  
 
Region Jönköpings läns slutliga förslag till transportplan kommer att skickas till 
Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av 
Regionfullmäktige sommaren 2022.  
 
Sävsjö kommuns remissutlåtande 
Sävsjö kommun är generellt väldigt positiva till förslaget till regional plan. Sävsjö 
kommun ser också positivt på fördelningen av ekonomiska medel som möjliggör en 
hållbar utveckling i hela länet. Planförslaget är väl genomarbetat och tydligt. 
Kommunen vill dock lyfta fram tre synpunkter. 
 

- Bristutredningen av väg 30 ska inte begränsas till att studera åtgärder som 
inte kräver omfattande ombyggnationer. Vissa omfattande ombyggnationer 
kan komma att krävas utmed sträckan – något som inte får begränsas i 
utredningsskedet.  

- Det finns två objekt som regionen behöver ha ögonen på i framtiden. Det 
handlar bland annat om väg 127 från Värnamo till Vetlanda som kan komma 
att behöva byggas ut i samband med att en station för den nya stambanan 
etableras i Värnamo. Dessutom behöver väg 761 få en ny sträckning i Sävsjö 
för att skapa bättre förutsättningar för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

- Satsningarna på plattformsförlängningar bör också omfatta 
plattformsförlängningar utmed Södra stambanan – inte bara 
Jönköpingsbanan. 

 
Bristutredning av väg 30 
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 Tjänsteskrivelse 
2021-12-19 
 
Diarienummer: 2021/440 

 

Besöksadress 
 
Djurgårdsgatan 1 

Postadress 
 
576 80 Sävsjö 

Telefon 
 
0382-152 00 

Telefax 
 
0382-152 10 

Mejl 
 
kommun@savsjo.se 

Webbplats 
 
www.savsjo.se 

 

Riksväg 30 är en viktig transportlänk som är viktig för godstransporter av råvaror och 
färdiga produkter för företag både lokalt, regionalt och nationellt. 
Stockarydsterminalen är en av Sveriges största öppna råvaruterminaler för träråvara 
och ligger i nära anslutning till Riksväg 30 som alltså fungerar som en väldigt viktig 
länk för transporter av träråvara – både lokalt och regionalt. För 
Stockarydsterminalen och för andra företag i närområdet finns ett behov av att frakta 
gods nationellt – där Riksväg 30 fungerar som en viktig länk ut mot europaväg E4 och 
vidare norrut samt mot Växjö och vidare mot bland annat hamnen i Karlskrona. 
Dessutom utgör riksväg 30 en viktig pendlingssträcka för att säkra 
kompetensförsörjningen i kommunen.  
 
Därför ser Sävsjö kommun väldigt positivt på att bristerna längs med väg 30 lyfts med 
som utredningsbehov i den regionala planen.  
 
Eftersom sträckan genom Vrigstad har en hög årsdygnstrafik och eftersom det går 
mycket tung trafik på sträckan är det viktigt att inte begränsa utredningen till att inte 
möjliggöra förbifarter förbi de tätorter som vägen passerar idag. Risken är att i 
framtiden begränsa möjligheterna för tung trafik eftersom trafiken passerar igenom 
tätorter såsom Vrigstad, Hok, Svenarum och Lammhult.  
 
Två objekt för framtiden 
Väg 127 från Värnamo via Sävsjö mot Vetlanda är en viktig framtida väg för Sävsjö 
kommun. Vägen kan bland annat komma att bli attraktiv för resande i och med en 
station utmed nya stambanorna i Värnamo. Men vägen fyller också en viktig funktion 
för godstransporter och kopplingen mellan Stockarydsterminalen och väg E4 söderut. 
Därför är det viktigt att hålla ett öga på vägens förutsättningar så att den även 
fortsättningsvis kan bidra med god framkomlighet för både person- och 
godstransporter.  
 
Väg 761 som går från Sävsjö tätort till Stockaryd passerar igenom Sävsjö både bostäder 
och en gymnasieskola. Vägens placering är olämplig både för att den begränsar 
framkomlighet i genomfart, och på grund av bristande trafiksäkerhet. I samband med 
etableringen av ett nytt verksamhetsområde på västra sidan om järnvägen anser 
kommunen att det är lämpligt att dra om väg 761 genom området med en ny 
anslutning till väg 127. En förstudie togs fram som undersökte möjligheterna 2013 och 
frågan är fortfarande aktuell för kommunen.  
 
Plattformsförlängningar 
Sävsjö kommun anser att satsningar på pott för plattformsförlängningar även behövs i 
övriga delen av länet, för att möjliggöra sammankopplade tågset även på andra 
sträckor, bland annat utmed Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta.  
 

Beslutsunderlag 
Remittering av regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033, PDF 
 
 

 
 

 

Andreas Grennborg Kristin Nilsdotter Isaksson 

Samhällsplanerare Planerings- och utvecklingschef 
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Remissversion

Tyck till om planförslaget!
Detta är en remissversion av regional transportplan för Region Jönköpings 
län. Berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
transportplan fram till och med 2022-03-18.

Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka e-post till 
regional.utveckling@rjl.se, skriv diarienummer RJL 2021/1077 samt avsändare 
i ämnesraden. Yttranden kan också lämnas skriftligen till Region Jönköpings 
län, Box 1024, 551 11 Jönköping. Ange diarienummer RJL 2021/1077 som 
referens.

Region Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att 
skickas till Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas 
av Regionfullmäktige sommaren 2022.

FRÅGOR
Infrastrukturstrategerna på Region Jönköpings län svarar gärna på frågor 
kring själva planförslaget eller länets planering för transportinfrastruktur på 
ett mer generellt plan:

Ida Hedberg ida.hedberg@rjl.se, 0730-39 63 38

Emil Hesse emil.hesse@rjl.se, 070-269 54 50

ORDLISTA
För att öka planförslagets läsbarhet 
förklarar vi nedan några av de transport- 
och trafikrelaterade ord och förkortningar 
som förekommer i rapporten.

Driftsbidrag Bidrag som ges för att 
mottagaren ska kunna bedriva drift och 
underhåll på en anläggning.

Intermodala transporter Begrepp som 
avser att transport av en godsenhet sker 
med fler än ett transportsätt.

Investeringsbidrag  Bidrag som ges 
för att mottagaren ska kunna utföra nya 
investeringar eller reinvesteringar i åtgärder.

JLT Länstrafiken i Jönköpings län

Kombiterminal Terminal där olika 
lastbärare byter transportsätt (t.ex. från 
lastbil till godståg) utan att själva godset 
berörs, så kallade intermodala transporter.

LCC Livscykelanalys - ekonomisk analys där 
totala kostnader och intäkter för en åtgärd 
sammanställs över dess livslängd. 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning - 
redovisning av den påverkan på miljön som 
planens genomförande kan få.

NNK Nettonuvärdekvoten (NNK) är det 
samhällsekonomiska lönsamhetsmått 
som används vid investeringar inom 
transportsektorn. NNK är lika med 
summa nettonuvärdet i förhållande till 
investeringskostnaden och ev. drift- och 
underhållskostnaden vid startåret.

Mötesseparerade vägar Vägar där en 
barriär (oftst mitträcke) finns mellan 
mötande körfält.

Restidskvot Ett mått som används för 
att uppskatta hur konkurrenskraftig 
kollektivtrafiken är i förhållande till bilen 
som färdmedel utifrån restid (restid med 
kollektivtrafik/restid med bil).

SEB Samhällsekonomisk

Styv tidtabell En tidtabell som är lagd 
så att det är jämna tidsintervall mellan 
avgångarna.

TIM-nämnden Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö i Jönköpings län

Transportinfrastruktur Infrastruktur som 
syftar till att möjliggöra transporter av 
människor och gods

Y:et Samlingsnamn för järnvägssträckorna 
Värnamo-Vaggeryd-Nässjö (delar av HNJ-banan) 
och Jönköping-Vaggeryd (Vaggerydsbanan). 
Namnet kommer sig av att banorna tillsammans 
ser ut som ett stort Y.

ÅDT Årsdygnstrafik - det under ett år 
genomsnittliga trafikflödet per dygn.

ÅVS Åtgärdsvalsstudie - metodik där en 
utredning av möjliga lösningar för att lösa 
ett transportbehov tas fram. 
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BALANS

VÄG

JÄRNVÄG

Balans

Järnvägsinvesteringar Större väginvesteringar

Gång- och cykelinvesteringar Trafiksäkerhet och framkomlighet

Infrastruktur för kollektivtrafik Bidrag
Flödesschemat ovan visar plandokumen-
tets upplägg och illustrerar samtidigt 
processen med att ta fram ett förslag till 
regional transportplan.

1. Bakgrund Avsnittet redogör för vad en transportplan är, hur de formella 
processerna kring inriktningsplanering och åtgärdsplanering ser ut samt hur 
planen tar avstamp i nationella och regionala mål

2. Förutsättningar och behov Här beskrivs de specifika förutsättningar 
som Jönköpings län har och vilka behov vi ser kopplat till den regionala 
transportinfrastrukturen.

3. Strategier I kapitlet redovisas tre olika planalternativ grundade på 
alternativa strategier för att möta våra regionala transportbehov.

4. Sammanfattning av konsekvensbeskrivning I kapitlet beskrivs samlat hur 
respektive planalternativ påverkar miljöaspekter samt samhällsekonomi och 
regional utveckling.

5. Planförslag Kapitlet redogör för det valda förslaget till regional transport-
plan. Planförslaget beskrivs utifrån sex olika åtgärdsområden och lyfter också 
specifika brister som Region Jönköpings län ser som prioriterade att utreda 
under planperioden samt hur genomförandet av planen förväntas ske.

Läsanvisning
Dokumentet är uppbyggt i en logisk ordningsföljd där inledande kapitel anger 
förutsättningarna för det slutliga förslaget till regional transportplan.

Bilaga: Fullständig konsekvensbeskrivning I den fullständiga konsekvens-
beskrivningen ges en komplett beskrivning av de olika planalternativens 
påverkan på fokusområden för miljö samt samhällsekonomi och regional 
utveckling.

Alt VÄG

Alt JÄRNVÄG

Alt BALANS

Alt VÄG

Alt JÄRNVÄG
Alt BALANS
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Region Jönköpings län ansvarar för de regionala utvecklings- och tillväxt-
frågorna i Jönköpings län. I uppdraget ingår att utifrån regeringens direktiv 
upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur - eller en regional 
transportplan som dokumentet förenklat kallas.

Att vi har en fungerande transportinfrastruktur är en förutsättning både för att 
pussla ihop vårt eget dagliga liv och för ett väl utvecklat och sammanhängande 
samhälle i stort. Transportinfrastrukturen måste ständigt underhållas och utvecklas; 
inte för infrastrukturens egenvärde utan för att möta samhällets förändrade mål och 
behov. En växande befolkning driver behovet av resor och ökande transporter vilket 
transportsystemet måste hantera samtidigt som utvecklingen ska ske med ett ökat 
hänsynstagande och minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Utvecklingen av infrastrukturen är ett medel för att förändra samhället och möta 
uppkomna eller förväntade trender och behov utifrån de ramar som anges i politiska 
mål och långsiktiga beslut. För Jönköpings län är det prioriterat att förstora och 
förstärka arbetsmarknadsregionerna. Främst genom satsningar på att utveckla 
regionaltågstrafiken, vilket tydligt uttrycks i den Regional utvecklingsstrategin. 
Detta kräver dock höjd standard och ökad kapacitet på stora delar av järnvägsnätet. 
Att utveckla och ställa om transportsystemet tar lång tid och kräver stora resurser. 
Region Jönköpings län kan tyvärr konstatera att tillgängliga medel för att utveckla 
transportsystemet inte räcker för att nå våra högt satta mål och ambitioner. 

Regeringens infrastrukturproposition beslutades av Riksdagen i juni 2021 och 
Region Jönköpings län fick kort därefter direktiv om åtgärdsplanering, vilket är 
det formella uppdraget att ta fram en ny plan. Processen med framtagandet av den 
regionala planen har skett parallellt med framtagandet av den nationella planen, 
detta för att underlätta en helhetssyn i diskussioner och prioriteringar av angelägna 
åtgärder i länet. För att lyfta länets utveckling och stärka kopplingarna till omvärlden 
har Jönköpings län under lång tid aktivt drivit på för att bygga Nya stambanor vilket 
kommer skapa radikalt förbättrade resmöjligheter. 

Grunden till ställningstagandena i transportplanerna är väl förankrad genom 
att de långsiktiga prioriteringar som har gjorts ligger fast. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län 2022–2033 kan, utifrån nya ekonomiska ramar 
och kostnadsuppskattningar, ses som en utveckling av den tidigare lagda planen för 
att anpassa länets infrastruktur till framtidens krav och behov.

Marcus Eskdahl

Ordförande i Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Förord
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Remissverision

Regional transportplan för Jönköpings län omfattar åren 2022-2033 och 
den ekonomiska ramen för denna period är 1 684 miljoner kronor. I planen 
har åtgärder med en sammanlagd uppskattad kostnad motsvarande den 
ekonomiska ramen prioriterats. 

Åtgärderna i planen utgör en mix av stora namngivna objekt och åtgärdsområden där en 
summa har avsatts men de exakta insatserna väljs ut i den löpande genomförandeprocessen. 
Åtgärdernas samlade måluppfyllelse har varit styrande för prioriteringen och valet har gjorts 
utifrån de strategier som beskrivs i planen.

Fördelningen av medel visas i tabellen nedan. Mest pengar avsätts för större väginvesteringar 
och järnvägsinvesteringar. I dessa kategorier återfinns namngivna objekt som Rv 27 förbi 
Bor och järnvägarna Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö och Nässjö-Eksjö. Gång- och 
cykelåtgärder prioriteras högre än tidigare och inom åtgärdsområdet ryms satsningar både 
längs statlig väg och medfinansiering till kommuner. Inom åtgärdsområdet trafiksäkerhet och 
framkomlighet ryms mindre trafiksäkerhetshöjande punktinsatser på vägnätet och insatser 
i tätorter. Åtgärdsområdet kollektivtrafikinvesteringar innehåller medel bland annat för 
standardhöjning av hållplatser. I planen finns även investeringsbidrag till enskilda vägar och 
driftbidrag till ickestatliga flygplatser. 

Satsningarna på regionala järnvägar och höjd standard på de största vägstråken leder till både 
ökad tillgänglighet och höjd trafiksäkerhet. En elektrifiering av de regionala järnvägarna 
möjliggör också fler fossilfria resor och transporter. Genom byggandet av fler gång- och 
cykelvägar ökar möjligheterna att ersätta korta bilresor med gång och cykel vilket ger goda 
effekter inte minst för folkhälsan.

Sammanfattning

Total-
kostnad

2022 - 
2024

2025 - 
2027

2028 - 
2033

Utrymme 
i plan

Senare

Järnvägsinvesteringar 50 196 388 634

Elektrifiering o höjd hast.  Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/
Jönköping (Yet)1 

2 729 300 300

Station A6/Ryhov1 200 25 15 40

Pott för plattformsförlängningar2 50 25 25 50

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 1 5803 25 75 100

Elektrifiering Nässjö-Eksjö 144 71 73 144

Större vägåtgärder 213 52 124 389

Rv 27 förbi Bor2 279 187 22 209

Rv 27 Ulås-Bredasten2 74 28 28 56

Lv 842 förbi Tenhult 46 26 20 46

Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 232 78 78 154

Gång- och cykelinvesteringar 109 78 120 307

Längs regional statlig väg2 62 35 60 157

Medfinansiering åtgärder kommunalt vägnät 45 45 60 150

Trafiksäkerhet och framkomlighet 42 36 63 141

Kollektivtrafikåtgärder 36 48 66 150

Längs regional statlig väg 18 14 46 78

Medfinansiering 18 18 36 72

Bidrag 17 15 31 63

Investeringsbidrag till enskilda vägar 7,5 7,5 16 31

Driftsbidrag icke statliga flygplatser 9 7,5 15 32

Totalt 467 425 792 1 684

1  Samfinansiering ur Regional transportplan till nationell plan, undertecknat finansieringsavtal
2  Samfinansieras ur pott i nationell plan
3  Totalsumma för fullständig upprustning och elektrifiering av sträckan
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Remissversion

Alt BALANS

En ny järnvägssträckning mellan Byarum 
och Tenhult samt elektrifiering av sträckan 
Värnamo - Nässjö ger ökad kapacitet, 
kortare restider och förbättrade trafikerings-
möjligheter mellan Värnamo och Jönköping.

En ny mötesstation vid A6/Ryhov ger 
högre kapacitet på Jönköpingsbanan 

och förbättrar regionala pend-
lingsmöjligheter.

Elektrifiering av järnvägen 
mellan Nässjö - Eksjö 

möjliggör ett mer 
effektivt nyttjande av 
RJL:s nya tågflotta. 

Plattformsför-
längningar på 
Jönköpingsbanan 
möjliggör längre 
tågset vilket ökar 
kollektivtrafikens 
kapacitet.

Plankorsningsåtgär-
der på Vetlandaba-

nan ger en mer robust 
trafikering och säkrare 

trafikmiljö.

32 mnkr sätts av för investe-
ringsbidrag till enskilda vägar 
Bidraget stöttar vid insatser 
för att stärka länets mer 
finmaskiga allmänna 
vägnät. 

31 mnkr ges i driftsbi-
drag till Jönköpings 
flygplats, som fyller 
en viktig funktion 
för länets till-
gänglighet.

150 mnkr ska användas till 
kollektivtrafikåtgärder 

på regionalt statligt och 
kommunalt vägnät. 

Åtgärderna ska göra 
kollektivtrafiken mer 

attraktiv och kon-
kurrenskraf-

tig.

157 mnkr avsätts för 
byggande av gång- 
och cykelvägar längs 
regionala statliga 
vägar. Grovt uppskattat 
kan detta innebära cirka 
25 kilometer ny cykelväg 
i länet.

150 mnkr tilldelas statlig med-
finansiering av åtgärder inom 
kommunalt vägnät. Denna pott 
kan ge mycket god utväxling 
för att stärka förutsätt-
ningarna för cykling i 
länets tätorter.

141 mnkr ska 
användas till 
åtgärder för att 
höja trafiksäkerhet 
och framkomlighet på 
länets regionala vägnät. 
Detta förbättrar boendemil-
jöer i mindre tätorter och 
förbättrar säkerheten på 

mer trafikerade 
80-vägar.

Byggnationen av Rv 27 förbi Bor ger ökad säkerhet, 
förbättrad framkomlighet och bättre tätortsmiljö 

utmed ett regionalt viktigt stråk.

Mötesseparering av Ulås - Bredasten på Rv 27 ger en säkrare 
trafikmiljö och ökad framkomlighet i samma stråk.

Omsträckning av Lv 842 förbi Tenhult förbättrar vägens framkomlighet 
och miljön inne i Tenhult.

Planen möjliggör en byggstart för mötesseparering av Rv 27 Bredaryd - 
Anderstorp vilket ger högre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Förslag till regional transportplan 
2022-2033
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Remissversion

1. Bakgrund

PLANERING AV INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

Långsiktig ekonomisk planering av statlig transportinfrastruktur

Nationell och regional plan

Den långsiktiga ekonomiska planeringen av transportinfrastrukturen sker på uppdrag av 
regeringen och ska bedrivas i enlighet med förordning (2009:236) om en nationell plan 
för transportinfrastruktur respektive förordning (1997:263) om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur.  

Ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder i Jönköpings län är uppdelat på två 
planer: den nationella planen som upprättas av Trafikverket och den regionala planen där 
Region Jönköpings län är planupprättare. Båda planerna består av statliga medel och visar 
tillsammans vilka satsningar i transportinfrastruktur som ska genomföras i länet. Upplägget 
med det delade ansvaret för den samlade transportplaneringen ger Region Jönköpings län 
möjlighet att ge länsplanen en regional prägel och prioritera den typ av åtgärder som bedöms 
göra störst nytta i länet.

Rullande planering

Transportplanerna omfattar i allmänhet tolv år och de aktualiseras och förlängs vart fjärde år. 
Eftersom planerna löper över så lång tid behöver de vara både långsiktiga och flexibla. 

Den första delen av en planperiod är i allmänhet mer konkret och omfattar åtgärder som är 
mer planeringsmogna - det vill säga längre komna i planeringsprocessen.  De sista åren under 
en planperiod kan omfatta brister och behov som behöver utredas mer enligt Trafikverkets 
fyrstegsprincip innan de är möjliga att definiera som konkreta åtgärder. 

Större objekt innebär låsningar i planer: för att de ska vara möjliga att genomföra krävs det 
många gånger att medel avsätts i plan över tio år innan en åtgärd är genomförd. 

INNEHÅLL TRANSPORTPLANER
Nationell transportplan

 - drift och underhåll samt riktade 
miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet, 

 - investeringar och trimningsåtgärder på 
statliga järnvägar och nationella stamvägar 
(E4, Rv40 och Rv26 i Jönköpings län)

 - medfinansiering till kommunerna genom 
stadsmiljöavtal, 

 - investeringar i sjöfart (farleder och slussar) 
och 

 - statlig medfinansiering till 
länstransportplanerna.

Regional transportplan

 - Investeringar i statliga vägar som inte ingår 
i stamvägnätet

 - åtgärder som omfattas av förordningen om 
statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m.

 - åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan och val av 
transportsätt samt åtgärder som ger 
effektivare användning av befintlig 
infrastruktur,

 -  åtgärder i andra icke statligt finansierade 
anläggningar av betydelse för det 
regionala transportsystemet som bör 
redovisas i planen, och

 - driftsbidrag för icke statliga flygplatser 
samt investeringsstöd till  enskilda vägar. 

Länsplanen får avse investeringar och 
förbättringsåtgärder i nationell plan. Detta 
benämns samfinansiering och är aktuellt för 
denna plan. 

År 1-4

ÅVSRTP 
18-29

RTP 
22-33

RTP 
26-37

RTP 
30-41

2022-33 
Prioriterade planeringsmogna 
åtgärder lyfts in som 
finansierade objekt i sista delen 
av RTP 22-33. 

2018-21  
Brister prioriteras 
för utredning inför 
att eventuellt 
lyftas som nya 
objekt i RTP 22-33

År 5-8 År 9-12

År 1-4 År 5-8 År 9-12

År 1-4 År 5-8 År 9-12

Nya objekt

PlanskedeÅVS Nya objekt

Produktion

ÅVS

Planskede Nya objekt

RTP 
30-41

År 1-4 År 5-8 År 9-12

Produktion Planskede Nya objekt

2026-29 
Objekt som har lyfts in i 
RTP 22-33 ligger i mitten 
av nästkommande plan och 
befinner sig då sannolikt i 
planskede.

2030-33 
Objekt som har lyfts 
in i RTP 22-33 går in 
i produktionsskede 
under ny RTPs 
första fyra år.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR UPPRÄTTANDE AV 
PLANFÖRSLAG
Planen bygger på ett beslut om årlig 
ramtilldelning som planupprättaren måste 
förhålla sig till vid planering av åtgärder och 
åtgärdsområden.

Detta betyder att investeringar måste förde-
las på ett strategiskt sätt över hela planpe-
rioden; i allmänhet finns det inte tillräckligt 
ekonomiskt utrymme för att genomföra flera 
stora projekt samtidigt. 

Det är också en utmaning att har tillräckligt 
med planeringsmogna åtgärder för att upp-
arbeta planerad mängd medel. Det är därför 
viktigt att planen är strategisk i att lyfta 
brister för utredning för att regionen ska ha 
möjlighet att prioritera in dem som åtgärder 
vid nästkommande planrevidering.

För icke namngivna objekt (< 50 mnkr) är 
planeringscyklerna inte lika långa, det är där-
för möjligt att arbeta med bristinventeringar 
och tidiga utredningar mer löpande under 
planperioden - det är dock fortfarande väldigt 
viktigt att vara proaktiv i planeringen för att 
få framdrift i åtgärdsområdena. Bilden visar hur den långsiktiga planeringen rullar över tid: från det att en större brist börjar utredas tills dess att den 

är genomförd som åtgärd tar det i allmänhet mer än tio år och bristen/åtgärden hinner vara med i fyra olika transport-
planer!
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Låsningar i gällande regional transportplan för 2018-2029

Inför framtagandet av regional transportplan för 2022-2033 måste planbygget förhålla sig 
till de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i transportplanen för 
2018-2029. Eftersom flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade kostnadskalkyler inför den 
nya planomgången ianspråktar respektive objekt i de flesta fall en större del av den samlade 
ramen under kommande planperiod än i planen 2018-2029.

Järnvägsinvesteringar I gällande plan är 300 mnkr avsatta för samfinansiering av 
elektrifiering, ökad kapacitet och höjd hastighet Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping. 
Medlen ligger fördelade på åren 2021-2029. Sedan planen fastställdes har åtgärden påbörjats.

I gällande plan finns även 220 mnkr fördelade på en pott för åtgärder för hållbar tågtrafik 
på regionala banor. Under planperioden har åtgärden elektrifiering Nässjö-Eksjö påbörjats.

Större väginvesteringar Gällande plan omfattar fem större vägprojekt varav två är 
färdigställda (Rv 32 Sunneränga-Marbäck samt Rv 32 Traneryd-Tranås S). Åtgärden Rv 
27 förbi Bor var planerad att byggstartas under 2021 men har drabbats av förseningar och 
kommer sannolikt inte att gå in i produktion förrän 2023. Delen Ulås-Bredasten har ej beställts 
utan kommer att hanteras som ett eget objekt och har påbörjats under 2021. Åtgärderna Rv 
27 Bredaryd-Anderstorp och väg 842 förbi Tenhult är i gällande plan planerade att påbörjas 
under perioden 2024-2029.

Regional transportplan 
2018-2029

utrymme i 
plan mnkr

 Järnvägsinvesteringar 520

 Större väginvesteringar 318

 Gång- och cykelinvesteringar 240

 Trafiksäkerhet och framkomlighet 127

 Infrastruktur för kollektivtrafik 120

 Bidrag 53

38%

23%

17%

9%

9%
4%

RTP 18-29 14,7%

Regional transportplan 
2018-2029

Kostnads-
kalkyl 2018

Tidigare 2018-
2020

2021-
2023

2024-
2029

Utrymme 
i plan

Järnvägsinvesteringar 60 150 310 520

Elektrifiering o höjd hast.  Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/
Jönköping (Yet)1 

1 500 110 190 300

Åtgärder för hållbar tågtrafik på reg banor 60 40 120 220

Större vägåtgärder 90 80 148 318

Rv 32 Sunneränga-Marbäck 176 126 50

Rv 32 Traneryd-Tranås S 40 40

Rv 27 förbi Bor  (inkl Ulås-Bredasten)2 203 80 55 135

Rv 27 Bredaryd-Anderstorp1 90 60 60

Lv 842 förbi Tenhult 33 33 33

Gång- och cykelinvesteringar 80 60 100 240

Längs regional statlig väg 120

Medfinansiering åtgärder kommunalt vägnät 120

Trafiksäkerhet och framkomlighet 37 21 69 127

Kollektivtrafikåtgärder 35 30 55 120

Längs regional statlig väg 60

Medfinansiering 60

Bidrag 13 13 27 53

Investeringsbidrag till enskilda vägar 28

Driftsbidrag icke statliga flygplatser 25

Totalt 315 354 709 1 378 
mnkr

1  Samfinansiering ur Regional transportplan till nationell plan, undertecknat finansieringsavtal
2 Samfinansiering nat plan 1/3

Planens ram baseras på det belopp som angavs 
i regeringens direktiv och Trafikverkets justering 
utifrån tidigare upparbetning har inte beaktats 
eftersom det kom efter planens fastställelse. 
Trafikverkets beslut om justering innebar att 
planens totala ram minskade med cirka 100 mnkr.
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Inriktningsplanering

Själva processen med att ta fram nya transportplaner inleds med att regeringen ger Trafikverket 
och ibland andra myndigheter i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för kommande 
planperiod. Underlaget beskriver möjliga långsiktiga inriktningar för transportsystemets 
utveckling och utgör grunden för kommande infrastrukturproposition. 

I propositionen som presenterades i april 2021 och beslutades av riksdagen i juni 2021 anges 
preliminära ramar för den nationella transportplanen. Riksdagen fattar beslut om den totala 
ekonomiska ramen.

Direktiv för åtgärdsplanering

Direktiv för åtgärdsplanering tas fram av Regeringen och ger planupprättarna uppdraget 
att ta fram planer. Direktiven anger ekonomiska ramar och övergripande inriktning för 
transportplanerna. Direktiven för åtgärdsplanering tillkännagavs i slutet av juni 2021.

För kommande planperiod har Jönköpings län fått en ram om 1 581 miljoner kronor. 
Dessa medel har fördelats jämt över planperiodens tolv år. Under föregående planperiod 
underutnyttjades tilldelad ram med cirka 100 mnkr. Dessa medel har genom genom beslut 
från Trafikverket fördelats över kommande planperiods första fyra år. Detta betyder att länets 
årliga ram är större i början än i mitten och slutet på planperioden.

Direktiven anger att transportplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för 
att bidra till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Prioriteringar i 
förslaget ska motiveras och effekterna på möjligheterna att nå de transportpolitiska målen 
ska redovisas. 

Total ram 799 
miljarder för 
åren 2022-2033 
437 miljarder 
utveckling 
transport 
systemet

Inriktnings-
underlag

Infrastruktur-
proposition

Regeringens 
direktiv

Nationell plan remiss 
30/11-28/2

Inriktningsplanering

Hösten 2020 April 2021 Juni 2021 December 2021

Länsplan remiss  
dec-mar

Mars 2022 Sommaren 2022

Regeringen 
fastställer nationell 

plan

RF fastställer 
länsplan

Åtgärdsplanering

Ram länsplan 
1 581 mnkr 
(1 683 
mnkr inkl 
avräkning)

April 2022

 30/4 Färdig 
länsplan
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ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN 
PLANERING AV STATLIG 
TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Regeringen
 - Ger uppdrag om inriktningsunderlag
 - Tar fram förslag till proposition
 - Beslutar om direktiv
 - Beslutar om innehållet i nationell plan och 

ramarna för länsplanerna

Riksdagen
 - Fattar beslut om proposition

Trafikverket 
 - Tar fram inriktningsunderlag, förslag till 

nationell plan och planeringsunderlag 
kopplade till objekt i regionala planer.

 - Har hand om transportplanernas 
budgetramar och följer löpande upp 
upparbetning.

 - Genomför alla fysiska åtgärder (förutom 
åtgärder med statlig medfinansiering) 

 - Genomför åtgärdsvalsstudier
 - Handlägger statlig medfinansiering.

Länsplaneupprättare (Sveriges Regioner)
 - Tar fram förslag till regional transportplan
 - Samverkar löpande med Trafikverket kring 

genomförandet av regional transportplan

Regional förankringsprocess för transportplaner

Under hela processen från samråd av inriktningsunderlag till färdigt planförslag har Region 
Jönköpings län haft en löpande dialog med länets kommuner och Trafikverket via följande 
forum och nätverk:

Politisk förankring

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) fattar beslut om remiss av den 
regionala transportplanen och lämnar förslag till regionfullmäktiges beslut om fastställelse 
av färdig plan. TIM-nämnden har informerats löpande under planprocessen.

Politisk referensgrupp är sammansatt av ordförande i regionstyrelsen, TIM-nämndens 
presidium samt utsedda representanter från kommunstyrelserna i Vetlanda, Värnamo 
och Jönköping (vilka i sin tur företräder länet som helhet). Referensgruppen har träffats 
kontinuerligt för att skapa politisk förankring för både prioriteringar till nationell plan och 
innehållet i regional transportplan.

Kommunalt forum utgörs av regionens politiska ledning och länets samtliga 
kommunstyrelseordförande. Forument har informerats löpande under hela planprocessen.

Förankring på tjänstepersonsnivå

Regionalt infrastrukturnätverk utgörs av tjänstepersoner från länets kommuner. Möten för 
information och dialog med nätverket har anordnats cirka en gång i månaden under hela 
planprocessen. Representanter ur infrastrukturnätverket har bildat en arbetsgrupp kopplat 
till framtagandet av en regional cykelstrategi, ett arbete som i viss mån har bäring på den 
regionala transportplanen. 

Kommunchefsnätverk består av kommuncheferna i länets kommuner. Nätverket har 
informerats löpande under hela planprocessen.

Trafikverket Region Syd har haft täta avstämningar med Region Jönköpings län på länsnivå 
och har även deltagit vid de löpande möten som organiserats inom TrvSyd (som omfattar 
länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne).

Avgränsningssamråd för konsekvensbeskrivning

I början på sommaren 2021 hölls ett samråd kring avgränsning av transportplanens 
konsekvensbeskrivning med länets kommuner och grannregioner. Ett muntligt samråd 
kring avgränsning hölls med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Merparten av de synpunkter 
som inkom under samrådet har varit möjliga att tillgodose under det fortsatta arbetet med 
transportplanens konsekvensbedömning.

Regionalt seminarium

Med anledning av det pågående upprättandet av ny regional transportplan anordnade 
Region Jönköpings län ett regionalt seminarium med fokus på transportinfrastruktur och 
samhällsplanering augusti 2021. Seminariet hade cirka 80 åhörare från såväl offentlig som 
privat sektor.

REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR
Regioner ska skapa förutsättningar för en 
utveckling som leder till en hållbar tillväxt 
i alla delar av landet och som utgår från de 
lokala och regionala förutsättningar som 
råder.

Det obligatoriska uppdraget sker på 
uppdrag från staten och finns reglerat i 
förordningen om regionalt tillväxtarbete och 
i en lag om regionalt utvecklingsansvar. Det 
obligatoriska uppdraget omfattar följande 
punkter:

 - arbeta fram och fastställa en strategi för 
utvecklingen i länet

 - samordna insatser för att genomföra 
denna strategi

 - besluta om hur medel för regionalt 
tillväxtarbete ska användas

 - följa upp, utvärdera och redovisa 
resultaten av tillväxtarbetet till regeringen

 - utföra uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram

 - upprätta och fastställa länsplaner för 
transportinfrastruktur

Utöver det obligatoriska uppdraget har 
Regionen även initiativrätt i angelägna 
regionala frågor.
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FINANSIERINGSTYPER
Med medfinansiering avses att till exempel 
en kommun eller ett företag, helt eller delvis, 
finansierar statlig infrastruktur med medel 
utöver den regionala eller nationella planen.

Statlig medfinansiering innebär att kom-
muner eller regioner kan ansöka om statliga 
medel ur den regionala planen för att genom-
föra åtgärder av kollektivtrafikanläggningar 
eller åtgärder inom miljö- och trafiksäkerhet. 
Ett.ex.empel på detta är medfinansiering av 
kommunala gång- och cykelvägar. 

Samfinansiering innebär att objekt finansie-
ras ur både nationell och regional plan - till 
exempel att medel ur regional plan används 
till att finansiera  en del av namngivet objekt i 
nationell plan.

FYRSTEGSPRINCIPEN
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstra-
tegi och den tillämpas för att säkerställa en 
god resurshushållning och för att åtgärder ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Trans-
portplaner omfattar framförallt medel kopplat 
till steg 3- och 4-åtgärder.

1. Tänk om Det första steget handlar om att 
först och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och resor samt 
valet av transportsätt. 

2. Optimera Det andra steget innebär att 
genomföra åtgärder som medför ett mer 
effektivt utnyttjande av den befintliga infra-
strukturen. 

3. Bygg om Vid behov genomförs det tredje 
steget som innebär begränsade ombyggna-
tioner. 

4. Bygg nytt Det fjärde steget genomförs om 
behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller 
större ombyggnadsåtgärder.

Fysisk planering av åtgärder

Utredningar av brister i transportsystemet

Det första steget i den formella planeringsprocessen för infrastrukturåtgärder är att definie-
ra och prioritera en brist för åtgärdsvalsstudie (ÅVS). ÅVSen utreder  transportslags- 
övergripande vilka typer av åtgärder som är möjliga att vidta för att lösa ett transportbehov 
och är ett krav för att ett större infrastrukturprojekt ska vara aktuellt för att ingå i nationell 
eller regional plan. Syftet med ÅVSer är att avgöra vad som ska göras för att lösa transport-
behovet och de utgår alltid från fyrstegsprincipen, vilket betyder att möjliga åtgärder för 
förbättringar i transportsystemet prövas stegvis.

Genomförande av åtgärder

När medel avsatts för en åtgärd i transportplan och en beställning av åtgärden gjorts kan 
Trafikverket påbörja åtgärdens genomförande.

Investeringsåtgärder i det statliga transportsystemet planeras och utförs av Trafikverket. 
Trafikverkets investeringsverksamhet är en ren beställarorganisation vilket betyder att 
samtliga projektskeden projektleds av Trafikverket men handlas upp och utförs av konsult- 
respektive entreprenadföretag. Från det att en åtgärd beställs till dess att den är färdig att 
öppna för trafik kan det, beroende på projektets storlek och komplexitet, ta från två till över 
tio år.

Planskede För många åtgärder krävs planläggning enligt väglagen eller lag om byggande av 
järnväg. I den lagstyrda planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas så att 
ändamålet med anläggningen uppnäs med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad samt beaktande av övriga samhällsintressen. I de fall åtgärden innebär betydande 
miljöpåverkan ska projektet miljöbedömas enligt Miljöbalken. 

En liten okomplicerad åtgärd på en befintlig väg eller järnväg anses inte vara byggande av väg 
eller järnväg om åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och 
om berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen har medgett att mark 
eller annat utrymme fås tas i anspråk. Sådana åtgärder kan utföras utan planläggning.   

Bygghandlingsskede I bygghandlingsskedet tas tekniska beskrivningar med krav som 
gäller vägens eller järnvägens funktion fram. Bygghandlingen fungerar som underlag för 
byggarbetet och innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.   

Byggskede I byggskedet genomförs väg- eller järnvägsåtgärden. Väg- eller järnvägsplanen 
måste har vunnit laga kraft innan produktion kan påbörjas. Det är i allmänhet i byggskedet 
som största delen av åtgärdens budgeterade medel nyttjas; en större produktion på väg kan  
belasta transportplanen med flera hundra miljoner på ett år, produktionsskedet på järnväg 
är i allmänhet ännu mer kostnadsdrivande men bärs i allmänhet huvudsakligen av nationell 
plan.               

Åtgärdsvalsstudie

Ca 1-2 år beroende 
på komplexitet och 
omfattning.

Vägplan/järnvägsplan

ca 2-5 år beroende på komplexitet 
och åtgärdens omfattning samt 
eventuella överklaganden av planen. 
(Kan ta längre tid vid stora projekt 
eller ändrad inriktning i projekt)

Bygghandling

Ca 1-2 år 
beroende på 
komplexitet och 
omfattning. 

Byggskede

Ca 1-3 år beroende 
på komplexitet och 
omfattning. (Kan ta 
längre tid vid stora 
projekt)

Genomförande av  åtgärd
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NATIONELLA MÅL MED STOR PÅVERKAN PÅ PLANENS 
UTFORMNING

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål är viktiga som utgångspunkt för arbetet med långsiktig 
planering av transportsystemet, vilket tydliggörs i regeringens direktiv för åtgärdsplanering. 

 � Den regionala transportplanen lyfter in de transportpolitiska målen både som 
utgångspunkt för formulerade strategier och som utvärderingsparameter av 
planalternativ i planens konsekvensbedömning.

Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. 
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). 

 � Miljömålen är inarbetade i transportplanen via de fokusområden som används i planens 
konsekvensbedömning.

Klimatmål
Riksdagen beslutade 1 januari 2018 om ny klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk med 
uttalade mal om att Sverige ska vara ett föregångsland i klimatarbetet och bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp.

Etappmålet för klimat innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

 � Den regionala transportplanen har lyft in klimatmålen i planens konsekvensbeskrivning 
(via fokusområden och transportpolitiska mål) samt som bakgrund till utformningen av 
planens strategier. 

Etappmål för trafiksäkerhet
Det av regeringen beslutade etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna till 
följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras till år 
2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade 
inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

 � Etappmålet för trafiksäkerhet har arbetats in i planen genom de fokusområden som 
används i planens konsekvensbedömning.

SVERIGES TRANSPORTPOLITISKA 
MÅL
De transportpolitiska målen är viktiga ut-
gångspunkter för den långsiktiga transport-
planeringen.

Det övergripande transportpolitiska målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet. Riksdagen har utöver detta 
beslutat om ett funktionsmål som kopplar 
till tillgänglighet och ett hänsynsmål som 
kopplar till säkerhet, miljö och hälsa.

Transportsystemet ska utvecklas mot det 
övergripande transportpolitiska målet. 
Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. 
För att det övergripande transportpolitiska 
målet ska kunna nås behöver funktionsmå-
let i huvudsak utvecklas inom ramen för 
hänsynsmålet.

Funktionsmålet Hänsynsmålet

SVERIGES MILJÖMÅL
Miljömålssystemet består av ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål. Sveriges miljömål är det nationel-
la genomförandet av den ekologiska dimen-
sionen av de globala hållbarhetsmålen. 

Generationsmålet innebär att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbe-
tet ska leda till.
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REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI 
(RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin är den 
långsiktiga planen för Jönköpings län och 
är en viktig utgångspunkt för länets arbetet 
med tillväxt och utvecklingsfrågor. 

Den övergripande visionen i RUS är att 
Jönköpings län ska vara Sveriges mest håll-
bara, alltraktiva och tillgängliga region. 

Visionen är nedbruten i sex strategiområden 
som i sin tur är indelade i delstrategier. Av de 
sex målområdena är det framförallt målet En 
tillgänglig  region: 2035 skapar tillgäng-
lighet utvecklingskraft i Jönköpings län 
som ger riktning åt arbetet med den regiona-
la transportplanen.

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035

Jönköpings län 

REGIONALT 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
beskriver mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik 
inom länet samt den kollektivtrafik över 
länsgräns som till störst del består av 
vardagsresande. 

REGIONALA MÅL MED STOR PÅVERKAN PÅ PLANENS 
UTFORMNING

Länets mål för tillgänglig utvecklingskraft i Regional utvecklings-
strategi (RUS)
I länets regionala utvecklingsstrategi är det framförallt tre delstrategier kopplade till målet om 
tillgänglig utvecklingskraft som är relevanta att utgå från kopplat till transportplanen. Dessa 
delstrategier används som underlag för prioriteringar, formulering av strategier och som 
delaspekt för utvärdering av olika alternativa planutformningar i konsekvensbeskrivningen. 

För att kunna utvärdera planen utifrån RUS har preciseringar av respektive delstrategi gjorts:

Järnvägsförbindelser Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar samman 
länets kommuner med varandra, angränsande län och strategiska hamnar.

 � Länet ska prioritera upprustning av länets befintliga järnvägar och person- och 
godstransporter med tåg ska främjas genom transportplaneringen.

Kollektivtrafik Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling, 
arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till arbete, studier, fritidsaktiviteter och 
kultur. 

 � Planeringen av transportinfrastruktur ska stärka kollektivtrafikens förutsättningar i 
länet. 

Tillgänglighet Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och 
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

 � Transportplaneringen ska verka för att binda samman målpunkter i och utanför länet 
genom att minska restider samt möjliggöra gång- och cykelresor i viktiga stråk.

Trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet fungerar som underlag till planbygget kopplat till 
framtida mål och strategier kring trafikering. En viktig utgångspunkt i detta är programmets 
beskrivning av framtida linjenät i länet1.

I programmet för Jönköpings län anges följande målsättningar kring kollektivtrafikens 
utveckling som ska vara uppnådda till år 2035:

Marknadsandel 25 % av de motorburna resorna i länet ska göras med kollektivtrafik i 
regional och privat regi

Resandemål 78 % fler resor ska göras med kollektivtrafik (basår 2018, totalt 40 miljoner 
resor)

Nåbarhet 85 % av länets befolkning ska ha närmare än 1 000 meter till hållplats eller station

Kundnöjdhet/kvalitet 60 % av alla länsinvånare och 70 % av kollektrivtrafikresenärer ska 
vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektrivtrafiken

Tillgänglighet Fler med funktionsnedsättningar ska kunna resa med den allmänna 
kollektivtrafiken

Miljö/hållbart samhälle All trafik inom den allmänna kollektivtrafiken ska köras med 
förnybara drivmedel och energiförbrukningen per körd personkilometer ska minska med 
minst 38 % (basår 2018)

1 Se avsnittet ”Beskrivning av länets kollektivtrafik i kapitel ”Förutsättningar”
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SYDSVENSKA MÅL MED STOR PÅVERKAN PÅ PLANENS 
UTFORMNING

Utgångspunkter för framtida utveckling av infrastruktur
Inom ramen för RSS-samarbetet har tre mål för Sydsveriges transportsystem beslutats. Målen 
verkar inom ramvillkoret ”ett robust transportsystem med minskad klimatpåverkan” och har 
som planeringsprincip att skapa förutsättningar för utvecklingskraftiga tillväxtmotorer och 
stödjande regionala kärnor.

Nationell och internationell tillgänglighet: snabb utbyggnad av nya stambanor 
med centrala stationslägen och kopplingspunkter till Södra stambanan och anslutande 
uppgraderade tvärbanor samt färdigställande av västkustbanan.

 � Målet innebär att ett systemtänk krävs kring hur länets järnvägar och övrig infrastruktur 
ska uppgraderas för att maximera nyttan av nya stambanor.

Sammanknutet Sydsverige: utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer 
den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Starka stråk 
genom sydsverige som är länkade med sammanbindande tvärförbindelser.

 � Målet betyder att den regionala transportplanen bör sträva efter att stärka länets viktiga 
stråk.

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter: ökad transportkapacitet för effektiva 
och klimatsmarta transporter för näringslivet.

 � Målet innebär att planen bör möjliggöra ökad kapacitet i stråk och noder som är särskilt 
viktiga för godstransporter och sträva efter att flytta över gods från väg till järnväg.

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige har en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige 
bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken. Syftet är att förbättra den 
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet 
till högre studier och en ökad tillväxt. I positionspappret för kollektivtrafik har Sydsveriges 
regioner formulerat tre mål varav det sista (samhället) har störst bäring på den långsiktiga 
planeringen av transportinfrastruktur:

Resenären Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och 
bekväma resor.

Trafikeringen Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala 
kärnor och stärka deras samspel med sitt omland.

Samhället Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än 
med bil.

 � De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas till grund för 
utvecklingen av infrastrukturen. 

 � Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder för att knyta samman tillväxtmotorerna i 
Sydsverige ska prioriteras.

 � Investera i infrastruktur som gör det möjligt för människor att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige.

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
(RSS)
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbe-
te mellan Region Blekinge, Region Halland, 
Region Jönköping, Region Kalmar län, Region 
Kronoberg och Region Skåne kring bland 
annat infrastruktur och kollektivtrafik.

Samarbete sker på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå, där både styrande 
och oppositionspolitiker medverkar. 
Målsättningen är att skapa en grund för ökad 
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige 
och Sverige.

1

POSITIONSPAPPER FÖR INFRASTRUKTUR
EN VÄL UTVECKLAD SYDSVENSK INFRASTRUKTUR GYNNAR HELA SVERIGE

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE2020

1

POSITIONSPAPPER KOLLEKTIVTRAFIK
2019

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT ENATSYDSVERIGE
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Remissversion

MEGATRENDER
Megatrender är stora globala föränd-
ringar som sker övergripande i vårt 
samhälle och som kommer att påverka 
oss de kommande åren. 

ESPAS (European Strategy and Policy 
Analysis System, 2019) beskriver me-
gatrender som utveckling som redan 
pågår och som är nästan omöjliga att 
ändra under det kommande decenniet. 
Oundvikligen kommer alla efterföljande 
möjliga framtider att ramas in av dessa 
trender. Megatrender är identifierade 
och som med stor säkerhet driver 
utvecklingen. Megatrender beskrivs 
på olika sätt av olika aktörer men kan 
ändå sammanfattas i fyra huvudtren-
der; urbanisering och globalisering, 
digitalisering och klimatförändringar.

Globalisering och urbanisering drivs 
av ekonomiska förändringar med 
tilltagande världshandel och globala 
värdekedjor samt städernas tilltagande 
betydelse som ekonomiska motorer. 

Digitaliseringen har också ekonomiska 
drivkrafter, men är samtidigt bero-
ende av, och samspelar med teknisk 
utveckling. 

Arbetet med att minska vår påverkan 
på klimatet och att anpassa samhället 
till de klimatförändringar som har 
skett och kommer att ske kan snarast 
beskrivas som en politiskt driven trend.  
För transportsystemet finns även 
ekonomiska drivkrafter för effektivare 
och mindre energikrävande transporter.

Kunskapssamhället innebär att kunskap 
och andra immateriella värden i allt 
högre utsträckning är värdeskapande 
i ekonomin. Med en kunskapsbaserad 
ekonomi koncentreras befolkningen i 
allt större utsträckning till städerna, i 
synnerhet sådana som erbjuder högre 
utbildning, forskningsmiljöer och som 
har innovationsförmåga. Urbanisering-
en leder till en förändrad demografi i 
olika delar av Sverige. 

MEGATRENDERNAS PÅVERKAN PÅ 
TRANSPORTSYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN
De stora förändringarna i samhället går oftast långsamt och är relativt stabila 
över tid. Megatrenderna påverkar transportsystemet i länet på flera olika sätt. 

Digitaliseringen och det växande tjänstesektorer innebär att mer och mer arbete kan utföras 
på distans vilket innebär att behovet av vardagsresande kan minska vilket går hand i hand med 
den omställning som behöver göras kopplat till pågående klimatförändringar. Urbaniseringen 
drivs av att större arbetsmarknadsregioner ger ett underlag för större branschbredd och en 
bättre matchning på arbetsmarknaden samtidigt som en större befolkning ger underlag till ett 
bredare utbud av nöjen och fritidsaktiviteter. 

För Jönköpings län är det viktigt att integrera länet i så stora arbetsmarknader som möjligt, 
inte minst för att minska sårbarheten i de mindre orterna. Digitalisering och klimatanpassning 
kan under rätt förutsättningar vara samverkande trender, där digitaliseringen möjliggör nya 
smarta och resurseffektiva transportsätt. 

Megatrendernas påverkan på Jönköpings län och hur vi ska förhålla oss till dessa kan 
sammanfattas i tre punkter att ta i beaktande vid planering av transportinfrastruktur:

Stärk kopplingarna För att uppnå ett tillräckligt stort underlag för fler och växande 
branscher och företag är det viktigt att koppla samman länet i effektiva transportstråk, att 
koppla samman regioncentrum med kommuncentra och även att koppla samman städerna 
med deras omland. 

 � Detta kan göras genom en satsning på att utveckla de största vägstråken så att dessa får 
en standard som medger god tillgänglighet. Ett snabbt och effektivt kollektivtrafiksystem 
stärker också kopplingarna i länet. Över längre avstånd är det främst regionaltåg som 
har störst potential att minska restider och stärka kopplingarna.  

Säkerhet och hänsyn Att samhället är tryggt och säkert är en grundläggande faktor. För 
transportsystemet handlar det dels om att minska olyckorna i transportsystemet men även att 
minska de negativa nyttor som uppstår i form av buller och utsläpp. 

 � Att mittseparera de mest trafikerade vägarna är en effektiv trafiksäkerhetsåtgärd liksom 
att främja tågresandet som i grunden är mycket säkert. Genom att leda trafiken förbi 
orter kan trafikens negativa konsekvenser för boende minska. 

Transportsnålt samhälle Klimatomställningen handlar i grunden om att jordens resurser 
ska räcka både för dagens befolkning och framtida generationer. Genom en planering som 
bidrar till ett minskat transportbehov kan tillgänglig infrastruktur nyttjas på ett bättre sätt. 
En ökad digitalisering ger ökade möjligheter att optimera trafiken så befintlig infrastruktur 
nyttjas optimalt och nya effektiva beteenden premieras.  

 � Att kombinera gång-, cykel och kollektivtrafik kan vara både resurs- och yteffektivt. Nya 
digitala tjänster borde kunna accelerera denna utveckling.    

Klimatförändringar

Urbanisering Globalisering

Digitalisering
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ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LÄNET

Geografisk fördelning och flyttmönster
Jönköpings län har en ojämnt fördelad befolkningsmängd; av länets ca 361 000 invånare 
bor ca 40 % i Jönköpings kommun som ligger i länets norra del. I övrigt karaktäriseras länet 
av många och små tätorter; av länets cirka 80 tätorter har endast sju tätorter över 10 000 
invånare, fler än 70 orter har färre än 2 500 invånare och ungefär 45 tätorter har färre än 500 
invånare. 84% av länets invånare bor i tätorter.

Befolkningen i länet som helhet ökar; tillväxten av befolkning är dock i huvudsak koncentre-
rad till kommunerna närmast Jönköping. Resten av länets kommuner har minskat sin relativa 
andel av länets befolkning åren 2010-2020. Detta är en trend som väntas förstärkas ytterliga-
re under kommande planperiod1. Länets totala befolkning kommer enligt befolkningsprog-
nos2 att öka med 9% från 365 000 personer år 2020 till 400 000 personer år 2035.

1 Näringslivsanalys för Jönköpings län, 2021
2 Region Jönköpings län/SCB, 2021

år 
2020

Prognos 
år 2035

Ök-
ning

Invå-
nare 
kom-
munhu-
vudort

Andel 
boen-
de i 
tätor-
ter

Bygg-
da 
bostä-
der1 

Aneby 6 821 6 879 1% 3 668 62% 9,6 
8,4

Eksjö 17 788 18 554 4% 10 864 79% 31,2, 
25,2

Gisla-
ved

29 635 31 415 5% 10 269 82% 17,8, 
15,6

Gnosjö 9 614 9 257 -4% 4 472 75% 7,2, 
6,2

Habo 12 589 15 559 23% 8 516 75% 10,8, 
59,2

Jönkö-
ping

142 427 163 469 15% 100 259 90% 606,4, 
124,2

Mullsjö 7 385 7 652 5% 5 749 88% 21,8, 
9,8

Nässjö 31 563 32 879 4% 18 472 83% 23,2, 
23,4

Sävsjö 11 721 12 035 2% 5 605 75% 8,0,  
12,2

Tranås 18 903 19 412 2% 14 774 85% 28,8, 
24,6

Vagge-
ryd

14 532 17 137 18% 5 556 76% 43,8, 
25,4

Vetlan-
da

27 502 26 548 -3% 13 674 77% 26,2, 
36,4

Värna-
mo

34 530 37 013 7% 19 778 80% 52,0, 
33,8

1 Färdigställda bostäder i flerbostadshus respektive småhus 
som snitt per år för perioden 2016-2020 (RJL/SCB)

Diagrammet visar totalt flyttnetto för länets kommuner 
2020. Länets totala flyttnetto är positivt, däremot är 
flyttnettot för inrikes födda negativt.

Länet tappar framförallt inrikes född befolkning till 
Skåne, Hallands, Östergötlands, Kronobergs och 
Västra Götalands län och hämtar invånare från Kalmar, 
Västernorrlands, Västerbottens, Södermanlands och 
Gävleborgs län.

(RJL/SCB, 2021)

2. Länets förutsättningar och behov
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Ålders- och utbildningsstruktur
Åldersstrukturen för länet är relativt jämn och länet har en god fördelning mellan män och 
kvinnor i yngre och arbetsföra åldersgrupper1.

Andelen invånare med högre utbildning ökar i länet men ligger i dagsläget på något lägre 
nivå än riket som helhet (sett till hur stor andel av befolkningen som har en eftergymnasial 
utbildning på tre år eller mer). Utbildningsnivån är signifikant högre i Habo och Jönköping än 
i övriga länet. Utbildningsnivåerna är  lägst i Gnosjö, Gislaved och Vetlanda2.

Region Jönköpings läns statistik över flyttningsmönster visar att länet bland inrikes födda har 
ett positivt flyttningsnetto för personer med längre akademisk utbildning (mer än tre års hög-
skoleutbildning) medan flyttningsnettot för personer med gymnasieutbildning och kortare 

eftergymnasial utbildning är tydligt negativt.

Bostadsbyggande
Jönköpings län har en hög byggtakt av bostäder och knappt 1 200 bostäder färdigställdes 
under 2020, av dessa byggdes mer än hälften i Jönköpings kommun. Samtidigt tillkom 1 711 
nya hushåll och 1 411 nya invånare i länet vilket innebär att bostadsbyggandet sannolikt inte 
räcker för att mätta efterfrågan. Det råder underskott på bostäder i 11 av länets 13 kommu-
ner, bostadsbristen är framförallt knuten till kommunernas centralorter och är svårare för 
vissa grupper, tex ungdomar3. 

Länet har i grunden en hög andel småhus, dock har bostadsbyggandet i form av hyresrätter 
och bostadsrätter i länets större tätorter ökat de senaste tio åren och är sedan 2013 andels-
mässigt högre än byggnationen av äganderätter4. Denna trend kan bidra till att befintlig in-
frastruktur nyttjas mer effektivt och ger också förutsättningar för ett ökat kollektivt resande

Näringsliv och sysselsättning
Näringslivet i länet har en hög grad av små och medelstora företag inom tillverkning och 
industri, som är länets avgjort största bransch sett till omsättning. Särskilt hög andel tillverk-
ningsindustri finns i kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Sävsjö och Mullsjö5.

Sysselsättningsgraden, det vill säga hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 år som för-
värvsarbetar, ligger på över 80% i hela länet (riksgenomsnitt 79,5%). Däremot är det endast 
Habo kommun som ligger över rikssnittet för disponibel inkomst6.

Arbetsmarknader
Funktionella analysregioner (FA-regioner) används för att beskriva hur väl integrerade olika 
områden är med varandra kopplat till resor mellan boende och arbete. Indelnignen baseras 
på prognoser av arbetspendling över kommungränser.

Större arbetsmarknadsregioner med starka tillväxtmotorer ger bättre förutsättningar för 
ökad branschbredd, vilket i sin tur gör en FA-region mindre känslig för konjunktur- och struk-
turförändringar.

Länets kommuner tillhör två FA-regioner7:

Jönköping: Aneby, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Eksjö, 
Tranås och Ydre (Östergötlands län). Totalt ca 120 000 anställda och 16% tillväxt 2010-2018. 

1 Näringslivsanalys RJL 2021
2 RJL/SCB
3 Bostadsförsörjningsanalys för Jönköpings län
4 Bostadsförsörjningsanalys för Jönköpings län
5 RJL/SCB
6 Bostadsförsörjningsanalys
7 Systemanalys RSS

NODSTRUKTUR KOPPLAD TILL 
SYDSVENSK SYSTEMANALYS
Definitionen av en tillväxtmotor är enligt 
Regionsamverkan Sydsveriges definition en 
större ort som har en branschbredd med mer 
än 200 branscher representerade. De utgör en 
struktur som är stabil över tid och ska också 
kunna fånga förändringar över tid. Tillväxtmo-
torerna är en förutsättning för utvecklingen 
av sydsveriges regioner som helhet. Genom 
att understödja tillväxtmotorernas utveckling 
med strategisk infrastruktur ges alltså också 
förutsättningar för en robust tillväxt i andra 
delar av länen.

I Jönköpings län är Jönköping utpekat som 
tillväxtmotor och länets närmaste tillväxtmo-
torer i grannlänen är Växjö, Borås, Linköping, 
Halmstad och Skövde.

Regionala kärnor är orter som bedöms vara 
betydelsefulla för ett större omland och som 
erbjuder en viss bredd avseende arbetsmark-
nad och service. Bland kriterierna ingår bland 
annat att inpendlingen är större än utpend-
lingen.

I Jönköpings län är Tranås, Nässjö och Värna-
mo utpekade som regionala kärnor.

TILLGÄNGLIGHET GER 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT
Forskning från Internationella Handelshög-
skolan i Jönköping visar att benägenheten till 
arbetspendling sjunker drastiskt vid restider 
över 45 minuter. Platser som ligger inom 45 
minuters restid från varandra kan dra nytta av 
varandra genom bättre matchning och kvalitet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta är 
viktigt för företags produktivitetsutveckling och 
innovationsförmåga och skapar förutsättningar 
för lokala och regional tillväxt.

Goda kommunikationer har alltså stor betydel-
se för en regions samlade förutsättningar för 
attraktivetet och utveckling.

20 40 60 Restid i minuter
Inom regionen

Pendlingsbenägenhet som en funktion av tidsavstånd
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Värnamo: Gnosjö, Gislaved och Värnamo. Cirka 40 000 anställda, 6% tillväxt 2010-2018. 

Jönköpings FA-region uppvisar en betydligt större branschbredd än Värnamo FA-region och 
har också en högre andel branscher med mer än fem anställda. För att öka Värnamoregionens 
robusthet är det viktigt att säkerställa god tillgänglighet till andra FA-regioner.

Arbetspendling
Avstånden och följaktligen restiderna mellan länets mer befolkningstäta orter är förhållan-
devis långa och det är endast ett fåtal kommunhuvudorter som har ett pendlingsavstånd på 
under 45 minuter till regioncentrat och tillväxtmotorn Jönköping. 

Låg utbildningsnivå och långa pendlingsavstånd gör att lokala företag i delar av länet har 
svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Många företag som ligger utanför attraktivt pend-
lingsavstånd till Jönköping uppvisar svårigheter med att rekrytera nyckelkompetenser8. 

Pendlingsströmmarna mellan länets kommuner och tillväxtmotorer utanför länet är relativt 
begränsade. Störst flöden finns i förhållandena Värnamo - Växjö (cirka 50 minuter med tåg 
och 1,05 timme med bil) och Tranås-Linköping (ca 45 minuter med tåg och 1 timme med bil). 
Restiderna mellan Jönköping och omgivande tillväxtnoder Borås, Skövde, Växjö och Linkö-
ping gör att pendlingsrelationerna mellan noderna inte är så stora9.

8 Näringslivsanalys RJL 2021
9 SCB 2021

Länets överlägset starkaste pendlingsströmmar löper 
från Habo, Vaggeryd och Nässjö till arbetsställen i 
Jönköpings kommun. Starka pendlingsförhållanden 
finns också mellan kommunerna i Värnamos FA-region 
samt mellan höglandskommunerna Nässjö och Eksjö 
och Vetlanda - Eksjö.

Jönköping har en relativt stor utpendling mot 
Stockholm och Göteborg, som till stor del beror på 
veckopendling eller hemarbete från arbetsställen i 
storstäderna.

Det går också att urskilja tydliga mönster med inpend-
ling till länet från grannlänens närmaste kommuner 
(Hylte och Tranemo mot Gislaved, Ljungby mot Värna-
mo och Ydre mot Tranås).

Jönköping Växjö Linköping

Bil Koll. Bil Koll Bil Koll

Aneby 0:55 0:59 2:04 1:41 1:30 1:02

Eksjö 0:51 1:07 1:44 1:31 1:44 1:35

Gislaved 1:11 1:22 1:36 1:34 3:37

Gnosjö 1:05 2:23 1:31 1:00 3:06

Habo 0:23 0:14 2:04 1:59 1:47 2:06

Jönköping 1:51 1:43 1:29 1:43

Mullsjö 0:27 0:22 2:08 2:08 1:51 2:15

Nässjö 0:38 0:34 1:51 0:57 1:53 0:51

Sävsjö 1:06 0:57 1:16 0:59 2:25 1:36

Tranås 1:16 1:17 2:27 1:21 1:02 0:40

Vaggeryd 0:31 0:39 1:29 1:45 1:50 1:54

Vetlanda 1:11 1:25 1:12 1:50 2:11 2:30

Värnamo 0:58 1:06 1:06 0:39 2:17 2:11

 Restid under 45 minuter

 Restid under 60 minuter

 Restid under 90 minuter

Matrisen visar restiden (bil och kollektivtrafik) mellan 
länets kommunhuvudorter och länets tillväxtmotor 
Jönköping samt Växjö och Linköping, som är de 
tillväxtmotorer utanför länet dit flest länsbor pendlar i 
dagsläget.

Störst potential till mer omfattande restidsförkortningar 
finns i relationerna Värnamo - Vaggeryd - Jönköping 
(pågående projektet med nysträckning av järnväg 
Byarum - Tenhult) samt mellan de stationsorter som 
är aktuella för nya stambanor (Linköping - Tranås 
- Jönköping - Borås/Göteborg samt Jönköping - 
Värnamo/Malmö).

Habo

Västervik

Falköping

Växjö

Halmstad

Skövde

Borås

Hyltebruk

Vimmerby

Hultsfred

Åseda

Alvesta

Ljungby

Ulricehamn

Linköping

Boxholm

Jönköping

Mullsjö

Tranås

Aneby

Eksjö

Nässjö

Värnamo

Vetlanda

Vaggeryd

Gnosjö

Gislaved

Sävsjö

Kinna

Hjo

Falkenberg

Tibro

Skara

Nybro

Oskarshamn

Varberg

Kungsbacka

Göteborg

Mjölby

Kalmar

Ydre

Uppvidinge

Tranemo

Förvärvsarbetande 16-74 år som pendlar över 
kommungräns (SCB 2019)
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LÄNETS TRANSPORTSYSTEM
Jönköpings län ligger som en naturlig transportnod i stråken mellan 
Stockholm (Mälardalen), Malmö (Öresundsregionen) och Göteborg. Länet 
har kopplingar mot såväl Sydsverige och Halland som ostkusten, Göteborg, 
Skaraborg och Östergötland.

Övergripande transportstråk genom Jönköpings län 
Genom länet löper ett antal transportstråk som har stor betydelse för såväl långväga transpor-
ter och resor som mer regional och lokal arbetspendling. Flera av stråken består av relativt pa-
rallella väg- och järnvägsförbindelser, dock binder länets vägar och järnvägar samman olika 
tätorter och fyller därför olika funktioner vilket kan vara en utmaning kopplat till planering 
av transporter och transportinfrastruktur.

 Stråket E4 och Södra stambanan 

Interregional funktion 
E4 och Södra stambanan är bland Sveriges viktigaste stråk för både person- och godstrafik. 
Stråket skapar starka förbindelser mot Linköping/Norrköping och Mälardalen i nordlig rikt-
ning och kopplar Jönköpings län mot Skåne och Köpenhamn i söder. Stråket bedöms få ännu 
större betydelse kopplat till logistik och gods i framtiden tack vare landförbindelsen över 
Fehrman bält.

Regional funktion 
Stråket är länets viktigaste koppling för tillgänglighet och av stor betydelse för arbetspend-
ling. Utmed E4 ligger Jönköping, Vaggeryd och Värnamo och strax söder om länets södra 
gräns ligger Ljungby. Utmed Södra stambanan ligger kommunhuvudorterna Tranås, Aneby, 
Nässjö och Sävsjö som tack vare järnvägen har förutsättningar för arbetspendling mot Alves-
ta/Växjö och Mjölby/Linköping.

 Västliga stråket utmed Rv 40

Interregional funktion 
Stråkets är betydelsefullt för persontransporter till och från Göteborgsregionen och god-
stransporter kopplade till Göteborgs hamn. Stråket är en del i det viktigaste vägstråket mellan 
Sveriges två största städer Stockholm och Göteborg. 

Regional funktion 
Rv 40 är på regional nivå viktig för arbetspendling till och från Bottnaryd, Ulricehamn och 
Borås.

 Ostliga stråket utmed Rv 40 och Bockabanan

Interregional funktion 
Stråket är viktigt för godstransporter mot Östersjökusten och hamnen i Oskarshamn. Rv 40 
är också betydelsfull för besöksnäringen med kopplingar mot norra Kalmar län och Gotland. 

Regional funktion 
Rv 40 är på regional nivå framförallt viktig för arbetspendling mellan Jönköping, Nässjö och 
Eksjö i östlig riktning. 

 Stråket Jönköpingsbanan och Rv 26/47 

Interregional funktion 

Stråket binder samman länet mot Falköping, Skövde (Västra stambanan) och i förlängningen 
Karlstad och Oslo. Stråket är av betydelse för långväga godstransporter men också i viss mån 
interregional arbetspendling mellan Skövde och Jönköping.

Regional funktion 
Stråket har länets mest omfattande arbetspendling, till största del inpendling till regioncen-
trat Jönköping från Mullsjö och Habo.
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 Stråket Rv 26/väg 153 samt järnvägarna HNJ-banan och Vaggerydsbanan 

Interregional funktion 
Betydelsefullt för långväga godstransporter och har koppling mot hamnar i Varberg, Falken-
berg och Halmstad samt tillverkningsindustrin i Gnosjöregionen. Stråket har ett omfattande 
fritidsresande mellan kusten och inlandet och även viss arbetspendling Gislaved/Smålands-
stenar - Halmstad.

Regional funktion 
Arbetspendling mellan Gislaved/Smålandsstenar - Jönköping, vilken har potential att utveck-
las tack vare projektet på Y:et1 som binder samman arbetsmarknaderna i Värnamo och Jönkö-
ping med effektiva regionaltågsförbindelser..

 Stråket utmed Rv 27 och Kust-till-kustbanan 

Interregional funktion 
Koppling mot Borås/Göteborg och Växjö/Kalmar. Betydelsefullt stråk för långväga god-
stransporter mellan sydostkusten och västkusten. Stråket binder samman Värnamos arbets-
marknadsregion med Växjö.

Regional funktion 
Viktigt arbetspendlingsstråk för länets sydvästra delar där vägen och järnvägen passerar olika 
orter.

 Stråket utmed Rv 32

Interregional funktion 
Stråket binder på övergripande nivå samman länets östra delar med Örebro, Östergötland 
och Mälardalen och har också en mellankommunal funktion kopplat till arbetspendling till 
och från Boxholm och Mjölby.

Regional funktion 
Stråket berör främst kommunerna Tranås, Aneby, Eksjö och Vetlanda.

1 Y:et är ett samlingsnamn för järnvägssträckorna Värnamo-Vaggeryd-Nässjö (delar av HNJ-banan) och Jönköping-
Vaggeryd (Vaggerydsbanan). Ett pågående projekt kommer att binda samman Jönköping och Värnamo med en ny 
järnvägssträcka mellan Byarum och Tenhult och på så vis minska restiden mellan länets två största orter.

Kartan visar länets övergripande transportstråk
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Beskrivning av länets järnvägsnät
Länet har ett omfattande järnvägsnät med stationer i samtliga kommuner. Södra stambanan, 
Jönköpingsbanan och Kust-till-kustbanan är elektrifierade och är viktiga för person- och god-
strafik ur såväl ett internationellt som nationellt perspektiv.

HNJ-banan, Vaggerydsbanan, Bockabanan och Vetlandabanan är oelektrifierade och har läg-
re standarder. Banorna har betydelse för regionala resor, godsterminalen i Torsvik samt kopp-
lingar mot Stångådalsbanan samt hamnar i Oskarshamn och Halmstad.

Godstransporter på järnväg

Länets viktigaste stråk och noder för godstransporter på järnväg är Södra stambanan med 
kombiterminalerna Gamlarp (Nässjö) och Stockaryd (Sävsjö) samt Vaggerydsbanan med 
kombiterminalerna i Båramo (Skillingaryd), Torsvik och Ljungarum (Jönköping). Länets om-
lastningscentraler ger goda förutsättningar för intermodala transporter, vilket går i linje med 
regeringens mål om att flytta gods från lastbil järnväg och sjöfart. 

Nya stambanor

Planeringen för nya stambanor har pågått under lång tid och i Infrastrukturpropositionen 
och regeringens direktiv till åtgärdsplanering anges att ”Nya stambanor för höghastighetståg 
ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och 
i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommu-
nikationer”.

Nya stambanor innebär både möjligheter till förstorade arbetsmarknadsregioner, ökad kom-
petensförsörjning, ökad kapacitet och robusthet för järnvägsnätet som helhet samt möjliggör 
en överflyttning från andra transportslag till järnväg. Planeringen för nya stambanor utgår 
från det arbete och de överenskommelser som gjordes inom ramen för Sverigeförhandlingen.

För Jönköpings län kommer de nya stambanorna innebära nya resmöjligheter och för att hela 
länets ska få så stor del av de nyttor som skapas är det viktigt att säkerställa en bra anslutande 
trafik och god tillgänglighet till de nya stationerna, där gäller dels för de tre stationer som 
planeras i länet men även till stationen i angränsande län, till exempel Borås som kan få stor 
betydelse för delar av länet.
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Borås
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Hultsfred

Linköping-Stockholm

JÄRNVÄGSBANOR I JÖNKÖPINGS LÄN
 Södra stambanan (SSB) Elektrifierad dubbelspårig 

järnväg mellan Stockholm och Malmö. Utgör tillsam-
mans med Västra stambanan de viktigaste järnvägs-
stråken i nord-sydlig riktning i den södra delen av 
landet. Trafikeras i länet med fjärrtåg, regionaltåg och 
godståg. Hög hastighetsstandard med få hastighets-
nedsättningar (>160 km/h).

 Jönköpingsbanan Elektrifierad enkelspårig järnväg 
mellan Nässjö och Falköping. Trafikeras med regional-
tåg, godståg och viss fjärrtågstrafik. Kopplar samman 
Västra stambanan och Södra stambanan. Merparten av 
sträckan Nässjö - Sandhem har hastighetsbegränsning 
(120-160 km/h).

 Kust-till-kustbanan Elektrifierad enkelspårig järnväg 
mellan Göteborg och Emmaboda - Kalmar/Karlskrona. 
Regionaltågstrafik och godstrafik. Viktig tvärled och 
matarbana mot SSB i diagonal riktning genom länet. 
Merparten av sträckan Alvesta - Värnamo har hög 
hastighetsstandard (>160 km/h). Sträckan Värnamo - 
Borås har varierad hastighetsstandard.

 Halmstad - Nässjö Järnväg (HNJ) Oelektrifierad 
och enkelspårig järnväg mellan Halmstad och Nässjö. 
Elektrifiering planeras av delen Värnamo - Nässjö samt 
nysträckning Byarum - Tenhult. Merparten av sträckan 
Värnamo - Nässjö har hastighetsbegränsning 120-160 
km/h och sträckan Värnamo - Smålandsstenar är hu-
vudsakligen begränsad till 90-119 km/h. På den halländ-
ska sidan har banan mycket låg hastighetsstandard.

 Vaggerydsbanan Oelektrifierad enkelspårig 
järnväg mellan Jönköping och Vaggeryd. Elektrifiering 
planerad från Vaggeryd till Torsvik (del av det s.k. Y:et). 
Sträckan har låg hastighetsstandard (varierar mellan 
60-160 km/h med lägre hastigheter i Tabergsdalen och 
Jönköping).

 Bockabanan Oelektrifierad enkelspårig järnväg 
mellan Nässjö och Hultsfred. Regionaltågstrafik mellan 
Nässjö och Eksjö och godstrafik hela sträckan. Elektri-
fiering planeras sträckan Nässjö - Eksjö. Banan har låg 
hastighetsstandard (varierar mellan 60-119 km/h).

 Vetlandabanan Oelektrifierad enkelspårig järnväg 
med person- och godstrafik Nässjö-Vetlanda samt 
godstrafik till Pauliström och Järnforsen. Banan har låg 
hastighetsstandard, merparten av sträckan har 90-119 
km/h.

 Station/hållplats
 Terminal

Sverigeförhandingens föreslag på sträckning av 
höghastighetsjärnvägen.
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Behov och utmaningar järnvägsnät
De behov och utmaningar som lyfts gällande länets järnvägar har primärt 
ett regionalt perspektiv, nationella behov kopplat till järnvägsanläggningen 
hanteras via nationell plan.

Stärkt kapacitet på Jönköpingsbanan och Kust till kust-banan Jönköpingsbanan är 
enkelspårig och har ett mycket högt kapacitetsutnyttjande som begränsar möjligheterna att 
utveckla trafiken. Anspråken på att utveckla såväl gods- som persontrafik är höga. Långa resti-
der med kollektivtrafik till viktiga målpunkter kring A6-området i Jönköping medför anspråk 
på ytterligare ett tågstopp inom Jönköping. Behov finns också av mötesstationer och platt-
formsförlängningar.

Genomförd åtgärdsvalsstudie visar att Kust till kust-banan har brister i användbarhet, kapaci-
tet och robusthet på sträckan genom Jönköpings län. 

Kortare restid med tåg sträckan Jönköping - Värnamo Det finns starka anspråk på kor-
tare restid för persontrafiken mellan Jönköping och Värnamo; sträckan är viktig för arbets-
pendling och restidskvoten är mycket ofördelaktig för tåget. Banan har låg standard i flera 
avseenden vilket medför betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlig-
het samt säkerhet och miljö. Det påbörjade projektet nysträckning av järnväg mellan Byarum 
och Tenhult syftar till att möta behovet av förbättrade kollektiva pendlingsmöjligheter mellan 
Jönköping och Värnamo.

Elektrifiering och höjda banstandarder På grund av JLTs elektrifiering av fordonsflottan 
behöver samtliga järnvägar där regional persontågstrafik ska bedrivas i framtiden elektrifie-
ras. Projekt för att elektrifiera sträckorna Värnamo - Nässjö samt Nässjö - Eksjö pågår, be-
hov finns även av att elektrifiera sträckorna Nässjö - Vetlanda och Värnamo - Smålandsstenar 
(Halmstad)

Banstandarderna är låga på sträckorna Jönköping - Vaggeryd, Nässjö - Vetlanda och Värna-
mo - Smålandsstenar och banorna kommer utöver elektrifiering att behöva kraftfulla reinves-
teringar kopplat till spårstandard, trädsäkring, mötesmöjligheter och plankorsningar för att 
kunna trafikeras på ett robust sätt i framtiden. 

Utveckling av stationer utmed Södra stambanan Södra stambanan (SSB) har en hög 
trafikering av såväl fjärrtåg, regionaltåg och godståg. I dagsläget ligger plattformarna för 
regionaltåg vid huvudspåret vilket gör att konkurrensen mellan olika typer av trafik är hög. 
För att kunna utveckla regionaltågstrafiken utmed SSB behöver stationerna utmed järnvägen 
utvecklas.

Utveckla förutsättningar för godstransporter på järnväg Fysiska åtgärder som kan för-
bättra förutsättningarna för att transportera mer gods på järnvägen är generella kapacitets- 
och standardhöjningar på banor (ffa viktigt på Jönköpingsbanan och Y:et, se ovan) samt åt-
gärder av järnvägs- och väganläggningar i anslutning till kombiterminaler t.ex. växlar som 
möjliggör effektivare transporter och frigör kapacitet på det övergripande järnvägsnätet.

UTMANINGAR INTERMODALA 
TRANSPORTER
Många av godstransporterna som sker inom 
eller till och från länet är volymmässigt små 
och avståndsmässigt korta och lönar sig 
därför inte att lasta om till järnväg. En annan 
problematik är att en del av transportsträckan 
utgör ett hinder för hela transporten (oftast 
den första eller sista delen). 
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Beskrivning av länets vägnät
Jönköpings län är en knutpunkt i landets vägsystem. E4 som sträcker sig genom hela landet 
korsar i Jönköping riksväg 40 som går från Göteborg på västkusten till Västervik på ostkusten. 
Vidare går ett antal betydelsefulla vägstråk genom länet, exempelvis väg 27 från Blekinge mot 
Göteborg och väg 26 från söder till norr.

Den största trafikvolymen på länets vägar återfinns på det nationella stråket E4 och då främst 
runt Jönköping. Lastbilstrafiken är mycket omfattande längs stråket. Personbilstrafiken på 
länets vägnät varierar mellan olika stråk och även längs stråken. Fullt naturligt är trafikvoly-
merna som störst i anslutning till de större tätorterna.

Vägnätets standard avseende trafiksäkerhet speglar trafikvolymerna där vägavsnitten med 
störst trafikvolymer är, eller planeras, att bli mötesseparerade. Genom den pågående hastig-
hetsöversynen blir hastighetsstandarden ännu tydligare kopplad till vägarna trafiksäkerhets-
standard, då vägar med mittseparering kan ha hastigheter på 100km/h och på vägar utan 
mittseparering begränsas hastigheten till 80 km/h.Årsmedeldygnstrafik samtliga 

fordon (data NVDB)

 > 8 000 fordon
  4 000 - 8 000 fordon
 2 000 - 4 000 fordon
  Mötesseparerad väg
  Planerad mötesseparerad väg

Strategiskt vägnät för tyngre transporter 

 Större volymer av tyngre transporter
  Stora volymer av tyngre transporter
  Kontinuerliga volymer av tyngre transporter

(Trafikverket)

Årsmedeldygnstrafik lastbilar (data NVDB)

 > 1 500 fordon
  1 000-1 500 fordon
  500 - 1 000 fordon
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väg 133
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Falköping

Borås

Borås

Halmstad

Skövde

Mjölby- 
Linköping

Boxholm-Mjölby

Vimmerby- 
Oskarshamn

Emmaboda
Växjö

Alvesta- 
Växjö

Ljungby- 
Malmö

Länets huvudvägnät

 Statlig stamväg
  Regional riksväg
  Primär länsväg

Rv40

Rv40

Rv32

E4

E4
Rv26

Rv26

Rv30

Rv31

Rv31

Rv47

Rv27

Rv27

väg 195

väg 151

väg 152

väg 153

väg 134

väg 132

väg 133

väg 128
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Rv40

Rv40

Rv32

E4

E4
Rv26

Rv26

Rv30

Rv31

Rv31

Rv47

Rv27

Rv27

väg 195

väg 151

väg 152

väg 153

väg 134

väg 132

väg 133

väg 128

Rv131
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Behov och utmaningar länets vägnät
Förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet på länets större regionala vägar Ett flertal 
vägsträckor i länet har fått eller kommer att få sänkta hastigheter från 90 till 80 km/h vilket 
är ett led i Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete där den nuvarande hastigheten 90 km/h ska 
fasas ut. Hastighetsöversynen kommer att påverka restiden mellan målpunkter i länet. En 
förutsättning för att kunna höja hastigheterna från 80 till 100 km/h är mötesseparering med 
mitträcken. Denna typ av åtgärd är kostsam och länet har inte möjlighet att mötesseparera 
alla vägar som sänkts från 90 till 80 km/h utan behöver prioritera sträckor utifrån länets sam-
lade resurser, nyttor och behov. 

På övriga större vägar i länet finns behov av mindre åtgärder för att avhjälpa brister i säkerhet.

Skapa tryggare trafikmiljöer utmed statliga vägar inne i länets mindre tätorter Många 
av länets mindre tätorter genomkorsas av större statliga vägar vilket i flera fall ger konflikt 
mellan det lokala behovet av att möjliggöra säkerhet för oskyddade trafikanter och behovet 
av framkomlighet för genomgående trafik. 

Bibehålla funktion på länets enskilda vägnät Jönköpings län har en omfattande lands-
bygd med en stor mängd enskilda vägar med allmän trafik. Att upprätthålla en god funktion 
på hela länets vägnät är viktigt för transportsystemets samlade tillgänglighet i ett län med 
ojämn geografi. 

Skyltad hastighet

 > 110 km/h
  100 km/h
   90 km/h
   80 km/h
   < 80 km/h

HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR PÅ 
DET STATLIGA VÄGNÄTET
Hastighetsbegränsningar på Sveriges vägar 
sätts utifrån vägens utformning med hänsyn 
tagna till faktorer som miljö, tillgänglighet och 
regional utveckling. Trafikverket har sedan 
2014 arbetat med att anpassa hastigheterna 
på statliga vägar till vägarnas utformning och 
att ersätta hastighetgränsen 90 km/h till 100 
alternativt 80 km/h. 80 km/h är den maximala 
hastighetsnivå där två personbilar av högsta 
säkerhetsstandard klarar en kollision utan 
alltför allvarliga konsekvenser.

Kriterier för hastighetsöversyn:

- Vägar med mitträcke kan normalt ha hastig-
hetsgränsen 100 km/h.

- Vägar utan mittseparering och med en ÅDT 
över 2 000 fordon per dygn år 2025 ska ha en 
hastighetsgräns på högst 80 km/h.

(Trafikverket)

VÄGHÅLLARE
I Sverige fnns tre typer av väghållare som 
har ansvar för olika typer av vägar. Väg-
hållarna har det yttersta ansvaret för att 
upprätthålla en god kvalitet på vägnätet.

Staten (genom Trafkverket) ansvarar för 
de allmänna vägarna, med undantag för 
de allmänna vägar som ingår i kommunal 
väghållning.

Kommunerna förvaltar kommunala gator 
och vägar. 

Vägföreningar/samfällighetsföreningar 
och enskilda fastighetsägare förvaltar 
enskilda vägar. 

Kartan visar hastighetsbegränsningar på länets större vägar hösten 2021. På sikt kan merparten 
av länets 90-sträckor komma att sänkas till 80 km/h. (Data NVDB)

Länets huvudvägnät

 Statlig stamväg
  Regional riksväg
  Primär länsväg
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Beskrivning av länets kollektivtrafik

Länets förutsättningar för kollektivtrafik

En välfungerande och attraktiv kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att utveckla länets 
arbetsmarknader och näringsliv, minska negativ miljöpåverkan kopplat till persontransporter 
samt inte minst för att bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Jönköpings län har trots många tätorter en förhållandevis samlad struktur där en stor del 
av befolkningen bor utmed större transportstråk, vilket ger en relativt god tillgänglighet till 
kollektivtrafik. År 2017 hade 84% av länets befolkning mindre än en kilometer till en hållplats 
eller station som på vardagar frekventeras av minst åtta turer i var riktning1.

En problematik kopplat till kollektivtrafikens utveckling är att avstånden mellan tillväxtmoto-
rer och kommunhuvudorter är relativt långa samt att länets regioncentrum Jönköping ligger 
ocentrerat. En annan utmaning för kollektivtrafiken är att lösa tillgängligheten för den be-
folkning som inte bor utmed stråk med högfrekvent kollektivtrafik. 

Utveckling av kollektivtrafikens linjenät

Regionens kollektivtrafik ska binda samman de befolkningstäta delarna i länet med viktiga 
målpunkter och skapa en bra kollektiv pendlingstrafik mellan regionens kommuncentra och 
övriga städer och större tätorter där pendling till arbete och utbildning är prioriterad2. I de 
storregionala kollektivtrafikstråken som har ett stort antal resande och som går över läns-
gräns eftersträvas att ha ett likartat trafikutbud som inom länet. Järnvägen är grundstommen 
för det storregionala resandet och busstrafiken kompletterar den. Landsbygd och mindre or-
ter utanför det linjelagda utbudet ska samtidigt garanteras ett lägsta trafikutbud som möjlig-
gör resor till samhällsservice och i viss utsträckning social verksamhet. 

1 SCB, 2017
2 Region Jönköpings läns trafikförsörjningsprogram, 2021

REGIONAL 
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET
Region Jönköpings län har ansvar för länets 
kollektivtrafik. Detta innefattar kollektivtra-
fik som utförs inom ett län eller sträcker sig 
över flera län men huvudsakligen tillgodoser 
behovet av arbetspendling och/eller vardags-
resande.

BUSS ELLER TÅG?
Tågets främsta fördel är hög passagerarkapa-
citet, snabba resor samt att tågresan upplevs 
bekvämare av den resande. Järnvägstationer 
är tydligt strukturbildande vid planering av 
bostäder och verksamheter och kan på så 
vis bidra till positiv utveckling. 60 procent av 
regionens invånare bor inom 2 km radie till en 
hållplats eller station på järnväg. Tåget har en 
högre kilometerkostnad vilket medför behov 
av en högre beläggning. 

Bussen är i förhållande till tåget flexiblare, 
billigare och kan komma närmare resmålet. 
Bussen har normalt sett en lägre medelhastig-
het och passagerarkapacitet samt konkurrerar 
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Habo

Jönköping

Mullsjö

Tranås

Aneby

Eksjö
Nässjö

Värnamo

Vetlanda
Vaggeryd

Gnosjö

Gislaved

Sävsjö

Alvesta
Ljungby

Gnosjö

Vimmerby

Ulricehamn

Växjö

Halmstad

Borås

Linköping
Skövde

Västervik

Falköping

Linjenät år 2035 nivå 1 och 2 enligt 
trafikförsörjningsprogram Jönköpings län

 Linjenät nivå 1

  Linjenät nivå 2

  Tillväxtmotor

  Kommunhuvudort Jönköpings län

Behov och utmaningar kollektivtrafik
Minska restider och öka attraktivitet För att kollektivtrafiken ska vara en effektiv konkur-
rent till bilen och öka resandeandelen krävs konkurrenskraftiga restider och förutsättningar 
för attraktiva fordons- och trafikeringsupplägg.  Detta kräver i sin tur fysiska åtgärder som 
kan öka framkomligheten för bussar, elektrifiering av oelektrifierade bandelar, åtgärder för 
att öka banornas robusthet med mera. Den planerade nysträckningen av järnväg mellan Bya-
rum och Tenhult är en viktig åtgärd för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv som färdmedel 
i stråket Jönköping - Värnamo. 

Tillvarata strukturbildande effekter Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens 
konkurrenskraft och fysisk planering. En samlad och medveten kommunal bebyggelsepla-
nering med rimliga avstånd mellan målpunkter och kollektivtrafikstråk är en förutsättning 
för att möjliggöra en effektiv kollektivtrafik och är också något som är strukturbildande och 
värdeskapande för samhällsutvecklingen i stort. Huvudsakligen går detta att påverka genom 
medveten översikts- och detaljplanering i kommunerna. 

För att skapa och tillvarata de strukturbildande effekterna hos kollektivtrafikens anläggning-
ar är det dock också viktigt att de satsningar som prioriteras genom regional transportplan 
samordnas och har en god koppling till respektive kommuns samhällsplanering och även 
kopplar mot mer regionala strukturbilder för transporter och bebyggelseutveckling.

Göra kollektivtrafiken tillgängligare För att kunna tillgängliggöra kollektivtrafiken på 
landsbygden krävs förbättrade förutsättningar för kombinationsresor där resenärer tar bil 
eller cykel till noder för kollektivtrafikens huvudstråk. Detta innebär att satsningar behöver 
göras i strategiska noder där goda bytesmöjligheter, pendlingsparkeringar och samåknings-
platser kan erbjudas. 

För att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafiken krävs också fortsatta funktionsanpass-
ningar av hållplatser samt medvetna åtgärder för att öka tryggheten vid bytespunkter. 

MÅL OM RESTIDER 2035
Enligt trafikförsörjningsprogrammet ska 
den regionala kollektrivtrafiken planeras 
utifrån följande riktvärden: 

 - Restid om max 60 minuter till Jönköping
 - Restid under 45 minuter till angränsande 

kommuns centralort
 - Restidskvoter på 0,8 med tåg, 1,3 med re-

gionbuss och 1,2 med direkt/expressbuss

LINJENÄT ÅR 2035
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver en utveckling 
av kollektivtrafikens linjenät i fyra olika nivåer:

Nivå 1 Storregionala stråk

Stråken utgör en resandestark ryggrad i kollektiv-
trafiksystemet med trafik till angränsande regioner. 
Trafikeringen ska tillgodose en god eller mycket god 
kvalitet av utbud och turer. Tågtrafiken dominerar 
dessa stråk och kompletteras eller ersätts i vissa fall 
med busstrafik.

Nivå 2 Regionala stråk

Stomnät med regionbussar och regionaltåg som 
binder samman regionens större tätorter och städer 
med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. 
Regionbussar kompletterar eller ersätter i vissa fall 
tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas eller för att 
nå önskad turtäthet.

Nivå 3 Stadstrafik

Stadstrafiken trafikerar i länets största orter. Trafiken 
ska utformas för att underlätta omstigning till de 
regionala och storregionala systemen genom att 
sammanstråla vid centrala noder och stråk. Stadstrafik 
körs i dagsläget i Jönköping, Nässjö, Värnamo och 
Tranås.

Nivå 4 Närtrafik

Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov 
av en grundläggande service av kollektivtrafik i 
regionens glesare befolkade delar, mindre orter och 
landsbygd. Huvuduppgiften är att erbjuda resor till 
kommuncentra alternativt närmaste större ort för 
serviceändamål.
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Beskrivning av länets statliga gång- och cykelvägnät
Cykelvägnätet i Jönköpings län är sparsamt utbyggt utanför länets större samhällen, vilket 
delvis kan förklaras med att det är relativt långt mellan länets tätorter. 

I dagsläget finns längre sammanhängande statliga cykelvägar utmed sträckorna Huskvarna 
- Kaxholmen - Skärstad, Huskvarna - Lekeryd, Anderstorp - Gnosjö samt längre kommunala 
cykelvägar Gislaved - Hestra, Skillingaryd - Vaggeryd - Hok, Vetlanda - Landsbro samt Vetlan-
da - Ekenässjön.

Regional cykelstrategi

Under hösten 2021 tar Region Jönköpings län fram en regional cykelstrategi som kommer 
att remitteras under början på 2022. Strategin definierar länets samlade vision och mål för 
utveckling av cykling och ger struktur och systematik åt fortsatta insatser för att stärka cykeln 
som transportmedel.

En insats som är kopplad till både cykelstrategin och den regionala transportplanen är att ta 
fram en plan för regionala statliga cykelvägar i länet. Detta är en viktig pusselbit i att tydlig-
göra prioriteringar och säkerställa genomförandet av åtgärdsområdet för gång och cykel i den 
regionala transportplanen. Arbetet med planen kommer att ske under 2022.

Behov och utmaningar statligt gång- och cykelvägnät
Skapa en sammanhängande cykelbarhet mellan målpunkter Möjligheten att på ett sä-
kert sätt kunna cykla till målpunkter som ligger utanför länets tätorter skapar viktig tillgäng-
lighet för länsinvånare som inte har tillgång till bil. Att binda samman länets cykelstrukturer 
är också betydelsefullt för rekreation och för utvecklingen av länets besöksnäring.

Möjliggöra kombinationsresor För att skapa mobilitet med cykel över längre avstånd behö-
ver länet utveckla förutsättningarna för fler och attraktivare möjligheter till kombinationer 
mellan cykling och kollektivtrafik. 

KRAV PÅ FUNKTIONELLT SAMBAND 
Enligt väglagen ska en allmän väg vara till för allmän 
samfärdsel. Det går i dagsläget endast att bygga 
cykelväg med stöd av väglagen om den byggs i 
nära anslutning till en allmän väg där det fnns ett 
funktionellt samband mellan den allmänna vägen 
och cykelvägen. 

Det innebär att det med nuvarande tolkning av 
lagstiftningen inte är möjligt att bygga eller väghålla 
friliggande statliga cykelvägar eller att nyttja enskilt 
vägnät med driftsbidrag som del av cykelvägnätet
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Beskrivning av flyg i länet
Jönköping Airport AB ägs sedan 2010 av Jönköpings kommun. Jönköpings flygplats har ett 
strategiskt läge i Skandinavien vilket har gjort den till en hub för flygfrakt, en verksamhet 
som har utvecklats väl. Läget mitt i södra Sverige gör dock att konkurrensen mellan olika 
transportmedel är stor för resor till och från Stockholm och för längre utrikesresor är stor-
flygplatserna Kastrup och Landvetter med deras utbud av direktlinjer relativt tillgängliga. Till 
Jönköpings flygplats har chartertrafik även bedrivits som incharter under sommarmånader-
na främst för tyska turister. Närheten till flygplatsen och fördelen med direkta linjer har gjort 
att chartertrafiken har utvecklats positivt på många regional flygplatserna de senaste åren.

Behov och utmaningar flyg i länet
Återhämtning efter Covid-19 I dagsläget är det svårt att förutspå den långsiktiga utveck-
lingen för Jönköpings flygplats, pandemin har inneburit en kraftig nedgång och hur åter-
gången till ett nytt normalläge ser ut påverkas av många faktorer. Att det inrikes flygresandet 
kommer att minska pga hårdare konkurrens från andra transportslag är troligt inte minst i 
ett långsiktigt perspektiv med nya stambanor. Utvecklingen för utrikesresandet kan gå i olika 
riktningar, dels kan det totala resandet minska inte minst affärsresandet som en effekt av 
teknikomställningen under pandemin. Samtidigt kan de regionala flygplatserna erbjuda en 
närhet och enkelhet som många uppskattar och därmed undviker storflygplatser.

FUNKTION REGIONALA 
FLYGPLATSER
Regionala flygplatser fyller flera funktio-
ner i transportsystemet. Flygplatsernas 
verksamhet omfattar oftast linjetrafik, char-
tertrafik och flygfrakt. Att vara tillgängliga 
för samhällsflyg i form av ambulans- och 
brandflyg är också en viktig uppgift för de 
regionala flygplatserna. I Sverige består 
den inrikes linjetrafiken nästan uteslutan-
de av matarlinjer till och från Stockholms 
flygplatser, avståndet till Stockholm och 
konkurrensen från andra transportslag styr 
mycket omfattningen på denna flygtra-
fik. Utrikesflyg består både av charter 
och reguljärtrafik, från många regionala 
flygplatser finns direktlinjer till stora euro-
peiska flygplatser. Några av de regionala 
flygplatserna har även en omfattande 
fraktverksamhet.
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Region Jönköpings län ska genom transportplanen arbeta för att de medel 
som ges till regional transportinfrastruktur möter länets behov utifrån våra re-
gionala planeringsförutsättningar. Vi ska också planera på ett sätt som leder 
utvecklingen åt rätt håll kopplat till nationella och regionala mål.  

Beroende på hur behov och mål tolkas och hur intressen vägs av mot 
varandra kan olika strategier för planens utformning vara relevanta. Genom 
att ta fram och konsekvensbedöma tre olika alternativa planinriktningar 
åskådliggör vi vilka nyttor och konsekvenser som olika prioriteringar 
resulterar i.

ALTERNATIVA STRATEGIER FÖR TRANSPORTPLAN
Direktiven för åtgärdsplanering har gett Region Jönköpings län ett fast ekonomiskt utrymme 
att fördela på investeringar i transportinfrastruktur under den kommande tolvårsperioden. 
Region Jönköpings län har valt att bygga transportplanen med sex olika åtgärdsområden som 
är tematiskt indelade utifrån typ av åtgärder. 

Genom att vikta åtgärdsområdena på olika sätt i förhållande till varandra kan alternativa 
strategier väljas för att möta länets behov och övergripande mål. Utifrån det givna utrymmet i 
respektive åtgärdsområde görs sedan prioriteringar på objektsnivå i planen alternativt löpan-
de under planperioden utifrån specifika kriterier för åtgärdsområdet. 

För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna för måluppfyllelse 
har tre olika planalternativ tagits fram. Samtliga inriktningar är realistiska och genomför-
bara, alternativ JÄRNVÄG och VÄG är dock hårt viktade för att tydligare visa strategiernas 
för- och nackdelar. 

Planalternativens påverkan, effekter och konsekvenser för miljö och utveckling bedöms i pla-
nens konsekvensbeskrivning och har på så vis varit ett aktivt verktyg för avvägningar mellan 
olika anspråk och behov i hela processen med att ta fram planen.

LÅSNINGAR I GÄLLANDE TRANSPORTPLAN
I och med att större om- och nybyggnationer i transportinfrastrukturen är mycket dyra och 
löper under en lång tid är det svårt att göra stora förändringar av planens innehåll från en pl-
anperiod till en annan; de objekt som planerats i gällande eller tidigare planer ligger kvar för 
kommande planperiod och påverkar hur stort utrymme som kan användas till nya satsningar. 

Inför framtagandet av regional transportplan för 2022-2033 måste planbygget förhålla sig 
till de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i transportplanen för 
2018-2029. Eftersom flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade kostnadskalkyler inför den 
nya planomgången ianspråktar respektive objekt en större del av den samlade ramen under 
kommande planperiod än i planen 2018-2029.

En förutsättning i skapandet av olika planstrategier har varit att långt gångna projekt ska 
ligga kvar som låsning i samtliga alternativ. 

3. Strategier

Regional transportplan 
2018-29

utrymme i 
plan mnkr

 Järnvägsinvesteringar 520

 Större väginvesteringar 318

 Gång- och cykelinvesteringar 240

 Trafiksäkerhet och framkomlighet 127

 Infrastruktur för kollektivtrafik 120

 Bidrag 53

38%

23%

17%

9%

9%
4%

RTP 18-29 14,7%
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Alternativ JÄRNVÄG prioriterar en stor del av den samlade ramen till 
samfinansiering av järnvägsåtgärder.

Utöver satsningen på Yet som finns med i samtliga alternativ innehåller alternativet elektrifie-
ring av sträckan Nässjö - Eksjö, mötesstation A6/Ryhov samt elektrifiering och upprustning 
av sträckan sträckan Nässjö - Vetlanda. 

Den stora satsningen på järnväg innebär begränsningar för övriga åtgärdsområden. Det är 
endast det långt gångna vägobjektet rv 27 förbi Bor som ryms som större väginvestering. 
Åtgärdsområdet för trafiksäkerhet och framkomlighet samt bidrag till flygplatser stryks helt. 
Åtgärdsområdena för gång- och cykel, kollektivtrafik och bidrag halveras i förhållande till 
gällande plan. 

Upprustning och elektrifiering av Nässjö - Vetlanda går sannolikt inte att genomföra som en 
helhet under planperioden eftersom samtliga åtgärder inte bedöms rymmas inom den eko-
nomiska ramen.

Alternativ VÄG innebär att fokus ligger på satsningar på större vägprojekt i 
viktiga regionala stråk.

Strategin bygger på att en stor del av planens samlade ram prioriteras till genomförandet 
av fem större vägobjekt samt samfinansiering av det kommande järnvägsprojektet Yet som 
hanteras som en låsning.

Övriga åtgärdsområden minskar avsevärt i förhållande till gällande plan, driftsbidrag till flyg-
plats tas bort.

Alternativet innebär att järnvägsobjekt som redan har påbörjat planläggning eller har avta-
lats plockas ut ur planen.

Ett av alternativets vägobjekt (Kärda - Bredaryd) läggs över kant eftersom inte hela åtgärden 
ryms inom ekomisk ram.

Alternativ BALANS strävar efter att hålla inslagen linje från gällande plan, där 
stort fokus ligger på järnväg, tillgänglighet och hållbart resande. 

Alternativet innehåller järnvägsinvesteringarna Yet, elektrifiering Nässjö - Eksjö och mötes-
station A6/Ryhov och åtgärder på järnvägen Nässjö-Vetlanda. Till följd av ökade kostnadskal-
kyler för namngivna objekt ryms endast de  namngivna vägobjekt som ligger i innevarande 
plan. Objektet rv 27 Bredaryd - Anderstorp läggs över kant (delar av produktionen planeras 
till nästa planperiod, dvs efter år 2033).

Alternativet möjliggör bibehållna potter för GC-investeringar, trafiksäkerhet och framkom-
lighet samt kollektivtrafikanläggningar i förhållande till innevarande plan vilket betyder att 
dessa åtgärdsområden omfattar en relativt stor andel av planen. 

Anslagen för bidrag till flygplats respektive enskilda vägar behålls oförändrade.

Alt VÄG

Alt BALANS

Alt JÄRNVÄG
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Alternativ BALANS Alternativ VÄG Alternativ JÄRNVÄG
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Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Värnamo-Nässjö och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Eksjö

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
på rv 27 förbi Bor.

Förbättrade möjligheter att 
cykla mellan Habo-Furusjö och 
Kärda-Forsheda samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur i länets 
tätorter genom statlig medfinan-
sering.

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd per år), 
löpande trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed 80-vägar.

Kontinuerligt utbyggda kollektivtra-
fikåtgärder i länets tätorter genom 
statlig medfinansering och förbätt-
rade hållplatser och bytespunkter 
statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar och driftsbidrag 
flygplats

Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Värnamo-Nässjö

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
på rv 27 förbi Bor.

Förbättrade möjligheter att 
cykla mellan Habo-Furusjö och 
Kärda-Forsheda samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur och kol-
lektivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd vartan-
nat år), löpande trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder utmed 80-vägar

Kontinuerligt utbyggda kollektivtra-
fikåtgärder i länets tätorter genom 
statlig medfinansering och förbätt-
rade hållplatser och bytespunkter 
statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar

Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Värnamo-Nässjö, förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Eksjö. Robustare och 
säkrare trafikering Nässjö-Vetlanda 
(inledande plankorsningsåtgärder)

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
på rv 27 förbi Bor.

Förbättrade möjligheter att 
cykla mellan Habo-Furusjö och 
Kärda-Forsheda samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur och kol-
lektivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering. 

Förbättrade hållplatser och bytes-
punkter statlig väg
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Restid under 1 timme med tåg Vär-
namo-Jönköping, sänkta restider 
Jönköpingsbanan och förbättrad 
tillgänglighet till A6/Ryhov samt ro-
bustare trafikering Nässjö-Vetlanda 
(plankorsningåtgärder).

Stärkt trafiksäkerhet, förbättrad 
boendemiljö och minskade restider 
kopplat till förbifart Tenhult och 
minskade restider och höjd säker-
het Ulås-Bredasten 

Cirka 20 km GC-väg utmed statligt 
vägnät i länet samt kontinuerligt 
utbyggd GC-infrastruktur i länets 
tätorter genom statlig medfinan-
sering. 

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd per år), 
löpande trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder utmed 80-vägar.

Kontinuerligt utbyggda kollek-
tivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering samt 
förbättrade hållplatser och bytes-
punkter statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar och driftsbidrag 
flygplats

Restid under 1 timme med tåg 
mellan Värnamo - Jönköping

Stärkt trafiksäkerhet, förbätt-
rad boendemiljö och minskade 
restider kopplat till förbifart Tenhult 
och minskade restider och höjd 
säkerhet rv 27 Anderstorp - Bre-
daryd, Ulås-Bredasten och rv 32 
Eksjö-Sunneränga.

Kontinuerligt utbyggd GC-infra-
struktur och kollektivtrafikåtgärder 
i länets tätorter genom statlig 
medfinansering. 

Stegvis höjd trafiksäkerhet i länets 
mindre tätorter (ca 1 åtgärd vartan-
nat år), löpande trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder utmed 80-vägar

Kontinuerligt utbyggda kollek-
tivtrafikåtgärder i länets tätorter 
genom statlig medfinansering samt 
förbättrade hållplatser och bytes-
punkter statlig väg

Kontinuerliga investeringsbidrag 
enskilda vägar

Restid under 1 timme med tåg Vär-
namo-Jönköping, sänkta restider 
Jönköpingsbanan och förbätt-
rad tillgänglighet till A6/Ryhov 
samt robustare och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Vetlanda (elektrifiering).

Kontinuerligt utbyggd GC-infra-
struktur i länets tätorter genom 
statlig medfinansering.

Kontinuerligt utbyggda kollektivtra-
fikåtgärder i länets tätorter genom 
statlig medfinansering och förbätt-
rade hållplatser och bytespunkter 
statlig väg
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) Stärkt trafiksäkerhet och minskade 
restider rv 27 Bredaryd - An-
derstorp (förutsatt finansiering i 
kommande plan)

Ökad kapacitet och förbättrade 
trafikeringsmöjligheter sträckan 
Nässjö-Vetlanda (förutsatt finansie-
ring kommande plan).

Sammanställning av framtida nyttor för olika strategier
Alternativ BALANS

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifie-
ring och höjd hastighet (Yet)1 (samfinans)

300

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 144

Mötesstation A6/Ryhov (samfinans) 40

Plattformsförlängningar 50

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 100

Rv 27 förbi Bor1 209

Rv 27 Ulås - Bredasten1 56

Lv 842 förbi Tenhult1 46

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp (över kant)1 78

GC-väg längs statlig väg (pott) 157

Medfinansiering GC kommuner (pott) 150

Trafiksäkerhet och framkomlighet vägnät 141

Kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg 78

Kollektivtrafik medfinansiering kommuner 72

Investeringsbidrag enskilda vägar 31

Driftbidrag till icke statliga flygplaster 32

Alternativ VÄG

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifie-
ring och höjd hastighet (Yet)1 (samfinans)

300

Rv 27 förbi Bor1 209

Rv 27 Ulås - Bredasten1 56

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp1 185

Lv 842 förbi Tenhult1 46

Rv 32 Eksjö - Sunneränga 331

Rv 27 Kärda - Bredaryd (över kant) 237

GC-väg längs statlig väg (pott) 37

Medfinansiering GC kommuner (pott) 120

Trafiksäkerhet och framkomlighet vägnät 63

Kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg 35

Kollektivtrafik medfinansiering kommuner 35

Investeringsbidrag enskilda vägar 29

Alternativ JÄRNVÄG

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifie-
ring och höjd hastighet (Yet)1 (samfinans)

300

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 144

Mötesstation A6/Ryhov (samfinans) 40

Plattformsförlängningar 50

Elektrifiering och upprustning Nässjö-
Vetlanda (sannolikt över kant)

713

Rv 27 förbi Bor1 209

GC-väg längs statlig väg (pott) 37

Medfinansiering GC kommuner (pott) 120

Kollektivtrafikåtgärder längs statlig väg 35

Kollektivtrafik medfinansiering kommuner 35

1 Objekt som finns med i Regional Transportplan 
2018-29

INNEHÅLL RESPEKTIVE ALTERNATIV
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BEDÖMNINGSGRUNDER 
Miljöaspekter

Bedömningen av påverkan, effekt och konse-
kvens på Miljöbalkens miljöaspekter (6 kap. 2 
§ MB) har utgått från den metodik med fokus-
områden som Trafikverket använde i Nationell 
transportplan för 2018-2029. 

I de framtagna bedömningsgrunderna pre-
ciseras och avgränsas dessa fokusområden 
utifrån relevans för transportsystemet och för 
de bedömda alternativen. Fokusområdena är 
uppdelade i miljöaspekter och delaspekter 
för att kunna lyfta fram specifika delar som är 
viktiga att belysa separat vid en konsekvens-
bedömning. 

Samhällsekonomi och regional utveckling

Utöver de fokusområden som utgår från mil-
jöbalkens krav på innehåll i strategisk miljöbe-
dömning innehåller konsekvensbedömningen 
fokusområdet samhällsekonomi och regional 
utveckling. 

Detta fokusområde syftar till att åskådlig-
göra respektive planalternativs påverkan på 
de aspekter av de transportpolitiska målen 
som inte täcks in av fokusområdena för 
miljöbedömning. Fokusområdet innehåller 
också delaspekter kopplade till bostadsför-
sörjning1 och de delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin som har störst bäring på 
planeringen av transportinfrastruktur.

Genom att även väga in samhällsekonomi 
och regional utveckling i konsekevens-
bedömningen kan de målkonflikter som 
uppstår vid olika typer av strategier åskåd-
liggöras.

1 Direktiven om åtgärdsplanering

4. Sammanfattad 
konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivningen redogör för hur olika hållbarhetsaspekter kan 
påverkas av de framtagna planalternativen. Metodiken grundar sig på 
miljöbalkens krav på effektbedömningar men innehåller även bedömningar 
av hur planalternativen kan påverka samhällsekonomi, bostadsbyggande 
och regional utveckling. Detta gör att konsekvensbedömningen är ett aktivt 
verktyg för att identifiera målkonflikter på strategisk nivå.

Detta kapitel är en sammanfattning av den  fullständiga konsekvensbeskrivning som ligger som 
bilaga till planen.

UTGÅNGSPUNKTER

Avgränsning
Avgränsning i tid Bedömningar på kort sikt avser 1-6 år i planen, det vill säga åren 2022 - 
2027. Bedömningar på medellång sikt gäller fram till planperiodens slut, 2033. Bedömningar 
på lång sikt gäller fram till år 2045. 

Geografisk avgränsning Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län, som ut-
gör den primära geografiska avgränsningen. Den rumsliga avgränsningen varierar beroende 
på vilken miljöaspekt som behandlas, då funktionella samband i miljön inte är styrda av geo-
grafiska gränser; exempelvis kan åtgärder som utförs i Jönköpings län påverka trafikmängder 
och därmed miljö och utveckling i andra län. Den primära avgränsningen har använts vid 
bedömningar kopplade till specifika åtgärder med känd lokalisering.

Avgränsning i sak Syftet med konsekvensbedömningen är att visa vilka konsekvenser för 
miljö och samhällsutveckling som olika strategiska satsningar på transportinfrastruktur ger. 
Bedömningen hålls på en strategisk nivå; fokus ligger på planens helhet och det är primärt 
prioriteringen mellan olika åtgärdsområden som är grund för analysen. Bedömningen redo-
visar alltså inte bedömd påverkan, effekter och konsekvenser på en detaljerad objektsnivå.

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning har hållits med berörda kommuner och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Metodik
Miljöbedömningen ska enligt miljöbalken vara en integrerad del i arbetet med den regionala 
transportplanen. För att möjliggöra detta och även belysa vilken påverkan, effekter och kon-
sekvenser som olika strategier ger på miljö och samhällsutveckling har Region Jönköpings län 
arbetat metodiskt med att beskriva och konsekvensbedöma alternativa planinriktningar för 
regional transportplan. Konsekvensbeskrivningen är på så vis ett aktivt verktyg genom hela 
processen med att ta fram och fatta beslut kring planförslag och prioriteringar. 

Bedömningen omfattar tre alternativa planstrategier samt ett nollalternativ. Planstrategier-
nas innehåll beskrivs i kapitlet Strategier. Nollalternativet innebär ett scenario där inga nya 
satsningar görs i transportinfrastruktur, däremot utvecklas länets befolkning enligt prognos  
på motsvarande sätt som i övriga planinriktningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en målledd bedömning av planens påverkan på re-
levanta mål där den bedömda utvecklingen sätts i relation till den utveckling som önskas. 
Den målledda bedömningen sammanfattas i diagram där planinriktningarna bedöms utifrån 
förutsättningar för måluppfyllelse för respektive fokusområde med delaspekter.

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

2242



Sammanfattning konsekvenserRemissversion

35

Fokusområde C: LANDSKAP

Naturmiljö

Biologisk mångfald

Växtliv

Djurliv

Kulturmiljö

Bebyggelse

Forn- och kulturlämningar

Annat kulturarv

Landskapsbild

Fokusområde D:  
RESURSHUSHÅLLNING

Mark

Skyddsvärda områden

Förorenade områden

Vatten

Flöden och nivåer

Dricksvatten

Ekologisk värden

Materiella tillgångar

Schemat visar sambanden mellan de trans-
portpolitiska målen och de fokusområden 
som utgör grund för konsekvensbedömning-
en. Bilden visar också hur respektive fokus-
område kopplar mot Sveriges miljömål.

Fokusområden miljö
Bedömningsgrunder för 
MKB enligt 6 kapitlet i 
Miljöbalken

Fokusområde samhälls-
ekonomi och regional 
 utveckling
Bedömningsaspekter för 
bostadsförsörjning, de mest 
relevanta delstrategierna  i den 
regionala utvecklingsstrategin 
RUS samt de delar av de trans-
portpolitiska målen som inte 
täcks av bedömningsgrunder 
för MKB.

Övergripande transportpolitiskt mål

Tillgänglighet och användbarhet

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-
politiken medverkar till ett jämställt samhälle 

Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för per-
soner med funktionsnedsättning 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda trans-
portsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar 

Robust system

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet 

Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet 

Samhällsutveckling

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 
den internationella konkurrenskraften 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och övriga länder 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras 

Minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken 

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås  

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generations-
målet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa    

Generationsmålet: att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser

 Koppling fokusområde KLIMAT

 Koppling fokusområde HÄLSA OCH LIVSKVALITET

 Koppling fokusområde LANDSKAP

 Koppling fokusområde RESURSHUSHÅLLNING

 Koppling fokusområde SAMHÄLLSEKONOMI OCH UTVECKLING

Frisk luft

Giftfri 
miljö

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande 
sjöar och 
vattendrag

Levande 
skogar

Ett rikt 
odlings-
landskap

Ett rikt växt- 
och djurliv

God 
bebyggd 
miljö

Begränsad 
klimatpå-
verkan

Myllrande 
våtmarker

Mest relevanta miljökvalitetsmål

Hänsynsmål

Funktionsmål

Fokusområde B: HÄLSA 
OCH LIVSKVALITET

Människors hälsa

Buller och vibrationer

Aktivt resande

Trafiksäkerhet

Befolkning

Möjlighet att resa med cykel, till 
fots och kollektivtrafik

Jämlik tillgänglighet oavsett 
socioekonomisk status 

Jämställdhet mellan kvinnor och 
män 

Tillgång till transportsystemet 
för personer med funktionsned-
sättning 

Möjligheter för barn att säkert 
förflytta sig på egen hand

Balans i utbudet av tillgänglighet 
i olika geografier utifrån skilda 
förutsättningar och behov

Luft

Emissioner av luftföroreningar

Halter av luftföroreningar (i 
tätorter) 

Exponeringsbedömning 

Fokusområde E:  
SAMHÄLLSEKONOMI OCH 
REGIONAL UTVECKLING

Bostadsförsörjning

Marknadsvärde för bostäder

Strukturbildande infrastruktur

Samhällsekonomi och 
konkurrenskraft

Samhällsekonomisk effektivitet

Förbättring av medborgarnas 
resor

Förbättring av kvaliteten för 
näringslivets transporter

Fokusområde A: KLIMAT

Klimatfaktorer

Trafikens klimatpåverkan

Infrastrukturens klimatpåverkan

Klimatanpassning

Regional utvecklingsstrategi

Stärka och rusta befintliga järn-
vägsförbindelser 

Stärka kollektivtrafikens förut-
sättningar i länet

Binda samman målpunkter i och 
utanför länet
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SAMMANFATTNING AV BEDÖMDA KONSEKVENSER

Samlad bedömning miljöaspekter 
Alternativ BALANS bedöms sammantaget ge störst positivt bidrag till mål 
som kopplar mot miljöbalkens aspekter. Alternativet bedöms ha störst po-
tential sett till möjliga överflyttningar till hållbara trafikslag. Samtidigt ger 
alternativet också viss negativ inverkan på miljöaspekter, främst på grund av 
de större väg- och järnvägsåtgärder som ingår i alternativet. 

Alternativ VÄG bedöms ha jämförelsevis störst negativ påverkan på 
miljöbalkens aspekter. Detta beror på påverkan från anläggningar, effekter av 
trafikering samt relativt liten positiv påverkan kopplat till kollektivtrafik och 
cykel.

Alternativ JÄRNVÄG är det alternativ som ger minst negativ inverkan på 
miljömål, alternativets positiva inverkan bedöms dock inte vara lika stor som 
alternativ BALANS.

Nollalternativet bedöms samlat ge en svagt negativ påverkan på 
miljöaspekter, främst på grund av riskerna för ökad problematik med buller, 
lokal luftkvalitet och trafiksäkerhet.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Klimat

Hälsa och livskvalitet

Landskap

Resurser 

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Den samlade bedömningen avser de 
sammantagna miljöaspekter som ska be-
dömas enligt kapitel 6 i Miljöbalken. Dessa 
motsvaras till stor del av hänsynsmålen i 
de transportpolitiska målen men har även 
bäring på vissa delar i funktionsmålen, 
framförallt kopplat till tillgänglighet och 
användbarhet.

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde 
bedöms bidra respektive motverka de 
olika delaspekterna inom fokusområdet. 
Bidragen till måluppfyllelse varierar beroende 
på hur åtgärdsområdena viktas i de olika 
planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Matrisen visar hur respektive alternativ 
påverkar måluppfyllelse över tid, vilket hänger 
samman med hur planen genomförs. Bidraget 
kan vara både postivt och negativt, det vill 
säga att alternativet både kan motverka och  
bidra till målen inom samma delaspekt.

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

KLIMAT

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
klimat
Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge 
större positiva bidrag till sammanlagd måluppfyllelse 
kopplat till klimatpåverkan från trafikering än vad alternativ 
VÄG och nollalternativet ger. Samtliga strategialternativ 
innehåller åtgärder som ger stora utsläpp av klimatgaser i 
ett byggskede. 

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Trafikens påverkan

Infrastrukturens påverkan

Klimatanpassning

Trafikens påverkan Alternativ BALANS bedöms ha högst potential för överflyttningseffekter 
till gång- och cykel och kollektivtrafik. Alternativ JÄRNVÄG ger bäst förutsättningar för mer 
energieffektiva transporter på järnväg. Alternativ VÄG och alternativ BALANS inrymmer flera 
större vägprojekt som påverkar klimatet negativt kopplat till trafikens påverkan. 

Infrastrukturens påverkan Genomförandet av alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG 
beräknas ge jämförelsevis större utsläpp av CO2 än alternativ BALANS på grund av fler större 
vägobjekt respektive upprustning av Vetlandabanan. Det järnvägs- respektive vägprojekt som 
har högst kalkylerade utsläpp av CO2-ekvivalenter i byggskede1 är inte alternativskiljande 
(frånsett nollalternativ). 

Klimatanpassning Samtliga åtgärdsalternativ innebär en förbättrad klimatanpassning av 
infrastrukturen.

Klimatpåverkan över tid

Flera större åtgärder genomförs under perioden 2027-32 vilket ger stor negativ klimatpåver-
kan i samtliga alternativ exklusive nollalternativet. I samtliga strategialternativ finns det åt-
gärder som byggstartas under planperioden men som inte genomförs i sin helhet förrän efter 
år 2033 (och därmed ger påverkan i byggskede efter planperiodens slut).

På längre sikt bedöms alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG ge ett totalt positivt bidrag 
tack vare överflyttningseffekter till mer energieffektiva transportmedel. Dessa långsiktiga ef-
fekter bedöms inte bli lika stora i alternativ VÄG och nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

1 Y:et respektive Rv 27 förbi Bor, se sid 67 
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde hälsa 
och livskvalitet
Samtliga strategialternativ ger sammantaget positiva 
bidrag till fokusområdets  måluppfyllelse. Alternativ 
BALANS bedöms samlat ge störst positivt bidrag tack 
vare alternativets satsningar på kollektivtrafik och aktiva 
transporter samt möjligheter till geografisk spridning av 
åtgärder som främjar hälsa och livskvalitet.

 
Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Människors hälsa

Befolkning

Luft

Människors hälsa Alternativ BALANS bedöms ge störst positiv måluppfyllelse, mycket på 
grund av att alternativet skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Alternativ VÄG ger 
störst nytta kopplat till trafiksäkerhet på större vägar. Alternativ JÄRNVÄG ger något lägre 
nyttor, främst på grund av färre trafiksäkerhetsåtgärder.

Befolkning Alternativ BALANS är det alternativ som starkast bidrar till jämlik tillgänglighet. 
Alternativ  VÄG och JÄRNVÄG har lägre satsningar på mindre åtgärder i pottområden vilket 
för med sig en begränsad spridning av åtgärdernas fördelning och geografi.

Luft Samtliga alternativ innehåller järnvägssatsningar som möjliggör lägre utsläpp. Alterna-
tiv VÄG innehåller flest större vägprojekt vilka för med sig risker för ökade emissioner. Noll- 
alternativet innebär risker för försämrad luftkvalitet i flera tätorter.

Påverkan på hälsa och livskvalitet över tid

Nyttor kopplade till hälsa och livskvalitet realiseras för samtliga strategialternativ, framförallt 
i senare delen av planperioden. För nollalternativet är det också i ett medellångt och långt 
perspektiv som negativ påverkan uppstår kopplat till luftkvalitet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
landskap
Störst negativ påverkan på landskapet ger alternativen 
BALANS och VÄG eftersom de jämfört med alternativ 
JÄRNVÄG innehåller fler och anläggningsmässigt större 
åtgärder som ger större konsekvenser på samtliga 
delaspekter inom fokusområdet. Nollalternativet bedöms 
inte motverka måluppfyllelse på ett betydande sätt.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Naturmiljö

Kulturmiljö

Landskapsbild

Naturmiljö Alternativ VÄG bedöms ge störst negativ påverkan på biologisk mångfald, växtliv 
och djurliv främst på grund av intrång och barriäreffekter kopplade till nysträckning av järn-
väg Byarum - Tenhult och nya större vägpartier. Alternativ BALANS bedöms ge något mindre 
påverkan än alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG jämförelsevis minst påverkan på grund 
av färre stora vägobjekt. Nollalternativet bedöms inte motverka målen på ett betydande sätt.

Kulturmiljö Samtliga strategialternativ bedöms kunna ge negativa konsekvenser för 
kulturmiljön, främst kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi 
Bor. Alternativ JÄRNVÄG bedöms påverka något mindre på grund av mindre mängd nybyggd 
anläggning. Nollalternativet bedöms inte ge någon påverkan på målen.

Landskapsbild Nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi Bor bedöms 
ge störst negativ påverkan på landskapsbilden, vilka inte är alternativskiljande åtgärder. 
Alternativ VÄG och BALANS bedöms ge större total negativ påverkan på grund av att de 
innehåller ytterligare större vägåtgärder som inverkar på landskapsbilden.

Påverkan på landskapet över tid

Störst påverkan på landskapet sker i planperiodens andra hälft då merparten av alternativens 
åtgärder har genomförts eller håller på att färdigställas. Bestående konsekvenser (främst 
fragmentering och barriäreffekter) kommer att finnas kvar även på lång sikt.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

LANDSKAP
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
Resurshushållning
Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
resurshushållning vara relativt begränsade i alternativ 
BALANS, VÄG och JÄRNVÄG. De åtgärder som ger störst 
påverkan på fokusområdet är inte alternativskiljande. 
Nollalternativet bedöms inte ge några betydande 
konsekvenser för resurshushållning.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Mark

Materiella tillgångar

Vatten

Mark Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar måluppfyllelse på grund av 
intrång i skyddade områden kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult.

Materiella tillgångar Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar 
måluppfyllelse på grund av intrång i jordbruksmark och skogsmark i projekten nysträckning 
av järnväg Byarum - Tenhult och Rv 27 förbi Bor.

Vatten Delaspekten är svår att bedöma på strategisk nivå. Det finns risk för att delaspekten 
påverkas negativt i samtliga åtgärdsalternativ.

Påverkan på resurshushållning över tid

I samtliga åtgärdsalternativ bedöms påverkan på fokusområdet framförallt ske på medellång 
sikt. Påverkan bedöms bli något större i alternativ BALANS och JÄRNVÄG eftersom de möjlig-
gör en större byggd anläggning. På sikt kvarstår konsekvenser kopplat till exempelvis förlust 
av brukningsvärd åkermark i samtliga alternativ exklusive nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

RESURS- 
HUSHÅLLNING
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LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Fokusområdet för samhällsekonomi och regional 
utveckling motsvarar till stor del funktionsmålen samt 
de övergripande transportpolitiska målen och är därför 
en viktig del i avvägningen mellan olika strategier. 

Sammanfattande bedömning av Samhällsekonomi 
och regional utveckling
Alternativ BALANS bedöms ge högst samlad måluppfyllelse 
med höga bidrag inom samtliga delaspekter. Alternativ 
VÄG ger hög måluppfyllelse kopplat till samhällsekonomi 
men har något lägre bidrag i övriga delaspekter. Alternativ 
JÄRNVÄG har hög måluppfyllelse i alla delaspekter men 
motverkar samtidigt målen relaterade till samhällsekonomi. 
Nollalternativet ger en svagt negativ utveckling i 
förhållande till fokusområdets mål.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Ekonomi & konkurrenskraft

Bostadsförsörjning

Delstrategier i RUS

Samhällsekonomi och konkurrenskraft Alternativ VÄG bedöms ge störst bidrag till målupp-
fyllelse tack vare god samhällssekonomisk effektivitet och tydlig förbättring av tillgänglighet 
i betydelsefulla regionala vägstråk. Alternativ BALANS bidrar också med god måluppfyllelse 
men har en lägre samhällsekonomisk effektivitet på grund av satsningar på järnvägsåtgärder 
med negativ NNK. Alternativ JÄRNVÄG har lägst måluppfyllelse vilket beror på att en hög 
andel av planen går till järnvägssatsningar med negativ NNK utan att dessa satsningar bidrar 
till att tillgängligheten höjs på ett betydande sätt för medborgare eller näringslivet.

Bostadsförsörjning Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge högst målupp-
fyllelse på grund av stora satsningar på strukturbildande järnväg som också kan bidra till öka-
de marknadsvärden på bostäder i stationsorter. Alternativ VÄG bedöms ge en lägre målupp-
fyllelse, till stor del beroende på att alternativets stora vägsatsningar riskerar att bidra till en 
mer utspridd bostadsutveckling.

Regional utvecklingsstrategi Alternativ BALANS ger högst måluppfyllelse eftersom alter-
nativet är tydligt riktat mot alla tre utpekade delstrategier i RUS, alternativ JÄRNVÄG är riktat 
mot två delstrategier och alternativ VÄG mot en av delstrategierna. Nollalternativet bedöms 
ge ett svagt negativt bidrag. 

Påverkan på ekonomisk utveckling och regional nytta över tid

I samtliga alternativ bedöms de största positiva effekterna nås på medellång och lång sikt; då 
har större investeringar på järnväg och väg genomförts och trender kopplat till bostadsför-
sörjning förtydligats.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

SAMHÄLLS- 
EKONOMI OCH 

REGIONAL  
UTVECKLING
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5. Planförslag

Region Jönköpings län har beslutat att gå vidare med planalternativ BALANS 
som planförslag. I jämförelse med övriga alternativ som har tagits fram under 
planprocessen svarar alternativ BALANS bäst mot de transportpolitiska målen 
och länets behov.

Hög måluppfyllelse och stora nyttor Jämfört med nollalternativ och andra framtagna 
scenarios är planförslaget det alternativ som bäst svarar mot transportpolitiska mål, miljömål 
och de utpekade delstrategierna i länets Regionala utvecklingsstrategi.

Kontinuitet Planförslaget betyder att lagt kort ligger i förhållande till föregående regionala 
transportplan. Detta ger långsiktighet i Region Jönköpings läns inriktning för länets trans-
portsystem och ger goda förutsättningar för framförhållning och ett effektivt genomförande 
av planen.

Jämn fördelning Planförslaget innebär en tydlig balansering av planens åtgärdsområden. 
Betydande satsningar görs på större järnvägs- och vägåtgärder samtidigt som planens potter 
möjliggör att åtgärder och nyttor fördelas mellan trafikslag och över länet.

Prioriteringar inom planförslaget
Prioriteringar mellan åtgärdsområden Planens ekonomiska tabell ska utgöra grund för i 
vilken ordning och omfattning åtgärder ska påbörjas och genomföras. Region Jönköpings län 
ser det som mycket betydelsefullt att framdrift säkerställs inom samtliga åtgärdsområden.

Prioriteringar inom respektive åtgärdsområde ska göras utifrån definierade kriterier, 
som är tydligt beskrivna inom varje område.

Total-
kostnad

2022 - 
2024

2025 - 
2027

2028 - 
2033

Utrymme 
i plan

Senare

Järnvägsinvesteringar 50 196 388 634

Elektrifiering o höjd hast.  Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/
Jönköping (Y:et)1 

2 729 300 300

Station A6/Ryhov1 200 25 15 40

Pott för plattformsförlängningar2 50 25 25 50

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 1 5803 25 75 100

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 144 71 73 144

Större vägåtgärder 213 52 124 389

Rv 27 förbi Bor2 279 187 22 209

Rv 27 Ulås-Bredasten2 74 28 28 56

Lv 842 förbi Tenhult 46 26 20 46

Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 232 78 78 154

Gång- och cykelinvesteringar 109 78 120 307

Längs regional statlig väg2 62 35 60 157

Medfinansiering åtgärder kommunalt vägnät 45 45 60 150

Trafiksäkerhet och framkomlighet 42 36 63 141

Kollektivtrafikåtgärder 36 48 66 150

Längs regional statlig väg 18 14 46 78

Medfinansiering 18 18 36 72

Bidrag 17 15 31 63

Investeringsbidrag till enskilda vägar 7,5 7,5 16 31

Driftsbidrag icke statliga flygplatser 9 7,5 15 32

Totalt 467 425 792 1 684

1  Samfinansiering ur Regional transportplan till nationell plan, undertecknat finansieringsavtal
2  Samfinansieras ur pott i nationell plan
3  Totalsumma för fullständig upprustning och elektrifiering av sträckan

  Järnvägsinvesteringar

  Större vägåtgärder

  Gång- och cykelinvesteringar

  Trafiksäkerhet och framkomlighet

  Kollektivtrafikåtgärder

  Bidrag

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR UPPRÄTTANDE AV 
PLANFÖRSLAG
Planen bygger på ett beslut om årlig 
ramtilldelning som planupprättaren måste 
förhålla sig till vid planering av åtgärder och 
åtgärdsområden.

Planen redovisas med treårsintervall för 
planens första hälft och sexårsintervall för 
senare delen av planperioden. För varje del 
av planen ska den planerade kostnaden för 
investeringar i infrastruktur motsvara summan 
beslutade medel.

Detta innebär att investeringar måste fördelas 
på ett strategiskt sätt över hela planperioden; 
det finns i allmänhet inte tillräckligt 
ekonomiskt utrymme för att genomföra 
flera stora projekt samtidigt. Samtidigt är 
det en utmaning att ha tillräckligt många 
planeringsmogna åtgärder för att upparbeta 
planerad mängd medel i åtgärdsområdena 
med potter. 

Under föregående planperiod 
underutnyttjades tilldelad ram med cirka 100 
mnkr, vilket till största del beror på att Rv 27 
förbi Bor har drabbats av förseningar. Dessa 
medel har genom beslut från Trafikverket 
fördelats över kommande planperiods första 
fyra år. Detta betyder att länets årliga ram 
är större i början än i mitten och slutet på 
planperioden.

38%

23%

18%

8%

9%
4%

Alt BALANS
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FINANSIERING AV 
JÄRNVÄGSÅTGÄRDER
Utgångpunkten i den långsiktiga ekonomiska 
planeringen av transportsystemet är att 
järnvägsåtgärder ska vara prioriterade och 
finansieras via nationell plan. Det är dock 
möjligt att helt eller delvis samfinansiera 
järnvägsåtgärder med mer regionala nyttor 
genom medel ur regional transportplan. 

JÄRNVÄGSINVESTERINGAR

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd 
hastighet (Y:et) (sf)

300 mnk 300 mnkr

Station A6/Ryhov (sf) 25 mnkr 15 mnkr 40 mnkr

Plattformsförlängningar på Jönköpingsbanan (sf) 25 mnkr 25 mnkr 50 mnkr

Elektrifiering Nässjö - Eksjö 71 mnkr 73 mnkr 144 mnkr

Plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda 25 mnkr 75 mnkr 100 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Åtgärdsområdet omfattar de investeringar i länets järnvägsanläggning som helt eller delvis 
finansieras via regional transportplan.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Namngivna objekt nationell plan För de åtgärder som är namngivna objekt i nationell plan 
(Y:et och Station A6/Ryhov) krävs en undertecknad avsiktsförklaring kring framtida avtal 
för åtgärdernas med- och samfinansering. Avsiktsförklaringen är en förutsättning för att 
åtgärderna ska kunna lyftas i nationell plan, den är dock inte en garanti för att åtgärderna 
prioriteras. De namngivna järnvägsprojekt som är aktuella för samfinansiering är i tidiga 
skeden av den fysiska planeringsprocessen och kommer att pågå under lång tid. Den regionala 
transportplanen belastas framförallt i mitten och under andra halvan av planperioden då 
projekten går in i produktionsskede.

Övriga samfinansieringsobjekt För åtgärder som är tänkta att samfinansieras via potter 
i nationell plan (plattformsförlängningar på Jönköpingsbanan) sker avsiktsförklaring kring 
finansiering efter fastställda planer.

Åtgärder som endast finansieras ur regional plan De åtgärder som finansieras helt ur 
regional plan (elektrifiering Nässjö - Eksjö och plankorsningsåtgärder Nässjö - Vetlanda) är 
regionalt namngivna objekt vilket innebär att åtgärderna ska ha en uppdaterad SEB1. Region 
Jönköpings län har rådighet över åtgärdernas prioritering - de behöver alltså inte prioriteras 
på nationell nivå för att kunna beställas.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
Följande grunder har använts för att prioritera vilka objekt som är aktuella för samfinansie-
ring i regional transportplan:

 � Påbörjade åtgärder Åtgärder som har påbörjat planläggning och/eller har färdiga 
avtal gällande finansering ska prioriteras utifrån principen ”lagt kort ligger”.

 � Planeringsmognad Brister som har genomgått åtgärdsvalsstudie och har tydliga åt-
gärdsförslag bör prioriteras framför mindre planeringsmogna objekt.

 � Potential och samhällsnytta Brister där åtgärder visar en stor samhällsnytta och det 
finns en hög potential att minska restider mellan orter, öka antalet resande och/eller 
skapa betydande överflyttningseffekter bör prioriteras högt.

 � Systemfunktion Åtgärder av brister som möjliggör en effektiv trafikering bör prioriteras.

1 Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag som tas fram av Trafikverket med syfte att utgöra 
ett stöd för planering, beslut och uppföljning av infrastrukturåtgärder.
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Objektnummer: JSY1802 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Lindén Thomas, PLsys, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-10-06

Samlad effektbedömning

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering o höjd hast

Värnamo-Jönköping-Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet.

Nuläge och brister:
Järnvägen i stråket Värnamo - Jönköping/Nässjö är enkelspårig och oelektrifierad. Sträckan Värnamo-Jönköping är särskilt viktig för

arbetspendling men befintlig sträckning genom Tabergsdalen klarar ej uppsatta restidsmål. Sträckan Jönköping-Nässjö är hårt belastad

där kapacitetshöjande åtgärder krävs för att möjliggöra ytterligare trafik. En elektrifiering ger förutsättning för överflyttning av gods

från väg till järnväg, ny omledningsbana för Södra stambanan samt att dieseltåg för persontrafik kan ersättas.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27

Samfinansierade namngivna järnvägsåtgärder

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet (Y:et)

Genom att göra restiderna mellan Jönköping och Värnamo mer konkurrenskraftiga skapas 
möjligheter till tillväxt/kompetensförsörjning samt mer hållbar arbets- och studiependling 
genom överflyttning av transporter från väg till järnväg. Projektet möjliggör nya trafikupp-
lägg med elektrifierade regionaltåg, tyngre och längre godståg och omledningsmöjligheter 
vid störningar.

Objektet består av ny järnväg Byarum - Tenhult, elektrifiering av sträckan  Nässjö - Värnamo 
samt mötesstation på Jönköpingsbanan. Samtliga delar behövs för att nå projektets mål om 
att skapa restider under 50 minuter mellan Jönköping och Värnamo.

Nysträckning Byarum - Tenhult befinner sig i lokaliseringsutredning, åtgärden förväntas vara 
genomförd 2033. Elektrifiering Nässjö - Värnamo befinner sig i planskede och förväntas vara 
genomförd 2028.

Total kostnadskalkyl 2 730 mnkr (SEB 2021). Åtgärden samfinansieras med 300 mnkr av 
regional transportplan, resten finansieras av nationell plan samt medfinansieringsavtal med 
Region Jönköpings län och ingående kommuner.

Mötesstation A6/Ryhov

Åtgärden syftar till att öka kapaciteten och möjliggöra kortare restid och bättre tillgänglig-
het för persontrafiken till målpunkter vid A6, Ryhov och Rosenlund samt skapa förutsätt-
ningar för utökad godstrafik. Stationen byggs som mötesstation och bidrar därmed till ökad 
robusthet.

Åtgärden avser en station för resandeutbyte med två sidoplattformar inklusive trappor, hissar 
och gång-, cykel- och mopedtunnel under fyrfältsvägen E4:an och gång- och cykeltunnel under 
två järnvägsspår samt en ny mötesstation för 750 meter långa tåg (totalt 900 spårmeter). 
Medel finns även avsatta för bulleråtgärder.

Åtgärden har ännu inte beställts internt på Trafikverket. Undertecknad avsiktsförklaring 
kring framtida avtal för sam- och medfinansiering finns.

Total kostnadskalkyl 189,6 mnkr i prisnivå (SEB 2021). 40 mnkr samfinansieras av regional 
transportplan, resten finansieras av nationell plan samt medfinansieringsavtal med 
Jönköpings kommun.

Samfinansierade icke namngivna järnvägsåtgärder

Plattformsförlängningar

Åtgärden syftar till att möjliggöra högre kapacitet för sammankopplade tågset på Jönköpings-
banan genom plattformsförlängningar på stationer sträckan Nässjö - Sandhem.

Åtgärderna samfinanserias med 50 mnkr ur regional plan, resterande del av kostnaderna bärs 
av potter i nationell plan.

Objektnummer: JSY1816 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Olander Peter, PLsys, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning

Jönköpingsbanan, ny station vid A6

Översikt

Nuläge och brister:
Jönköpingsbanan, mellan Nässjö och Falköping, har en viktig roll i det nationella järnvägssystemet. Banan binder samman Södra

stambanan och Västra stambanan och den har i dag ett högt kapacitetsutnyttjande. Det finns stark önskan om en ökad trafikering för

både person- och godstrafik. Trots pågående åtgärder för ökad kapacitet och höjd hastighet uppfylls inte denna önskan och därför

behöver andra åtgärder vidtas.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27
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Objektnummer: JSY1803 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Albrektsson Martin, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-27

Samlad effektbedömning

Nässjö-Eksjö, elektrifiering

Nässjö - Eksjö, elektrifiering

Nuläge och brister:
Sträckan Nässjö – Eksjö är 21 km lång och trafikeras i dagsläget av de så kallade Krösatågen. Dessa är dieseldrivna men Länstrafiken

önskar att på sikt ersätta dem med eldrivna fordon. Banan trafikeras även av dieselloksdragna godståg men elektrifieringen är inte

ämnad för att börja dra godstågen med eldrivna lok. Godstågen kommer från Oskarshamn vilket medför att dessa måste dras av

diesellok även efter en elektrifiering. Banan har förbättrats i andra avseenden i olika etapper.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 26

Järnvägsåtgärder med full regional finansiering

Plankorsningsåtgärder utmed sträckan Nässjö - Vetlanda

För att i framtiden kunna bedriva en effektiv trafikering på sträckan Nässjö - Vetlanda krävs 
omfattande upprustning och elektrifiering av sträckan. Restiden minskar därigenom mellan 
Nässjö och Vetlanda genom högre hastighet och färre tågstopp, vilket möjliggör nya trafik 
upplägg och styv tidtabell.

Som ett första steg i att åtgärda sträckan i sin helhet avsätts medel ur regional plan för att 
åtgärda plankorsningar med otillräckligt skydd.  

Åtgärden genomförs löpande under planens första hälft.

Kostnadskalkyl för en fullständig upprustning av sträckan (spårbyte, plankorsningsåtgärder, 
trädsäkring, elektrifiering, ATC, plattformsförlängning och ställverk) är 1 580 mnkr (SEB 
2021).

Elektrifiering av sträckan Nässjö - Eksjö

Syftet med åtgärden är att möjliggöra direkttåg Jönköping – Eksjö, effektivare fordonsutnytt-
jande samt minskade trafikeringskostnader och utsläpp. Nuvarande dieseltåg har begränsad 
återstående livslängd och Länstrafiken har inte för avsikt att köpa nya dieseltåg. Banan-
läggningen anses vara av god standard även om själva banan är krokig och har relativt låg 
hastighet.

Åtgärden innehåller elektrifiering av järnvägen Nässjö - Eksjö och trädsäkring. 

Åtgärden befinner sig i tidigt planskede och förväntas vara färdig 2029.

Total kostnadskalkyl 144 mnkr (SEB 2021). Åtgärden finianseras till 100% av regional trans-
portplan. 

Objektnummer: JSY2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Nykvist Robert, PLsys, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-11-09

Samlad effektbedömning

Nässjö-Vetlanda, upprustning och elektrifiering

Nuläge och brister:
Sträckan Nässjö-Vetlanda är 37 km lång med enkelspår utan mötesmöjligheter. Trafiken körs med manuell tågklarering (system-M) och

är inte elektrifierad. Det finns ett flertal plankorsningar längs sträckan och banan har skevningsfel, sidolägesfel och höjdfel, samt saknar

trädsäkring. Bristen enligt utredningen är att banan behöver uppgraderas för att skapa en attraktivitet i kollektivtrafikresande på

sträckan Vetlanda-Nässjö och i förlängning Jönköping, samt att skapa förutsättningar för godstransporter.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27
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STÖRRE VÄGÅTGÄRDER

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Rv 27 förbi Bor 187 mnkr 22 mnkr 209 mnkr

Rv 27 Ulås - Bredasten 28 mnkr 28 mnkr 56 mnkr

Väg 842 förbi Tenhult 26 mnkr 20 mnkr 46 mnkr

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp 78 mnkr 78 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Åtgärdsområdet omfattar de vägåtgärder som har en kalkylerad totalkostnad på över 50 mnkr 
och därmed betecknas som namngivna i regional transportplan. Åtgärderna syftar i huvudsak 
till att förbättra säkerheten och tillgängligheten på länets viktigaste regionala vägar.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Samfinansering av mötessepareringsåtgärder Direktiven för åtgärdsplanering öppnar 
upp för möjligheten till samfinansiering av mötessepareringsåtgärder ur nationell plan. 
Någon  exakt summa eller finansieringsmodell finns ännu inte formulerad, i remissversionen 
av Regional transprtplan har Region Jönköpings län utgått från att mötessepareringsobjekt 
som ligger i planens första del kan avlastas med 25% av totalkostnaden ur nationell plan.

Samplanering Väg 842 förbi Tenhult samplaneras med nysträckningen av järnväg mellan 
Byarum och Tenhult. Den regionala transportplanen har utgått från att det är möjligt att 
påbörja en vägplaneprocess när lokaliseringen av järnvägen är färdig. Vägplaneprocessen 
och processen med att ta fram en plan för byggande av järnväg bör ske parallellt i ett tidigt 
skede.

Objekt som ligger över kant Åtgärden Rv 27 Bredaryd - Anderstorp ryms inte i sin helhet 
inom planperioden och ligger därför över kant, dvs förutsätter att medel för genomförande 
avsätts för åren 2034-35.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
 � Påbörjade åtgärder Åtgärder som har påbörjat planläggning och/eller har färdiga 
avtal gällande finansering ska prioriteras utifrån principen ”lagt kort ligger”.

 � Planeringsmognad Brister som har genomgått ÅVS och har färdig SEB bör prioriteras 
för åtgärder framför mindre planeringsmogna objekt.

 � Potential och samhällsnytta Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet på vägsträckor 
som har hög trafikering och är del av längre stråk med stor regional eller nationell 
betydelse ska prioriteras högt.

 � Samplanering Åtgärder som är möjliga att samplanera med andra åtgärder på ett sätt 
så att synergier uppstår bör prioriteras.
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Objektnummer: VSO057 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Sedwall Christer, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-20

Samlad effektbedömning

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp

Nuläge och brister:
Väg 27 är en regional väg som har viktig en funktion för långväga gods- och persontransporter, samt en internationell koppling ner i

Europa via Karlskrona och färjeförbindelsen till Polen. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Värnamo och

Gislaved. 

Vägsträckan har betydande brister vad gäller långa restider och trafiksäkerhet, främst avseende mötesolyckor och i korsningar. 

Väglängd: 9,6 km

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 4500-4700 f/d, 16-17 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23

Objektnummer: VSY1860 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Sedwall Christer, PLsyå, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-08-16

Samlad effektbedömning

Lv 842 Förbi Tenhult

Nuläge och brister:
Väg 842 mellan Barnarp och Tenhult är viktig för näringslivets transportbehov. Den länkar samman E4 med väg 31/40 samt logistik- och

terminalområdet Torsvik, söder om Jönköping med Höglandet och östra Småland. Jönköpings kommun har som mål att verksamheterna

inom lager, spedition och logistik söder om staden ska fortsätta växa. Vägen går idag genom Tenhult med intilliggande

bostadsbebyggelse, verksamheter och centrumfunktioner vilket medför betydande störningar och begränsad framkomlighet för

genomfartstrafiken. 

Väglängd: 2,5

Vägstandard: Vanlig väg, 6-8 m, 40-80 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 1900-2900 f/d, 16-19 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1874
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Rv 27 Ulås - Bredasten, VSY1874

Nuläge och brister: Regionalt viktig väg som har stor betydelse för transporter mellan västra och 
sydöstra Sverige och för arbetspendling. När den planerade vägen förbi Bor byggs återstår denna 
sträcka (cirka 3,5 km) fram till E4 utan mötesseparering. Aktuell sträcka är cirka 9 m bred. Hastigheten 
är 90 km/h men riskerar att sänkas utan mötesseparering. ÅDT 7000 f/d.

Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. SEB framtagen som underlag till 
långsiktig plan.

Befintlig sträckning breddas till gles mötesfri landsväg, 100 km/h. Anslutningar ses över och antalet 
mindre anslutningar minskas. Viltstängsel sätts upp fram till Bredastens industriområde.

1.
 B

es
kr

iv
ni

ng
 a

v 
åt

gä
rd

en

42 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning Sida 1 av 25 SEB version 1.16 (Eva-mall)

Objektnummer: VSO055 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2017/109383
Kontaktperson: Ivanovic Alexander, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför granskning
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-01-29

Samlad effektbedömning

Rv 27 Förbi Bor

Nuläge och brister:
Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige. Nuvarande utformning av väg 27 utgör en kraftig barriär

genom samhället Bor. Genomfartstrafiken, med en hög andel tung trafik, som i dagsläget utgör cirka hälften av trafiken på väg 27

medför en låg trafiksäkerhet samt alstrar miljöstörningar, så som buller och utsläpp. Den nuvarande vägen har bristande

framkomlighet och trafiksäkerhet med en cirka 400 meter lång 30-zon genom Bor samhälle.

Väglängd: 5,7 km

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 30-90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 5 000-6 900 f/d (varav 14-18 % tung trafik), år 2017

Samlad effektbedömning Sida 1 av 26

Namngivna vägåtgärder

Rv 27 förbi Bor

Väg 27 är en viktig länk mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige och har stor betydelse 
för både transporter mellan västra och sydöstra Sverige och arbetspendling. Nuvarande 
utformning av väg 27 utgör en kraftig barriär genom samhället Bor samtidigt som framkom-
ligheten för genomfartstrafik är nedsatt. Föreslagen åtgärd ökar framkomligheten och trafik-
säkerheten på rv 27 och förbättrar miljön inne i Bor.

Åtgärden innehåller en förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till 
nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka. Vägen blir mötesfri med mitträcke med hastighet 
på 100 km/h. Åtgärden befinner sig i planskede och förväntas kunna öppna för trafik 2025.

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 279 mnkr, delar av kostnaden beräknas kunna samfinan-
sieras ur nationell plan.

Rv 27 Ulås - Bredasten

Åtgärden syftar till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på den cirka 3,5 km 
långa sträckan mellan förbifart Bor och E4. Vägavsnittets  hastighet är 90 km/h men riskerar 
att sänkas utan mötesseparering. 

Befintlig sträckning breddas till gles mötesfri landsväg, 100 km/h. Anslutningar ses över och 
antalet mindre anslutningar minskas. Viltstängsel sätts upp fram till Bredastens industriom-
råde och cykelmöjligheter ordnas mot Värnamo.

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 74 mnkr, delar av kostnaden beräknas kunna samfinan-
sieras ur nationell plan.

Väg 842 förbi Tenhult

Väg 842 är en viktig förbindelse mellan rv 40 och E4 och trafikeras av en hög andel god-
stransporter från bland annat verksamhetsområden vid Torsvik. Vägen löper genom centrala 
Tenhult vilket ger störningar för de boende i samhället och nedsatt framkomlighet för 
passerande godstransporter. 

Föreslagen åtgärd syftar till att öka framkomligheten för förbipasserande fordon samt att 
förbättra trafiksäkerheten och miljön i Tenhult. Åtgärden innebär att väg 842 ges en ny 
sträckning väster om Tenhult genom en cirka 2 km lång förbifart med hastigheten 80 km/h. 
Lokaliseringen av vägen bör samplaneras med nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult. 
Vägens byggnation behöver inte ske samtidigt med produktionen av järnvägen.

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 46 mnkr (SEB 2021). Vägen finns med som namngivet 
objekt i gällande plan och ligger kvar som namngivet objekt trots att gränsen för namngivet 
objekt i länsplaner har höjts från 25 till 50 mnkr.

Rv 27 Bredaryd - Anderstorp

Åtgärden syftar till att öka framkomligheten för långväga trafik samt förbättra trafiksäker-
heten för bilister och oskyddade trafikanter samt minska barriäreffekter för vilt. Befintlig 
sträckning breddas till mötesfri landsväg, 100 km/h. Anslutningar ses över och antalet 
mindre anslutningar minskas. 

Total kostnadskalkyl för åtgärden är 232 mnkr (SEB 2021), 128 mnkr ligger över kant till 
kommande planperiod och hela åtgärden kan därför inte genomföras inom planperioden.
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GÅNG- OCH CYKELINVESTERINGAR

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Gång- och cykelåtgärder längs regionala statliga 
vägar

62 mnkr 35 mnkr 60 mnk 157 mnkr

Statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder 
kommunalt vägnät

45 mnkr 45 mnkr 60 mnkr 150 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Åtgärdsområdet syftar till att genom investeringåtgärder förbättra förutsättningarna att gå 
och cykla i Jönköpings län. Åtgärdsområdet omfattar medel för gång- och cykelåtgärder längs 
statliga vägar samt statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät.  

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Finansieringsmodell GC-vägar längs regionala statliga vägar För att åtgärder ska lyftas 
för prioritering och beställning krävs 10% kommunal medfinansiering. Avtal kring medfinan-
siering skrivs utifrån Trafikverkets ursprungliga kostnadsuppskattning, de eventuella kost-
nadsökningar som tillkommer under genomförandeskedet bärs av Regional transportplan. 

Finansieringsmodell för statlig medfinansiering Den statliga medfinansieringen består i 
ett bidrag på 50% och gäller endast åtgärder där kommunen är eller kommer att bli väghållare. 
Årliga ansökningar görs hos Trafikverket som prioriterar medel utifrån den regionala trans-
portplanens bedömningsgrunder. Åtgärderna ska genomföras samma år som medfinansie-
ringen är beviljad för.

Grunder för prioriteringar inom åtgärdsområdet

Grunder för prioritering inom potten gång- och cykelåtgärder längs 
regionala statliga vägar

 � Planeringsmognad Åtgärder som har påbörjat planläggning och/eller har färdiga avtal 
gällande finansering ska prioriteras utifrån principen ”lagt kort ligger”.

 � Riktlinjer angivna i plan för statliga cykelåtgärder Under hösten 2021 kommer en 
regional cykelstrategi att tas fram. En fördjupning av strategin är att ta fram en plan för 
statliga cykelåtgärder i Regional transportplan. I planen kommer Region Jönköpings län 
att förtydliga hur prioriteringar av potten för GC-åtgärder längs statliga vägar ska göras 
samt vilka brister i länet som bör lyftas för fortsatt planering.

Grunder för prioritering inom potten för statlig medfinansiering av gång- 
och cykelåtgärder kommunalt vägnät

 � Åtgärder som har bäring på tydliga kommunala strategier Åtgärder som kopplar 
mot tydliga strategier i översiktsplaner eller trafikstrategier ska prioriteras.

 � Åtgärder som är möjliga att samplanera För att skapa förutsättningar för effektivare 
framdrift och stordriftsfördelar ska åtgärder som går att samordna med åtgärder 
kopplade till andra åtgärdsområden prioriteras.

 � Geografisk balansering Kommuner som historiskt har genomfört få projekt med 
statlig medfinansiering av GC-åtgärder bör prioriteras vid avvägning mellan två i övrigt 
likvärdiga ansökningar.
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INVESTERINGAR I TRAFIKSÄKERHET  
OCH FRAMKOMLIGHET

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Trafiksäkerhet och framkomlighet 42 mnkr 36 mnkr 63 mnk 141 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Det huvudsakliga syftet med åtgärdsområdet är att höja säkerheten och i viss mån öka fram-
komligheten på det statliga vägnätet. Åtgärderna som bekostas ska vara av mindre karaktär 
och får inte överskrida 50 mnkr. Åtgärdsområdet är inte avsett att nyttjas för att möjliggöra 
höjda hastigheter på längre sträckor av vägar, för detta krävs större åtgärder som överstiger 
gränsen för namngivna objekt.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Genomförandetakt En rimlig ambition utifrån tilldelade medel bör vara att genomföra sä-
kerhetshöjande åtgärder i en tätort per år samt att göra punktinsatser på 80-vägar parallellt. 
Det är viktigt att arbeta aktivt med bristinventeringar och åtgärdsvalsstudier under hela plan-
perioden för att möjliggöra denna framdrift.

Standard för tätortsåtgärder De fysiska åtgärder som planeras och utförs inom tätorter ska 
sträva efter att åstadkomma förbättringar i vägmiljön så att den upplevs som trygg och säker 
för alla typer av trafikanter med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
 � Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed statlig väg i tätorter med fokus på 
säkra skolvägar för barn. Exempel på åtgärder är breddningar av trottoarer och säkra 
passager. Åtgärder bör framförallt prioriteras till vägsträckor där  regional trafik löper 
genom mindre samhällen och tydligt påverkar oskyddade trafikanters upplevda och 
faktiska säkerhet. 

 � Insatser på 80-vägar där tydliga brister finns kopplat till säkerhet eller framkom-
lighet för gods. Exempel på åtgärder är räffling, sidoområdesåtgärder och korsnings-
åtgärder. Åtgärder bör framförallt prioriteras till vägsträckor med tydliga risker och hög 
trafikering (riktmärke ÅDT1 över 2 000 fordon.) 

 � Åtgärder som är möjliga att samplanera För att skapa förutsättningar för effektivare 
framdrift och stordriftsfördelar ska åtgärder som går att samordna med åtgärder 
kopplade till andra åtgärdsområden prioriteras.

Det är möjligt att även bevilja medel för andra typer av åtgärder inom åtgärdsområdet, det är 
dock Region Jönköpings läns intention att i första hand prioritera ovanstående två åtgärdsty-
per under planperioden.

1 Årsdygnstrafik - det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn.
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KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Kollektivtrafikåtgärder längs regionala statliga vägar 18 mnkr 14 mnkr 46 mnkr 62 mnkr

Statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder 
kommunalt vägnät

18 mnkr 18 mnkr 36 mnkr 72 mnkr

Åtgärdsområdets syfte och innehåll
Syftet med åtgärdsområdet är att förbättra och stärka förutsättningarna för länets kollektiv-
trafik. Grunderna för prioriteringarna inom åtgärdsområdet utgår från de mål som anges i 
länets trafikförsörjningsprogram.

Medel för kollektivtrafikåtgärder längs regionala statliga vägar ska användas till an-
passningar av befintliga hållplatser och bytespunkter samt, i den mån det finns behov, anlägga 
nya hållplatser eller bytespunkter för kollektivtrafik längs järnvägar och det statliga vägnätet. 

Medel för statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder ska användas för att medfi-
nansiera kommunala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik inom kommunalt vägnät.

Förutsättningar för genomförande av åtgärdsområdet
Framförhållning Det är viktigt att ha framförhållning vad gäller planeringsmogna åtgärder 
för att följa planerad upparbetning över planperioden. Även enklare åtgärder har oftast 
en sammanlagd planerings- och genomförandetid på minst 3 år, vilket gör att det krävs en 
långsiktig och systematisk process för att identifiera och lyfta åtgärder som ska genomföras. 

Finansieringsmodell för statlig medfinansiering Den statliga medfinansieringen består i 
ett bidrag på 50% och gäller endast åtgärder där kommunen är eller kommer att bli väghållare. 
Årliga ansökningar görs hos JLT som prioriterar medel utifrån den regionala transportpla-
nens bedömningsgrunder. Åtgärderna ska genomföras samma år som medfinansieringen är 
beviljad för.

Grunder för prioritering inom åtgärdsområdet
Prioriteringsgrunderna gäller båda potterna inom åtgärdsområdet

 � Framkomlighetsåtgärder för att minska restid  Åtgärder av identifierade brister 
för att nå målsättningar för restidskvoter för busstrafik i utpekade storregionala stråk i 
Regionens Trafikförsörjningsprogram.

 � Åtgärder som främjar kombinationsresor Tillskapande eller uppgradering av noder 
med hög potential för kombinationsresor.

 � Åtgärder som har bäring på tydliga kommunala strategier Åtgärder som kopplar 
mot tydliga strategier gällande kollektivtrafik i översiktsplaner eller trafikstrategier ska 
prioriteras.

 � Anpassningar för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet Åtgärder som syftar till att 
uppfylla nationella krav gällande hållplatsers tillgänglighet och trafiksäkerhet.Priorite-
rade åtgärder inom åtgärdsområdet
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BAKGRUND TILL DRIFTSBIDRAG FÖR 
ICKE STATLIGA FLYGPLATSER
Runt 2010 gjordes stora förändringar kring 
ägandet av Sveriges flygplatser. Tidigare hade 
staten genom Luftfartsverket ansvarat för de 
flesta flygplatser både de stora hubbarna och 
de regionala flygplatserna men nu beslöts att 
staten genom det nybildade bolaget Swedavia 
endast skulle ansvara för de flygplatser som 
ansågs nationellt strategiska vilket var 10 
stycken.

Detta innebar att bland annat Jönköpings 
flygplats övergick från statligt till kommunalt 
ägande. För att täcka underskott i driften 
av de regionala flygplatserna hade Luftfart-
sverket tidigare internt omfördelat pengar 
från de stora vinstgenererande flygplatserna. 
Då staten avyttrade många av de regionala 
flygplatserna uppstod en obalans i överskott 
och underskott av driften av Sveriges flyg-
platser. För att kompensera de nya ägarna till 
de regionala flygplatserna skapades ett årligt 
driftbidrag till icke statliga flygplatser som 
inkluderades i ramarna för de regionala trans-
portplanerna från 2012 och tio år framåt.

Den regionala transportplanen för Jönköpings 
län tillfördes vid detta tillfälle 2,3 miljoner/år 
som kunde användas till driftbidrag för icke 
statliga flygplatser. I efterföljande planrevi-
dering har beslutet varit att driftbidraget ska 
vara kvar, en uppräkning har skett utifrån 
förändrade ramnivåer vilket även har gjorts i 
föreliggande planförslag. 

BIDRAG

2022-2024 2025-2027 2028-2033 Totalt RTP

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 7,5 mnkr 7,5 mnkr 15 mnkr 32 mnkr

Investeringsbidrag till enskilda vägar 9 mnkr 7,5 mnkr 15 mnkr 31 mnkr

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Syfte och innehåll

Kommuner med icke statliga flygplatser kan årligen ansöka om statligt driftbidrag för att 
täcka underskott i flygplatsens drift1. Bidraget hanterats och administrerats av Trafikverket. 

Investeringsbidrag för enskilda vägar 

Syfte och innehåll

Syftet med investeringsbidrag för enskilda vägar är att underlätta kostnadsdrivande 
investeringar på det enskilda vägnätet som nyttjas för allmän trafik. Exempelvis kan bidraget 
nyttjas för broförbättringar. Potten avser endast investeringsåtgärder på enskilda vägar, 
driftsbidrag till enskilda vägar hanteras via nationell transportplan. 

Grunder för prioritering inom potten

 � Fördelningen av bidraget sker utifrån Trafikverkets prioriteringar i plan för byggande av 
enskilda vägar.

Förutsättningar för genomförande

Nivå på bidrag Bidragsprocenten ska normalt följa vägkategorins högsta procentsats 
för driftbidrag exklusive vägkategori C (70 %). Förhöjt bidrag, högst 75 %, får lämnas 
om åtgärden är av särskild betydelse från allmän synpunkt eller om kostnaden är särskilt 
betungande.

1 med stöd av 3 §, 5 p. förordning (1997:263)
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REGIONALA UTREDNINGSBEHOV
Eftersom planering och byggnation av större infrastrukturprojekt har mycket 
långa ledtider är det viktigt att planupprättaren har en tydlig plan för vilka 
brister i transportsystemet som ska prioriteras för utredning inför kommande 
planrevidering.

Bakgrund

Syfte

När kravbilden för att åtgärda en brist blir tydlig kan åtgärden sägas vara planeringsmogen, 
vilket är en förutsättning för att den ska kunna lyftas som ett objekt i transportplaner. Plane-
ringsmognad är också en viktig pusselbit i arbetet med att prioritera och periodisera objekt 
i planbygget. Att en brist har utretts och därmed är att betrakta som en planeringsmogen 
åtgärd betyder dock inte att den är garanterad ett genomförande i nästkommande plan. 

Avgränsning

De brister som lyfts som utredningsbehov ska kunna mynna ut i åtgärder som primärt 
finansieras ur regional transportplan. 

Brister kopplade till järnväg eller nationella stamvägar omfattas inte eftersom de hanteras 
inom ramen för nationell plan. Utredningar av brister inom åtgärdsområdena gång- och cy-
kelinvesteringar och kollektivtrafikåtgärder hanteras löpande utifrån cykelplan/uppsatta pri-
oriteringskriterier och lyfts därför inte heller som kommande utredningsbehov. Brister inom 
trafiksäkerhet och framkomlighet kan både hanteras löpande inom åtgärdsområdet och som 
framtida utredningsbehov (längre stråk med brister).

Innehåll

De brister Region Jönköpings län vill lyfta som utredningsbehov är indelade i två kategorier:

Väl avgränsade vägavsnitt Dessa brister ska efter utredning ha potential att bli en större 
åtgärd inom åtgärdsområdet ”större vägåtgärder”. För denna typ av brister krävs ÅVS för att 
skapa planeringsmognad.

Längre stråk med brister Kategorin omfattar brister utmed längre stråk där möjliga 
åtgärder inte nödvändigtvis har potential att bli namngivna objekt utan också kan hanteras 
som åtgärder inom åtgärdsområdet ”Trafiksäkerhet och framkomlighet”. För denna typ av 
brister kan stråkstudier och/eller funktionsstudier användas för att skapa planeringsmognad 
inför kommande åtgärder.

Grunder för prioritering av brister för utredning
 � Potential och samhällsnytta Brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet på vägsträckor 
som har hög trafikering och är del av längre stråk med stor regional eller nationell 
betydelse ska prioriteras för utredning.

NAMNGIVNA ÅTGÄRDER
Större åtgärder ska i transportplaner 
anges som ”namngivna åtgärder”. För den 
nationella planen för transportinfrastruktur 
är det praxis att åtgärdens totala kostnad 
ska uppgå till minst 100 miljoner kronor. 
För länsplaner gäller att åtgärdens totala 
kostnader ska uppgå till minst 50 miljoner 
kronor. Det är dock möjligt att namnge även 
mindre åtgärder.

För en namngiven åtgärd ska en samlad 
effektbedömning (SEB) inklusive sam-
hällsekonomisk kalkyl göras för att kunna 
avgöra dess lönsamhet och nytta och för att 
kunna bedöma om åtgärden ska prioriteras 
i planen. Åtgärden ska även ha en anlägg-
ningskostnadskalkyl. För mindre komplexa 
åtgärder kan en grov kostnadsindikation 
(GKI) användas.
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Brister som bör utredas 2022-2025

Väl avgränsade vägavsnitt

Rv 27 Forsheda-Bredaryd
Rv 27 är en regionalt viktig väg som är starkt trafikerad (ÅDT knappt 9 500 fordon varav 1255 
lastbilar)1 och har stor betydelse för långväga transporter mellan västra och sydöstra Sverige. 
Avsnittet mellan Forsheda och Bredaryd har låg standard i förhållande till trafikintensiteten 
och är en tydligt felande länk på sträckan mellan Gislaved och Bor, där resterande delar har 
eller planeras att bli mötesseparerade. 

Förbifarten vid Forsheda ger upphov till bullerproblem och trafiksäkerheten är låg med 
många anslutningsvägar. Hastigheten är i dagsläget 90 km/h för större delen av sträckan, vid 
samhället Forsheda är hastigheten sänkt till 70 km/h. 

Rv 32 Eksjö - Sunneränga
Väg 32 har en funktion för långväga gods- och långväga persontransporter och är regionalt 
betydelsefull för arbetspendling mellan kommunerna på Höglandet.

Vägsträckan (ÅDT ca 3 900 fordon/dygn varav 800 lastbilar)1 har betydande brister vad gäller 
långa restider och trafiksäkerhet, främst kopplat till mötesolyckor och korsningar. Vägen har 
även brister gällande säkra passagemöjligheter för stora däggdjur. 

Längre stråk med brister

Rv 30 Stigamo - Växjö
Rv 30 är ett regionalt stråk som är särskilt viktigt för kopplingen mot regionhuvudorterna 
Jönköping och Växjö för orter i Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Rv 30 har också betydelse 
för mer långväga transporter mot Jönköping från sydöstra delen av Sverige. 

Merparten av sträckan har en ÅDT mellan 2 600 och 3 200 fordon/dygn varav knappt 800 
lastbilar)1. Vissa delsträckor (norra delen mot E4 och en sträcka vid Vrigstad) har högre ÅDT. 
Genom pågående hastighetsöversyn har hastigheten i stråket sänkts vilket innebär en sämre 
tillgänglighet. Syftet med en utredningen bör vara att studera åtgärder för att höja tillgänglig-
heten utan att kräva omfattande ombyggnationer. 

 

1 Utdrag ur NVDB på Trafikverket.se
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GENOMFÖRANDE AV REGIONAL TRANSPORTPLAN
För att säkerställa en effektiv framdrift av den regionala transportplanen är 
det viktigt att processerna kring prioriteringar och genomförande av planens 
olika åtgärdsområden är tydliga.

Järnvägsinvesteringar   
Förberedande utredningar Trafikverket ansvarar både för att prioritera och driva 
utredningar kring brister på järnväg eftersom järnvägsåtgärder primärt hör till nationell 
plan. Region Jönköpings län har en begränsad påverkansmöjlighet gällande prioriteringar 
och processer kopplade till nationella brister och objekt.

Genomförande av åtgärder För de åtgärder som är namngivna objekt i nationell plan krävs 
en undertecknad avsiktsförklaring kring framtida avtal för åtgärdernas med- och samfinan-
sering. Avsiktsförklaringen är en förutsättning för att åtgärderna ska kunna lyftas i nationell 
plan, den är dock inte en garanti för att åtgärderna prioriteras. 

Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra respektive åtgärd och avrappor-
terar löpande till Region Jönköpings län och berörda kommuner om projektens framdrift och 
eventuella förändringar.

Större vägåtgärder   
Förberedande utredningar Förberedande utredningar bör göras i tillräckligt god tid för 
att åtgärderna ska kunna startas upp enligt plan. Vilka brister som ska prioriteras listas i 
”Regionala utredningsbehov”. Trafikverket bör ansvara för att själva utredningsprocesserna 
drivs och håller en löpande dialog med Region Jönköpings län i frågan. 

Genomförande av åtgärder Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra 
respektive åtgärd och avrapporterar löpande till Region Jönköpings län och berörda 
kommuner om projektens framdrift och eventuella förändringar.

Gång- och cykelinvesteringar   

Gång- och cykelvägar längs regionala statliga vägar

Förberedande utredningar Förberedande utredningar ska göras i tillräckligt god tid för 
att säkerställa framdrift enligt planens budget. Vilka utredningar som ska prioriteras avgörs 
utifrån prioriteringskriterier i regional transportplan och kommande plan för genomförande 
av cykelåtgärder på regional statligt vägnät1.

Trafikverket ansvarar för att själva utredningsprocesserna drivs och håller en löpande dialog 
med Region Jönköpings län i frågan.

Genomförande av åtgärder Inför att ett projekt startas upp ska avtal kring kommunal med-
finansering skrivas mellan Trafikverket och berörd kommun. Region Jönköpings län deltar i 
dialog kring avtalet i egenskap av planupprättare. 

Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra respektive åtgärd och avrappor-
terar löpande till Region Jönköpings län och berörda kommuner om projektens framdrift och 
eventuella förändringar.

1 Innan en plan för genomförande av GC-åtgärder utmed regional statlig väg finns beslutad bör prioriteringar av 
förberedande utredningar ske av Trafikverket i samråd med Region Jönköpings län.

UTREDNINGSTYPER
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) 

 - Möjliga åtgärder för förbättringar i 
transportsystemet prövas stegvis och 
transportslagsövergripande

 - Större eller mer komplexa brister vars 
lösning förutsätter planläggning

 - Genomförs oftast av Trafikverket

Funktionsstudier 

 - Tydligt avgränsad brist
 - Begränsad komplexitet
 - Ej relevant studera alternativa lösningar 

kopplat till fyrstegsprincipen eller 
transportslagsövergripande åtgärder 

 - Funktionsstudier tas fram av Trafikverket

Projekteringsförberedande inventeringar 
och strategier 

 - Brister där möjliga åtgärder är av mindre 
omfattning och låg komplexitet

 - Tydligt avgränsade åtgärder
 - Ej planläggning
 - Inventering kan göras av Trafikverket eller 

Länstrafiken (kollektivtrafikåtgärder)
 - Förberedande projektering inför 

genomförande tas fram av Trafikverket
 - Bör drivas med fokus på snabbt 

genomförande
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Statlig medfinansiering för gång- och cykelåtgärder inom kommunalt 
vägnät

Ansökningar och handläggning Aktuell kommun ansvarar för att ansöka om statlig med-
finansiering för gång- och cykelåtgärder inom kommunalt vägnät via en ansökningsblankett 
till Trafikverket Region Syd. Ansökningar sker årligen på hösten innan året de genomförs.

Trafikverkets handläggare bedömer om åtgärden uppfyller kraven för att beviljas statlig 
medfinansering2. Uppstår konkurrens om medel ska prioritering av åtgärder göras utifrån 
kriterier i Regional transportplan. Efter handläggning av ansökan fattar Trafikverket beslut. 
Statlig medfinansiering beviljas i normala fall med högst 50 procent av kostnadsunderla-
get för statlig medfinansiering. Slutredovisning av beviljade åtgärder sker samma år som 
åtgärden genomförs. 

Genomförande av åtgärder Aktuell kommun ansvarar för planering och genomförande av 
åtgärder.

Investeringar i trafiksäkerhet och framkomlighet   
Förberedande utredningar Förberedande utredningar behöver göras med framförhållning 
inför beställning för att säkerställa åtgärdens innehåll och möjliggöra eventuella samordning-
ar med andra projekt.  Vilka brister som ska prioriteras för utredning avgörs utifrån priorite-
ringskriterier i Regional transportplan, inspel görs från Trafikverkets löpande bristinvente-
ringar. Trafikverket ansvarar för att själva utredningsprocesserna drivs, och håller en löpande 
dialog med Region Jönköpings län i frågan. 

Genomförande av åtgärder Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra 
respektive åtgärd och avrapporterar löpande till Region Jönköpings län och berörda 
kommuner om projektens framdrift och eventuella förändringar.

Kollektivtrafikåtgärder    

Kollektivtrafikåtgärder längs regionala statliga vägar

Förberedande utredningar Förberedande utredningar kan bestå i strategiska dokument  
och inventeringar kopplade till länets kollektivtrafik. Dessa utredningar behöver göras 
med framförhållning inför beställning för att säkerställa åtgärdens innehåll och möjliggöra 
eventuella samordningar med andra projekt. Det är Länstrafikens ansvar att spela in brister 
och behov utifrån strategiska dokument och inventeringar, Trafikverket och Länstrafiken ska 
systematiskt samordna dessa till lämpliga åtgärder.

Genomförande av åtgärder  Trafikverket ansvarar för hela processen med att genomföra 
respektive åtgärd och avrapporterar löpande till Region Jönköpings län och berörda 
kommuner om projektens framdrift och eventuella förändringar.

Statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder

Ansökningar och handläggning Aktuell kommun ansvarar för att ansöka om statlig medfi-
nansiering för kollektivtrafikåtgärder inom kommunalt vägnät via en ansökningsblankett till 
Länstrafiken. Ansökningar sker årligen på hösten innan året de genomförs. 

Länstrafikens handläggare bedömer om åtgärden uppfyller kraven för att beviljas statlig med-
finansering. Uppstår konkurrens om medel ska prioritering av åtgärder göras utifrån kriterier 
i Regional transportplan. 

Trafikverket fattar själva beslutet  gällande respektive åtgärd. Statlig medfinansiering beviljas 
i normala fall med högst 50 procent av kostnadsunderlaget för statlig medfinansiering. Slut-

2 Förordning (2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm)

ANSVAR HÅLLPLATSER
Ansvar för stationsmiljöer Trafikverket äger, 
finansierar och bär förvaltningsansvar för 
järnvägens kärnfunktion. Till kärnfunktionen 
hör plattform, plattformstak, utrustning på 
plattform, konstruktioner inom stationsmiljö 
som bär upp spåranläggningar, plattforms-
förbindelser, ytskikt i bro- och tunnelkon-
struktioner som Trafikverket äger, dynamisk 
utrustning för trafikinformation på plattform, 
plattformsförbindelser samt stationshus samt 
fast skyltning på plattform och plattformsför-
bindelse.

Övriga parter ansvarar för stationshus, 
bussterminaler, cykelparkering, anslutande 
kommunala vägar och GC-vägar, pendlarparke-
ring, stationstorg, angäringsplatser, konstnär-
liga utsmyckningar (som inte är integrerade 
i statliga konstruktioner) samt anläggningar 
med utformning som väsentligt avviker från 
grundutförande.

Ansvar för busshållplatser

Hållplatsdel
Ansvaret 
omfattar

Ansvar 
statligt 
vägnät

Ansvar 
kn 
vägnät

Körytor, 
markytor

Renhållning, 
snöröjning, 
halkbekämp-
ning, underhåll

TRV Kn

Pendlar-
parkering: 
allmän 
belysning 
och ev plan-
teringar

Renhållning, 
skötsel, 
underhåll och 
elabonnemang

Kn Kn

Väderskydd: 
belysning, 
utrustning 
och ev el

Renhållning, 
skötsel, 
underhåll, 
armatur och 
utrustning, 
elabonnemang 
och underhåll

Kn Kn

Hållplats-
utrustning 
(fristående 
möbler, 
bänkar, pap-
perskorg och 
cykelställ)

Renhållning, 
skötsel och 
underhåll

Kn Kn

Informa-
tionsbärare 
stolpe och 
hpl-topp

Renhållning, 
skötsel och 
underhåll

JLT JLT

Anslutande 
GC-väg

Renhållning, 
snöröjning, drift 
och underhåll

TRV Kn

TDOK 2014:0073, Stationshandboken
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redovisning av beviljade åtgärder sker till JLT/Trafikverket och sker samma år som åtgärden 
genomförs. 

Genomförande av åtgärder Aktuell kommun ansvarar för planering och genomförande av 
åtgärder.

Bidrag   

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Ansökningar och handläggning Aktuell kommun (Jönköpings kommun) ansvarar för att 
ansöka hos Trafikverket om årligt bidrag, Trafikverket handlägger och beslutar i ärendet.

Genomförande av åtgärder Bidraget avser löpande drift, för vilken Jönköpings flygplats 
ansvarar.

Investeringsbidrag för enskilda vägar

Ansökningar och handläggning Väghållare ansvarar för att skicka ansökan till Trafikverket 
för handläggning och utredning. Beslut om bidrag fattas av Trafikverket.

Genomförande av åtgärder Väghållare ansvarar för planering och genomförande av 
åtgärderna.

UPPFÖLJNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Återkommande rutiner för för uppföljning av den regionala planens 
genomförande är betydelsefulla för alla inblandade parter och är också en 
metod att bygga kunskap inför kommande planrevideringar.

Avrapportering av framdrift och upparbetning Uppföljning av genomförandet av den 
regionala transportplanen för Jönköpings län sker inom ramen för Trafikverkets ordinarie 
verksamhetsplanering. I samband med Trafikverkets årsredovisning bör Länsplanens 
genomförande rapporteras skriftligen till Region Jönköpings län. Rapporterna redovisas för 
Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö. 

Den skriftliga rapporteringen bör gälla både ekonomisk upparbetning och löpande framdrift 
inom åtgärdsområdena - det vill säga vilka nyttor som har realiserats under året. På 
motsvarande sätt bör det ske en rapportering av planeringsläget för kommande år. 

Vid de regelbundna dialogmöten som hålls mellan Region Jönköpings län och Trafikverket 
sker löpande avstämningar av planens genomförande.

Kommunikation vid avvikelser Vid indikationer på större förändringar eller ej avsedd 
framdrift inom projekt eller åtgärdsområden bör Trafikverket ge en skriftlig underrättelse till 
Region Jönköpings län i ett tidigt skede.
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INVESTERINGSÅTGÄRDER I NATIONELL PLAN
För att få en fullständig bild av vilka investeringar i transportinfrastruktur som 
planeras i länet behöver förslaget till regional transportplan läsas tillsammans 
med förslaget till nationell transportplan. 

I den nationella planen redovisas alla prioriterade investeringsåtgärder på järnvägar och 
nationella stamvägar. Planen innehåller också potter för åtgärder som har totala kostnadskal-
kyler under den nationella gränsen för namngivet objekt (100 mnkr). Pottområdena hanteras 
mer löpande under planperioden och redovisas inte på objektsnivå.

Namngivna järnvägsobjekt nationell plan

Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet (Y:et)

Se beskrivning under ”Järnvägsinvesteringar” i planförslaget.

Mötesstation A6/Ryhov

Se beskrivning under ”Järnvägsinvesteringar” i planförslaget.

Namngivna vägobjekt nationell plan

Rv 40 Nässjö - Eksjö

Det aktuella vägavsnittet är betydelsefullt för såväl långväga godstransporter som besöksnä-
ring och lokal arbetspendling.

Syftet med åtgärden är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan som 
är smal och har dålig plan- och profilstandard. Vägen byggs om till totalt 14,1 km mötesfri 
väg varav 8,8 km utgör breddning av befintlig väg och 5,3 km utbyggnad i nysträckning. 
Åtgärderna möjliggör en höjning av vägens hastighet till 100 km/h. Längs sträckningen byggs 
även en belagd GC-väg, delvis som separat GC-väg och delvis i kombination med befintliga 
lokalvägar.

Vägplanen har vunnit laga kraft och Trafikverket har fått byggstartsbeslut från regeringen. 
Planerad byggstart är år 2022, byggtiden beräknas till cirka 3 år.

Rv 40 Förbi Eksjö

Rv 40 går i dagsläget genom Eksjö tätort vilket skapar en tydlig konflikt mellan behovet 
av framkomlighet för genomfartstrafik och trafiksäkerhet, trygghet och boendemiljö för 
invånarna i Eksjö.

Syftet med investeringen är att öka framkomligheten för genomfartstrafiken samt förbättra 
miljön i Eksjö. En ny förbifart planeras söder om staden, vägen byggs som mötesseparerad 
vilket möjliggör en hastighet på 100 km/h.

Arbetet med vägplan för åtgärden beräknas starta 2022.

Objektnummer: VSO032 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Hårrskog Mikael, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Fastställelsehandling
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-03-26

Samlad effektbedömning

Rv 40 Nässjö - Eksjö

Nuläge och brister:
Rv 40 sträcker sig mellan Göteborg och Västervik och är en viktig förbindelse i väst-östlig sträckning och binder samman E6, E4 med

E22. Rv 40 ingår i det nationella stamvägnätet och ingår bland de vägar som rekommenderas för transporter med farligt gods. Vägen

saknar mötesseparering, är smal samt har dålig plan- och profilstandard. 

Samlad effektbedömning Sida 1 av 25

Objektnummer: VSO033 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Virefjäll Matilda, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför val av lokaliseringsalternativ
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-02-11

Samlad effektbedömning

Rv 40 Förbi Eksjö

Nuläge och brister:
Väg 40 är en nationell stamväg som förbinder Västsverige med Ostkusten. Den är viktig för långväga gods- och persontransporter och

för arbetspendling. 

Sträckan genom Eksjö tätort har betydande brister i restid för genomfartstrafiken och störningar för de boende. Detta skapar en

intressekonflikt mellan framkomlighet för genomfartstrafiken och trafiksäkerhet, trygghet och boendemiljö för invånarna i Eksjö.

Väglängd: 8,9 km (från cpl Aborraviken till anslutning av ny väg i öst)

Vägstandard: Vanlig väg, 8-10 m, 40-90 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 4 000 - 10 000 f/d, varav 11-16 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23
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Rv 26 Mullsjö - Slättäng

Den aktuella vägsträckningen är en del av väg 26 och väg 47 på sträckan mellan Mullsjö-Slätt-
äng. Sträckan är cirka 15 kilometer lång. Väg 26 ingår i det nationella stamvägnätet och är 
av särskild nationell betydelse. Den aktuella vägsträckningen utgör en viktig förbindelse 
mellan södra Halland, Jönköpingsregionen, Skaraborg, Värmland och Dalarna. Den är också 
prioriterad väg för godstransporter, långväga personresor och dagliga personresor. Sträckan 
har idag bristande framkomlighet och trafiksäkerheten är låg till följd av höga trafikmäng-
der och vägens standard. Det finns ett stort antal korsningar och anslutningar längs vägen. 
Alternativ väg för cykeltrafik saknas på stora delar av sträckan. 

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten planerar Trafikverket att bygga 
om vägen till en mötesfri väg med mitträcke med omkörningsmöjligheter. Anslutande vägar 
kommer att bli färre när den nya vägen är klar. Vägens hastighet blir 100 km/h, viltåtgär-
der med viltstängsel och faunapassager planeras längs sträckan och GC-förbindelse planeras 
mellan Mullsjö och Broholm. Projektet befinner sig i planskede och planeras byggstartas år 
2025 med 2-3 års byggtid.

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd

Väg 26/47 i Jönköpings kommun, mellan trafikplats Hedenstorp och Månseryd, är i dagsläget 
en mötesseparerad 2+1 väg som börjar nå sin kapacitetsgräns med avseende på trafikflöde. 
Trafikplatsen vid Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp 
finns idag en korsning med väg 683, Klockarpsvägen, som leder mot västra Jönköping. Denna 
korsning har hög trafikbelastning, främst av trafikanter som arbetspendlar mellan Jönköping 
och orter nordväst om staden.

Syftet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 26. Detta kan 
göras genom att bygga ut väg 26 till en 7 km lång 2+2 väg på sträckan mellan Hedenstorp 
och Månseryd samt att förbättra trafikplatsen vid Åsens gård och korsningen med väg 683 vid 
Klämmestorp. Projektet befinner sig i planskede och planeras att byggstartas år 2033 utifrån 
Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrasturktur.

E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

Syftet med objektet är att öka kapaciteten och framkomligheten samt minska risken för 
incidenter och stopp i trafiken. E4 har en låg standard genom trafikplatsen med flera pro-
blempunkter kopplat till framkomlighet och trafiksäkerhet.

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 

(ej namngivet objekt i förslag till nationell plan 2022 - 2033)

Väg 26 sträcker sig mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Den berörda 
sträckan är en del av en viktig pendlingsväg mellan Halmstad, Gislaved och Jönköping. Vägen 
är smal och har brister i plan- och profilstandard samt förhöjd risk för viltolyckor. Dessutom 
finns ett stort antal korsningar och anslutningar utmed sträckan. På större delen av sträckan 
är högsta tillåtna hastighet 80 kilometer per timme. Vägen passerar genom skyddsområdet 
för Smålandsstenars vattentäkt, med otillfredsställande skydd mot förorening.

Väg 26 föreslås bli mötesseparerad med omkörningsmöjlighet och en utformningsstandard 
som möjliggör 100 km/h. Gång- och cykelväg planeras mellan Smålandsstenar och Kappeled. 
Skyddsåtgärder för vattentäkt samt viltåtgärder planeras. Arbetet med att ta fram en vägplan 
pågår, byggstart är planerad till år 2026.

Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1807
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010- 123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd, VSY1807

Infoga diagram, figur eller bild här

Nuläge och brister: Viktig nationell väg som även är regionalt viktigt, särskilt för arbetspendling. 
Vägen är mötesseparerad ”gles 2+1-väg”, men börjar att nå kapacitetsgränsen. Trafikplatsen vid 
Åsens gård saknar accelerations- och retardationsfält. Vid Klämmestorp finns en plankorsning.

Åtgärdens syfte: Öka trafiksäkerheten och förbättra nationell och regional tillgänglighet på sträcka 
respektive i korsningspunkterna tpl Åsens gård samt Klämmestorp.

Breddning i befintlig sträckning till 2+2, cirka 16 m bredd. Komplettering av trafikplats Åsens gård med 
accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats vid Klämmestorp av enkel typ. Åtgärdad vägsträcka: 7 
km.
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140,5 mnkr i prisnivå 2015-06.Förslag till åtgärd: Kostnaden är
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Objektnummer: VSY1803 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Johansson Tobias, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-09

Samlad effektbedömning

E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

Principiell utformning

Nuläge och brister:
Idag finns kapacitetsproblem med tidvisa köer som följd. E4 genomgående har dessutom låg standard genom trafikplatsen, med enbart

ett körfält per riktning. I södergående riktning dessutom via en 270-graders-ramp. Det finns även en del andra svaga punkter i

trafikplatsen, såsom tvär kurva på påfartsrampen mot rv 40V, plötslig och tvär kurva på rampen från rv 40 V mot E4 S, väjningsplikt på

rampen från centrum mot E4 N.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 27

Objektnummer: YSY006 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Wolff Caisa, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-22

Samlad effektbedömning

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved

Nuläge och brister:
Väg 26 är nationell stamväg och ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet som nationellt/internationellt viktig väg. Vägen är

rekommenderad väg för farligt godstransporter. 

På sträckan saknar vägen mittseparering, utom ca 1,6 km i norra delen. Vägen är smal och har brister i plan- och profilstandard -

kurvor, krön och svackor ger bitvis dålig sikt. Vegetationen är tät nära vägen och det sker mycket viltolyckor. Antalet

korsningar/anslutningar är stort och bidrar till nedsatt trafiksäkerhet.

Väglängd: 13,5 km (12 km utan mötesseparering)

Vägstandard: Vanlig väg, 8 m, 80 km/tim

Vägtrafik (fordon per dygn): 5000 f/d varav 19 % lastbilar (2017)

Samlad effektbedömning Sida 1 av 23

Objektnummer: YSY007 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Johansson Tobias, IVsy1, 0771-921 921
Skede: Plan inför beslut om betydande miljöpåverkan
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-15

Samlad effektbedömning

Rv 26 Mullsjö - Slättäng

Översikt av sträcka som ska åtgärdas.

Nuläge och brister:
Väg 26 är en viktig förbindelse mellan Halmstad via Jönköping och Kristinehamn till Mora. Väg 47 (som är gästväg på denna sträcka) är

en viktig koppling mellan underleverantörer till bilindustrin och Trollhättan. Aktuell sträcka är en del av en viktig pendlingsväg mellan

sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping. Vägen saknar mötesseparering, är smal och har brister vad gäller profilstandard. Dessutom

finns ett stort antal korsningar och anslutningar. På delar av sträckan saknas alternativ väg för cykeltrafik. Sammantaget gör det att

olycksrisken är stor och framkomligheten låg i högtrafik.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 24
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STÖRRE INVESTERINGSÅTGÄRDER I VÅRA GRANNLÄN
Några av de större investeringsåtgärder som planeras i våra grannlän har 
påverkan på trafikflöden och transportinfrastruktur i Jönköpings län. 

Vår sammanställning bygger på de beskrivningar av namngivna objekt som görs i förslag 
till nationell plan och respektive läns regionala transportplan. Syftet med sammanställ-
ningen är att ge en övergripande bild av hur större åtgärder som planeras i angränsande län 
påverkar Jönköpings län. Beskrivningen är inte heltäckande eftersom mindre åtgärder inte 
är beskrivna.

Hallands län
Stigningsfält och trimningsåtgärder på väg 153 och väg 154 Åtgärden syftar till att 
förbättra näringslivets transporter i det regionala transportstråk som förbinder Varberg 
respektive Falkenberg med Ullared och i förlängningen Värnamo i Jönköpings län.

Markarydsbanan, Knäred, mötesspår Åtgärden förbättrar restider och trafikeringsupplägg 
för tågtrafik mellan Halmstad och Markaryd vilket i sin tur påverkar trafikeringsförutsätt-
ningar på omkringliggande järnvägar.

Kalmar län
Åtgärder på Rv 37/47 Förbättrar trafiksäkerhet och framkomlighet på ost-västligt stråk, 
vilket är viktigt inte minst för godstransporter till hamnen i Oskarshamn och turistrelaterade 
resor till och från Gotland.

Kronobergs län
Ny station i Räppe Åtgärden omfattar en ny station i Räppe vilken  möjliggör tågpendling 
till det planerade nya sjukhuset i Växjö. Åtgärden får störst konsekvenser för de södra delarna 
av Jönköpings län.

Alvesta triangelspår Syftet med åtgärden är att förbättra kapaciteten på Södra stambanan 
och Kust till kust-banan för att därigenom skapa förutsättningar för effektivare godstranspor-
ter. Åtgärden förbättrar förutsättningarna för näringslivets transporter till och från terminaler 
i Jönköpings län.

Östergötland
Ostlänken Del av ny stambana mellan Järna och Linköping. Syftet med objektet är att minska 
restiden och att öka kapaciteten på sträckan samt att skapa en större redundans och därmed 
ett mindre störningskänsligt system. Påverkar trafikeringen på Södra stambanan genom 
Jönköpings län och är avgörande för fortsatt utbyggnad av ny stambana mot Tranås och 
Jönköping.

Dubbelspårsutbyggnad mellan Hallsberg och Degerön Syftet med åtgärderna är att 
genom dubbelspårsutbyggnad öka kapaciteten för gods och regionaltågstrafik i godsstråket 
genom Bergslagen. Åtgärden har koppling mot transportflöden till och från Jönköpings län 
via Södra stambanan (banorna möts i Mjölby).

Rv 50 Medevi - Brattebro Mötesseparering av ca 16 km väg ger förbättrad framkomlig-
het och trafiksäkerhet för ett vägstråk som i sin förlängning fortsätter söderut via Rv 32 i 
Jönköpings län.
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Fullständig 
konsekvensbeskrivning

MILJÖBEDÖMNING OCH 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
När en myndighet eller kommun upprättar 
eller ändrar en plan vars genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning genomföras. 
Miljöbedömningens syfte är att integrera miljö-
aspekterna i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. 

Inom ramen för en miljöbedömning ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 
där den betydande miljöpåverkan som planen 
kan antas medföra identifieras, beskrivs och 
bedöms. En länsplan för transportinfrastruktur 
kan enligt Förordning om miljökonsekvens-
beskrivningar (1998:905) alltid antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

KRAV PÅ INNEHÅLL MKB
En MKB ska enligt MB 6 kap 11 § innehålla:

 - en sammanfattning av planens innehåll, dess 
huvudsakliga syfte och förhållande till andra 
relevanta planer,

 - en identifiering, beskrivning och bedömning av 
rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 
programmets syfte och geografiska räckvidd,

 - uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genom-
förs, miljöförhållandena i de områden som kan 
antas komma att påverkas betydligt, befintliga 
miljöproblem som är relevanta för planen eller 
programmet, särskilt miljöproblem som rör ett 
sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat 
område av särskild betydelse för miljön, och hur 
hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och 
andra miljöhänsyn,

 - en identifiering, beskrivning och bedömning av de 
betydande miljöeffekter som genomförandet av 
planen kan antas medföra,

 - uppgifter om de åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa bety-
dande negativa miljöeffekter,

 - en sammanfattning av de överväganden som har 
gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av 
olika alternativ och eventuella problem i samband 
med att uppgifterna sammanställdes,

 - en redogörelse för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför, och

 - en icke-teknisk sammanfattning

Enligt MB 6 kap 12 § ska omfattning och detaljerings-
grad för MKB vara rimlig med hänsyn till:

 - bedömningsmetoder och aktuell kunskap,

 - planens eller programmets innehåll och detalje-
ringsgrad,

 - var i en beslutsprocess som planen eller program-
met befinner sig, 

 - att vissa frågor kan bedömas bättre i samband 
med prövningen av andra planer och program 
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller 
åtgärder, och

 - allmänhetens intresse samrådas med den eller de 
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen. 

Enligt MB 6 kap 15 § ska förslaget till infrastruktur-
plan och dess MKB göras tillgängligt för berörda 
kommuner, myndigheter och allmänheten som ska 
ges skälig tid att yttra sig. Synpunkterna ska beaktas 
innan planen antas. När planen antagits, ska en 
särskild sammanställning redovisa hur miljöaspekter-
na integrerats i planen. Det ska även redovisas hur 
MKB:n och synpunkter från samråd beaktats och skäl 
till att planen antagits i stället för alternativ som varit 
föremål för överväganden ska redovisas. 

Konsekvensbeskrivningen redogör för hur olika hållbarhetsaspekter kan 
påverkas av de framtagna planalternativen. Metodiken grundar sig på 
miljöbalkens krav på effektbedömningar men innehåller även bedömningar 
av hur planalternativen kan påverka samhällsekonomi, bostadsbyggande 
och regional utveckling. Detta gör att konsekvensbedömningen är ett aktivt 
verktyg för att identifiera målkonflikter på strategisk nivå.

UTGÅNGSPUNKTER

Avgränsning

Avgränsningssamråd

I början på sommaren 2021 hölls ett samråd kring avgränsning av transportplanens konse-
kvensbeskrivning med länets kommuner och grannregioner. Ett muntligt samråd kring av-
gränsning hölls med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Merparten av de synpunkter som inkom 
under samrådet har varit möjliga att tillgodose under det fortsatta arbetet med transportpla-
nens konsekvensbedömning.

Tidsmässig avgränsning

Miljökonsekvenser bör enligt förarbeten till Miljöbalken beskrivas på kort, medellång och 
lång sikt (prop 2003/04:116). Ju längre fram i planperioden en bedömning gäller desto stör-
re osäkerhet råder kring vilka objekt som är aktuella. Konsekvensbedömningarna på längre 
sikt blir därför mer översiktliga och kan snarare ses som underlag till nästa planeringsom-
gång. 

• Bedömningar på kort sikt avser 1-6 år i planen, det vill säga åren 2022 - 2027. 
• Bedömningar på medellång sikt gäller fram till planperiodens slut, 2033. 
• Bedömningar på lång sikt gäller fram till år 2045. Året är valt utifrån långsiktiga miljöpo-

litiska ambitioner gällande mål för nollnettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Geografisk avgränsning

Utgångspunkten i den regionala planen är Jönköpings län, som utgör den primära geografiska 
avgränsningen. Den rumsliga avgränsningen varierar beroende på vilken miljöaspekt som 
behandlas, då funktionella samband i miljön inte är styrda av geografiska gränser; exempelvis 
kan åtgärder som utförs i Jönköpings län påverka trafikmängder och därmed miljö och 
utveckling i andra län. Den primära avgränsningen har använts vid bedömningar kopplade 
till specifika åtgärder med känd lokalisering.

Avgränsning i sak

Syftet med konsekvensbedömningen är att visa vilka konsekvenser för miljö och 
samhällsutveckling som olika strategiska satsningar på transportinfrastruktur ger. 
Bedömningen hålls på en strategisk nivå; fokus ligger på planens helhet och det är primärt 
prioriteringen mellan olika åtgärdsområden som är grund för analysen. 

För åtgärdsområdena järnvägsinvesteringar och större väginvesteringar har specifika un-
derlag för bedömning tagits fram av Trafikverket inom ramen för samlade effektbedöm-
ningar (SEB). Dessa underlag är en del i den övergripande bedömningen av respektive 
åtgärdsområde, bedömningen redovisar alltså inte bedömd påverkan, effekter och kon-
sekvenser på en detaljerad objektsnivå. För övriga åtgärdsområden har specifika åtgär-
der ännu inte bestämts varför respektive aspekt har bedöms på ett mer generellt sätt. 
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PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS
För att beskriva miljöpåverkan används ofta 
begreppen påverkan, effekt och konsekvens. 

Påverkan är den förändring av fysiska eller be-
teendemässiga förhållanden som genomförande 
av planförslagets åtgärder medför, till exempel 
påverkan på betydelsefulla naturmiljöer eller 
förändrad trafikbullersituation.

Effekt är den förändring i miljön som påverkan 
medför, som till exempel förlust av betydelseful-
la naturmiljöer eller att människor exponeras för 
trafikbuller

Konsekvens är den verkan de uppkomna 
effekterna har på en viss företeelse till exempel 
förlust av biologisk mångfald eller bullerstörning 
som riskerar leda till påverkan på människors 
hälsa.

Metodik för bedömning av konsekvenser
Miljöbedömningen ska enligt miljöbalken vara en integrerad del i arbetet med den regionala 
transportplanen. För att möjliggöra detta och även belysa vilken påverkan, effekter och kon-
sekvenser som olika strategier ger på miljö och samhällsutveckling har Region Jönköpings län 
arbetat metodiskt med att beskriva och konsekvensbedöma alternativa planinriktningar för 
regional transportplan. Konsekvensbeskrivningen är på så vis ett aktivt verktyg genom hela 
processen med att ta fram och fatta beslut kring planförslag och prioriteringar. 

Bedömningen omfattar tre alternativa planinriktningar samt ett nollalternativ. Planinrikt-
ningarnas innehåll beskrivs i kapitlet Strategier. Nollalternativet innebär ett scenario där inga 
nya satsningar görs i transportinfrastruktur, däremot utvecklas länets befolkning enligt prog-
nos  på motsvarande sätt som i övriga planinriktningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en målledd bedömning av planens påverkan på re-
levanta mål där den bedömda utvecklingen sätts i relation till den utveckling som önskas. 
Den målledda bedömningen sammanfattas i diagram där planinriktningarna bedöms utifrån 
förutsättningar för måluppfyllelse för respektive fokusområde med delaspekter.

Bedömningsgrunder 

Miljöaspekter

Bedömningen av  påverkan, effekt och konsekvens på Miljöbalkens miljöaspekter (6 kap. 2 
§ MB) har utgått från utifrån den metodik med fokusområden som Trafikverket använde i 
Nationell transportplan för 2018-20291. 

I de framtagna bedömningsgrunderna preciseras och avgränsas dessa fokusområden utifrån 
relevans för transportsystemet och för de bedömda alternativen. Fokusområdena är uppde-
lade i miljöaspekter och delaspekter för att kunna lyfta fram specifika delar som är viktiga att 
belysa separat vid en konsekvensbedömning. 

Samhällsekonomi och regional utveckling

Utöver de fokusområden som utgår från miljöbalkens  krav på innehåll i strategisk miljöbe-
dömning innehåller konsekvensbedömningen fokusområdet samhällsekonomi och regional 
utveckling. 

Detta fokusområde syftar till att åskådliggöra respektive planalternativs påverkan på de 
aspekter av de transportpolitiska målen som inte täcks in av fokusområdena för miljöbedöm-
ning. Fokusområdet innehåller också delaspekter kopplade till bostadsförsörjning2 och de 
delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin som har störst bäring på planeringen av 
transportinfrastruktur.

1 MKB för Nationell transportplan 2018-2029, Trafikverket
2 Direktiven om åtgärdsplanering

Exempel på händelsekedja till följd av utsläpp av 
växthusgaser. (Naturvårdsverket)

LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Genom att även väga in 
samhällsekonomi och 
regional utveckling i 
konsekevensbedömningen kan 
de målkonflikter som uppstår 
vid olika typer av strategier 
åskådliggöras.
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Fokusområde C: LANDSKAP

Naturmiljö

Biologisk mångfald

Växtliv

Djurliv

Kulturmiljö

Bebyggelse

Forn- och kulturlämningar

Annat kulturarv

Landskapsbild

Fokusområde D:  
RESURSHUSHÅLLNING

Mark

Skyddsvärda områden

Förorenade områden

Vatten

Flöden och nivåer

Dricksvatten

Ekologisk värden

Materiella tillgångar

Schemat visar sambanden mellan de trans-
portpolitiska målen och de fokusområden 
som utgör grund för konsekvensbedömning-
en. Bilden visar också hur respektive fokus-
område kopplar mot Sveriges miljömål.

Fokusområden miljö
Bedömningsgrunder för 
MKB enligt 6 kapitlet i 
Miljöbalken

Fokusområde samhälls-
ekonomi och regional 
 utveckling
Bedömningsaspekter för 
bostadsförsörjning, de mest 
relevanta delstrategierna  i den 
regionala utvecklingsstrategin 
RUS samt de delar av de trans-
portpolitiska målen som inte 
täcks av bedömningsgrunder 
för MKB.

Övergripande transportpolitiskt mål

Tillgänglighet och användbarhet

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-
politiken medverkar till ett jämställt samhälle 

Transportsystemet utvecklas så att det är användbart för per-
soner med funktionsnedsättning 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda trans-
portsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar 

Robust system

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet 

Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet 

Samhällsutveckling

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 
den internationella konkurrenskraften 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och övriga länder 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras 

Minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken 

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås  

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generations-
målet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa    

Generationsmålet: att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser

 Koppling fokusområde KLIMAT

 Koppling fokusområde HÄLSA OCH LIVSKVALITET

 Koppling fokusområde LANDSKAP

 Koppling fokusområde RESURSHUSHÅLLNING

 Koppling fokusområde SAMHÄLLSEKONOMI OCH UTVECKLING

Frisk luft

Giftfri 
miljö

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande 
sjöar och 
vattendrag

Levande 
skogar

Ett rikt 
odlings-
landskap

Ett rikt växt- 
och djurliv

God 
bebyggd 
miljö

Begränsad 
klimatpå-
verkan

Myllrande 
våtmarker

Mest relevanta miljökvalitetsmål

Hänsynsmål

Funktionsmål

Fokusområde B: HÄLSA 
OCH LIVSKVALITET

Människors hälsa

Buller och vibrationer

Aktivt resande

Trafiksäkerhet

Befolkning

Möjlighet att resa med cykel, till 
fots och kollektivtrafik

Jämlik tillgänglighet oavsett 
socioekonomisk status 

Jämställdhet mellan kvinnor och 
män 

Tillgång till transportsystemet 
för personer med funktionsned-
sättning 

Möjligheter för barn att säkert 
förflytta sig på egen hand

Balans i utbudet av tillgänglighet 
i olika geografier utifrån skilda 
förutsättningar och behov

Luft

Emissioner av luftföroreningar

Halter av luftföroreningar (i 
tätorter) 

Exponeringsbedömning 

Fokusområde E:  
SAMHÄLLSEKONOMI OCH 
REGIONAL UTVECKLING

Bostadsförsörjning

Marknadsvärde för bostäder

Strukturbildande infrastruktur

Samhällsekonomi och 
konkurrenskraft

Samhällsekonomisk effektivitet

Förbättring av medborgarnas 
resor

Förbättring av kvaliteten för 
näringslivets transporter

Fokusområde A: KLIMAT

Klimatfaktorer

Trafikens klimatpåverkan

Infrastrukturens klimatpåverkan

Klimatanpassning

Regional utvecklingsstrategi

Stärka och rusta befintliga järn-
vägsförbindelser 

Stärka kollektivtrafikens förut-
sättningar i länet

Binda samman målpunkter i och 
utanför länet
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FOKUSOMRÅDE KLIMAT

Bedömningsgrunder

Delaspekt trafikens påverkan

Precisering klimatpåverkan omfattar trafikens utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvi- 
valenter). Det som bedöms är effekter av planens åtgärder, det vill säga hur planens åtgärder 
påverkar trafiken och därmed koldioxidutsläppen i transportsystemet. 

Precisering trafikutveckling omfattar utveckling av trafikarbetet för olika trafikslag och 
färdsätt, samt fördelning mellan dessa. Det som bedöms är effekter av planens åtgärder, det 
vill säga hur planens åtgärder påverkar trafikeringen i transportsystemet. 

Precisering energieffektivitet inom respektive trafikslag fångar hur planen påverkar ener-
gieffektiviteten i transportsystemet. Störst påverkan på trafikens energieffektivitet vid fram-
drift är hur hastigheten på väg förändras till följd av planens åtgärder (högre hastighet kräver 
mer energi).

Delaspekt infrastrukturens påverkan

Klimatpåverkan från investeringar, underhåll och drift ur ett livscykelperspektiv. För 
namngivna objekt görs kvantitativ analys genom verktyget Klimatkalkyl. För andra åtgärds-
områden i planen görs en översiktlig bedömning.

Delaspekt Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dagens och framtidens klimat. Begrep-
pet definieras här som den statliga infrastukturens förmåga att stå emot effekter av klimat-
förändringar. Generellt bedöms järnvägsanläggningen vara mer störningskänsig än länets 
vägnät vilket gör att klimatanpassningar är viktigare att genomföra på järnväg än väg.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter Tr
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Järnvägsinvesteringar

Större vägåtgärder

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde bedöms 
påverka de olika delaspekterna inom fokusområdet. 
Bidragen till måluppfyllelse varierar beroende på hur 
åtgärdsområdena viktas i de olika planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Matrisen visar hur respektive alternativ 
påverkar måluppfyllelse över tid, vilket hänger 
samman med hur planen genomförs. Bidraget 
kan vara både postivt och negativt, det vill 
säga att alternativet både kan motverka och  
bidra till målen inom samma delaspekt.

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

KLIMAT

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
klimat
Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge 
större positiva bidrag till sammanlagd måluppfyllelse 
kopplat till klimatpåverkan från trafikering än vad alternativ 
VÄG och nollalternativet ger. Samtliga strategialternativ 
innehåller åtgärder som ger stora utsläpp av klimatgaser i 
ett byggskede. 

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Trafikens påverkan

Infrastrukturens påverkan

Klimatanpassning

Trafikens påverkan Alternativ BALANS bedöms ha högst potential för överflyttningseffekter 
till gång- och cykel och kollektivtrafik. Alternativ JÄRNVÄG ger bäst förutsättningar för mer 
energieffektiva transporter på järnväg. Alternativ VÄG och alternativ BALANS inrymmer flera 
större vägprojekt som påverkar klimatet negativt kopplat till trafikens påverkan. 

Infrastrukturens påverkan Genomförandet av alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG 
beräknas ge jämförelsevis större utsläpp av CO2 än alternativ BALANS på grund av fler större 
vägobjekt respektive upprustning av Vetlandabanan. Det järnvägs- respektive vägprojekt som 
har högst kalkylerade utsläpp av CO2-ekvivalenter i byggskede1 är inte alternativskiljande 
(frånsett nollalternativ). 

Klimatanpassning Samtliga åtgärdsalternativ innebär en förbättrad klimatanpassning av 
infrastrukturen.

Klimatpåverkan över tid

Flera större åtgärder genomförs under perioden 2027-32 vilket ger stor negativ klimatpåver-
kan i samtliga alternativ exklusive nollalternativet. I samtliga strategialternativ finns det åt-
gärder som byggstartas under planperioden men som inte genomförs i sin helhet förrän efter 
år 2033 (och därmed ger påverkan i byggskede efter planperiodens slut).

På längre sikt bedöms alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG ge ett totalt positivt bidrag 
tack vare överflyttningseffekter till mer energieffektiva transportmedel. Dessa långsiktiga ef-
fekter bedöms inte bli lika stora i alternativ VÄG och nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

1 Y:et respektive Rv 27 förbi Bor, se sid 67 
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Trafikens påverkan

Alternativ BALANS 

Klimatpåverkan trafik Satsning på elektrifiering av regionala järnvägar (elektrifiering Näs-
sjö - Eksjö och Värnamo - Nässjö) innebär att tågtrafiken i länet på sikt ger lägre utsläpp av 
växthusgaser. 

Klimatpåverkan kopplad till alternativets vägåtgärder är starkt avhängig teknikutveckling av 
elbilar och alternativa bränslen. Inom en kort och medellång sikt bedöms alternativet bidra 
till ökade utsläpp av växthusgaser som en effekt av större vägåtgärder.

Trafikutveckling Alternativet har en relativt hög potential för överflyttningseffekter från bil 
till kollektivtrafik och cykel. Samtidigt ges incitament till ökad vägtrafik på grund av satsning-
ar på mötessepareringar och förbifarter.

Energieffektivitet Satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykelvägar bidrar till energi-
effektivitet, däremot bidrar alternativets väginvesteringar till ökad energiåtgång kopplat till 
trafikering på grund av ökad trafik och höjda hastigheter.

Alternativ VÄG

Klimatpåverkan trafik Satsning på elektrifiering av Värnamo - Nässjö ger på sikt lägre växt-
husgasutsläpp för tågtrafiken på delar av länets järnvägsnät.

Alternativets klimatpåverkan är starkt avhängigt teknikutveckling av elbilar och alternativa 
bränslen. Inom en kort och medellång sikt bedöms alternativet bidra till ökade utsläpp av 
växthusgaser som en effekt av större vägåtgärder. 

Trafikutveckling Alternativet innebär att delar av länets väginfrastruktur förbättras vilket 
riskerar att ge incitament till en ökad vägtrafik. Projektet Y:et förväntas ge överflyttning av 
resor från väg till järnväg.

Energieffektivitet Utbyggnader av förbifarter och mötessepareringar bedöms ge negativa 
bidrag till ett mer energieffektivt samhälle; vägtrafik kräver mer energi än trafik på järnväg 
och högre hastigheter kräver också en ökad energiåtgång. Alternativet kan bidra till att fler 
invånare i länet väljer att  ha bil, vilket på sikt kan kräva större satsningar på laddinfrastruktur 
som i sin tur är resurskrävande. 

Alternativ JÄRNVÄG

Klimatpåverkan trafik Satsning på elektrifiering av regionala järnvägar (Nässjö - Eksjö, Vär-
namo-Nässjö och Nässjö-Vetlanda) innebär att tågtrafiken i länet på sikt ger lägre utsläpp av 
växthusgaser. Det är osäkert om nyttan av elektrifierinig av Nässjö - Vetlanda faller ut under 
planperioden eftersom åtgärden sannolikt hänger över kan till nästa planperiod.

Trafikutveckling Alternativet kan förväntas ge viss överflyttning av resor från väg till järn-
väg. Alternativet bedöms på grund av åtgärden rv 27 förbi Bor bidra till vissa ökningar av 
trafikarbetet på denna sträcka.

Energieffektivitet Eftersom järnvägstransporter är mer energieffektiva än transporter på 
väg bedöms alternativet bidra till ett mer energieffektivt samhälle.

Nollalternativ

Klimatpåverkan trafik Inga effekter.

Trafikutveckling Alternativet stimulerar ingen överflyttning av trafik från bil men skapar hel-
ler ingen inducerad vägtrafik.

Energieffektivitet Ingen påverkan.
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Infrastrukturens klimatpåverkan

Alternativ BALANS

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult bedöms ge 
stora utsläpp av växthusgaser i samband med byggnation och därmed påverka klimatmål ne-
gativt. Övriga järnvägsinvesteringar består av huvudsakligen av befintliga strukturer och ger 
därför inte lika stora utsläpp av klimatgaser. 

Förbifart Bor och rv 27 Bredaryd - Anderstorp ger relativt stor negativ klimatpåverkan vid 
byggnation. Förbifart Tenhult och Ulås-Bredasten ger mer begränsade utsläpp av CO2. 

Byggnationer av trafiksäkerhetsåtgärder, GC-vägar och kollektivtrafikåtgärder bedöms ge 
förhållandevis små utsläpp av växthusgaser.

Alternativ VÄG

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult bedöms ge 
stora utsläpp av växthusgaser i samband med byggnation och därmed påverka klimatmål ne-
gativt. 

Förbifart Bor och rv 27, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Kärda - Bredaryd ger 
ger relativt stora utsläpp av CO2 vid byggnation. Förbifart Tenhult och Ulås-Bredasten ger 
mer begränsade utsläpp av CO2. 

Byggnationer av trafiksäkerhetsåtgärder, GC-vägar och kollektivtrafikåtgärder bedöms ge 
förhållandevis små utsläpp av växthusgaser.

Alternativ JÄRNVÄG

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Nysträckning av järnväg Byarum-Tenhult och upp-
rustning av sträckan Nässjö-Vetlanda bedöms ge stora utsläpp av växthusgaser i samband med 
byggnation och därmed påverka klimatmål negativt. Övriga järnvägsinvesteringar består av 
huvudsakligen av befintliga strukturer och ger därför inte lika stora utsläpp av klimatgaser.

Förbifart Bor ger relativt stor negativ klimatpåverkan vid byggnation. 

Byggnationer av GC-vägar och kollektivtrafikåtgärder bedöms ge förhållandevis små utsläpp 
av växthusgaser.

Nollalternativ

Klimatpåverkan livscykelperspektiv Alternativet bedöms inte ge någon negativ påverkan 
kopplat till byggnation, däremot kan utsläpp av CO2 öka kopplat till underhåll av en åldrande 
anläggning som har nått sin tekniska livslängd.

KALKYLERADE UTSLÄPP AV CO2-
EKVIVALENTER INFRASTRUKTUR
För namngivna objekt vid bygg och reinveste-
ring samt drift- och underhåll under kalkylperiod 
för SEB:

Åtgärder som finns i samtliga strategialternativ

 - Y:et 62 280 ton
 - Rv 27 förbi Bor: 12 954 ton
 - GC-väg Furusjö-Habo 354 ton
 - Totalt 75 588 ton

Åtgärder som finns i BALANS och JÄRNVÄG

 - Station A6/Ryhov 1778 ton
 - Elektrifiering Nässjö - Eksjö 1440 ton
 - Totalt 3 218 ton

Åtgärder som finns i BALANS och VÄG

 - Rv 27 Bredaryd-Anderstorp 6366 ton
 - Förbifart Tenhult 1320 ton
 - Rv 27 Ulås-Bredasten 1340 ton
 - Totalt 9 026 ton

Åtgärder som finns i VÄG

 - Eksjö - Sunneränga 11 621 ton
 - Kärda - Bredaryd 13 298 ton
 - Totalt 24 919 ton

Åtgärder som finns i JÄRNVÄG

 - Elektrifiering och upprustning Nässjö-Vetlanda  
32 565 ton

Totalsumma namngivna objekt alternativ 
BALANS: 87 832 ton CO2-ekvivalenter

Totalsumma namngivna objekt alternativ 
VÄG: 109 533 ton CO2-ekvivalenter

Totalsumma namngivna objekt alternativ 
JÄRNVÄG: 111 371 ton CO2-ekvivalenter
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Klimatanpassning

Alternativ BALANS

Åtgärder som utförs i samband med elektrifiering av järnvägar Värnamo-Nässjö och Nässjö - 
Eksjö bedöms vara positiva för att öka banornas robusthet. Nya vägåtgärder klimatanpassas 
(trummor, avvattning, vägkropp mm).

Alternativ VÄG

Åtgärder som utförs i samband med elektrifiering av järnväg Värnamo - Nässjö bedöms vara 
positiv för att öka banans robusthet. Nya vägåtgärder klimatanpassas (trummor, avvattning, 
vägkropp mm).

Alternativ JÄRNVÄG

Åtgärder som utförs i samband med elektrifiering av järnvägar Värnamo - Nässjö, Nässjö - Ek-
sjö och Nässjö - Vetlanda  bedöms vara positiva för att öka banornas robusthet. Nya vägåtgär-
der klimatanpassas (trummor, avvattning, vägkropp mm).

Nollalternativ

Ingen tillkommande klimatanpassning, risker kopplat till åldrande anläggning.
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FOKUSOMRÅDE HÄLSA OCH LIVSKVALITET

Bedömningsgrunder 

Delaspekt Människors hälsa

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet avser när trafikanter förflyttar sig med cykel eller till fots 
inom transportsystemet. Även kollektivtrafik ger ett bidrag då detta sätt att resa medför ett 
betydande inslag av gång i resandet.

Buller och vibrationer Negativ miljöpåverkan kopplat till ljudnivåer överstigande de rikt-
värden i bostäder som anges i proposition 1996/97:53 samt de riktvärden för övriga områ-
destyper som anges i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021. Avseende vibrationer anses 
negativ miljöpåverkan uppstå när bostäder eller vårdlokaler utsätts för nivåer överstigande 
de riktvärden som Trafikverket anger i riktlinje TDOK 2014:1021.

Trafiksäkerhet Trafiksäkerhet avgränsas i detta sammanhang till döda och svårt skadade i 
väg- och järnvägssystemet.

Delaspekt Befolkning

Möjlighet att resa med cykel och till fots och möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Tillgång till transportsystemet och dess anläggningar kopplat till gång-, cykel- och kollektiv-
trafik.

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status Detta område avser skillnader i till-
gänglighet i relation till socioekonomisk status och bedömer hur olika åtgärder kommer olika 
samhällsskikt till del. Tillgängligheten för personer utan tillgång till bil är särskilt värd att 
bevaka. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män Beskrivning av hur tillgången till funktioner/mål-
punkter förändras för kvinnor respektive män. Generellt har fler kvinnor större omsorgsan-
svar om barn och gamla, större ansvar för hemarbete samt arbetar i större utsträckning deltid 
på mer lokala arbetsmarknader. 

Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Bedömning av hur andelen 
barn som säkert kan förflytta sig på egen hand förändras. 

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning Bedömning av 
förändringen av tillgängligheten på makronivå, alltså hur möjligheten för personer med funk-
tionsnedsättning att nå olika funktioner/målpunkter förändras. 

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Analys av hur resmöjligheterna förändras i stad och framförallt landsbygd genom åt-
gärder i planen. Tillgång till grundläggande tillgänglighet med kollektivtrafik har särskild 
betydelse. 

Delaspekt Luft

Transportsektorns emissioner av luftföroreningar Vägtrafikens emissioner av NOx och 
PM10. Halterna påverkas av trafikarbete och hastighet på väg.

Halter av luftföroreningar (i tätorter) Kan påverkas positivt av t.ex. förbifarter.

Exponeringsbedömning Bedömning av antal tätorter med överskridanden av miljökvali-
tetsnormer för luft.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter M
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Järnvägsinvesteringar

Större vägåtgärder

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde bedöms 
påverka de olika delaspekterna inom fokusområdet. 
Bidragen till måluppfyllelse varierar beroende på hur 
åtgärdsområdena viktas i de olika planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde hälsa 
och livskvalitet
Samtliga strategialternativ ger sammantaget positiva 
bidrag till fokusområdets  måluppfyllelse. Alternativ 
BALANS bedöms samlat ge störst positivt bidrag tack 
vare alternativets satsningar på kollektivtrafik och aktiva 
transporter samt möjligheter till geografisk spridning av 
åtgärder som främjar hälsa och livskvalitet.

 
Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Människors hälsa

Befolkning

Luft

Människors hälsa Alternativ BALANS bedöms ge störst positiv måluppfyllelse, mycket på 
grund av att alternativet skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Alternativ VÄG ger 
störst nytta kopplat till trafiksäkerhet på större vägar. Alternativ JÄRNVÄG ger något lägre 
nyttor, främst på grund av färre trafiksäkerhetsåtgärder.

Befolkning Alternativ BALANS är det alternativ som starkast bidrar till jämlik tillgänglighet. 
Alternativ  VÄG och JÄRNVÄG har lägre satsningar på mindre åtgärder i pottområden vilket 
för med sig en begränsad spridning av åtgärdernas fördelning och geografi.

Luft Samtliga alternativ innehåller järnvägssatsningar som möjliggör lägre utsläpp. Alterna-
tiv VÄG innehåller flest större vägprojekt vilka för med sig risker för ökade emissioner. Noll- 
alternativet innebär risker för försämrad luftkvalitet i flera tätorter.

Påverkan på hälsa och livskvalitet över tid

Nyttor kopplade till hälsa och livskvalitet realiseras för samtliga strategialternativ, framförallt 
i senare delen av planperioden. För nollalternativet är det också i ett medellångt och långt 
perspektiv som negativ påverkan uppstår kopplat till luftkvalitet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET
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Människors hälsa

Alternativ balans

Fysisk aktivitet Alternativet innebär en förhållandevis stor satsning på kollektivtrafik på 
både väg och järnväg vilket är positivt för ökad fysisk aktivitet. Alternativet betyder också att 
mer pengar avsätts för gång- och cykeinvesteringar än i övriga alternativ, vilket betyder att 
större insatser kan göras för att öka cyklingen i länet. 

Utbyggnation av mötessepareringar och förbifarter kan få till konsekvens att fler väljer att 
köra bil vilket är negativt sett till fysisk aktivitet.

Buller och vibrationer Elektrifiering av regionala banor innebär att dieseltåg kan bytas mot 
eldrivna tåg vilket är positivt ur ett bullerhänseende. Satsningen på regionala banor Y:et och 
Nässjö - Eksjö kan innebära en ökad trafikering och fler tågrörelser vilket riskerar att ge något 
ökade störningar. Alternativet innebär att järnvägstrafiken lyfts bort från Tabergsdalen vilket 
är positivt för buller och vibrationer. Bullersituationen inne i samhällena Bor och Tenhult 
förbättras i och med nya förbifarter.

Trafiksäkerhet Alternativet innebär att trafiksäkerheten inne i samhällena Bor och Tenhult 
förbättras. Satsningar på fler mötesseparerade vägar ger en ökad trafiksäkerhet för bilister 
och oskyddade trafikanter (förutsatt att GC-vägar byggs inom projekten). Alternativet inne-
bär en större satsning på mindre säkerhetsåtgärder i tätorter och utmed 80-vägar än övriga 
alternativ. Ett antal oskyddade plankorsningar kommer att försvinna i Tabergsdalen samt 
sträckan Nässjö - Vetlanda vilket är positivt för säkerheten.

Alternativ väg

Fysisk aktivitet Förbättrade förutsättningar till fysisk aktivitet kopplat till satsningarna på 
järnväg i Y:et. Utbyggnation av mötessepareringar och förbifarter får till konsekvens att fler 
väljer att köra bil vilket är negativt sett till fysisk aktivitet.

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas jämfört med gällande plan, dock bedöms satsningarna ge viss positiv på-
verkan på fysisk aktivitet.

Buller och vibrationer Elektrifiering av sträckan Värnamo - Nässjö innebär att dieseltåg kan 
bytas mot eldrivna tåg vilket är positivt ur ett bullerhänseende. Satsningen på Y:et kan inne-
bära en ökad trafikering och fler tågrörelser vilket riskerar att ge något ökade störningar. Al-
ternativet innebär att järnvägstrafiken lyfts bort från Tabergsdalen vilket är positivt för buller 
och vibrationer.

Förbifarter i Bor och Tenhult innebär att buller- och vibrationer minskar inne i samhällena.

Trafiksäkerhet Alternativet innebär trafiksäkerheten inne i samhällena Bor och Tenhult för-
bättras. Satsningar på fler mötesseparerade vägar ger en ökad trafiksäkerhet för bilister och 
oskyddade trafikanter (förutsatt att GC-vägar byggs inom projekten). Viss satsning på mindre 
säkerhetshöjande åtgärder är också positivt för trafiksäkerheten i mindre tätorter och utmed 
länets 80-vägar.

Ett antal oskyddade plankorsningar kommer att tas bort i Tabergsdalen vilket är positivt för 
säkerheten.

Alternativ järnväg

Fysisk aktivitet Satsningen på renoveringar och elektrifieringar av regionala banor samt 
nysträckningen Byarum - Tenhult förväntas göra regionaltågstrafiken mer attraktiv. Att fler 
åker kollektivt med tåg bidrar till en ökad fysisk aktivitet.

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas, dock bedöms satsningarna ge viss positiv påverkan på fysisk aktivitet.
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Buller och vibrationer Elektrifiering av regionala banor innebär att dieseltåg kan bytas mot 
eldrivna tåg vilket är positivt ur ett bullerhänseende. Järnvägssatsningarna kan innebära en 
ökad trafikering och fler tågrörelser vilket riskerar att ge något ökade störningar. Alternati-
vet innebär att järnvägstrafiken lyfts bort från Tabergsdalen vilket är positivt för buller och 
vibrationer.

Bullersituationen inne i Bor samhälle förbättras i och med ny förbifart. 

Trafiksäkerhet Alternativet innebär trafiksäkerheten inne i Bor samhälle förbättras, i övrigt 
görs inga investeringar som förbättrar trafiksäkerheten på länets vägar.

Ett antal oskyddade plankorsningar kommer att tas bort i Tabergsdalen och på sträckan Näs-
sjö - Vetlanda vilket är positivt för trafiksäkerheten.

Nollalternativ

Fysisk aktivitet Inga positiva effekter

Buller och vibrationer Inga positiv påverkan; problemen med buller och vibrationer i Ten-
hult och Bor riskerar att öka över tid i och med ökad trafik. Problematik i Tabergsdalen kvar-
står.

Trafiksäkerhet Inga förbättringar, risk för ökade problem i och med ökad trafik.

Befolkning

Alternativ BALANS

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Alternativet är det mest positiva sett till utveckling av gång- och cykeltrafik samt kollektivtra-
fik eftersom jämförelsevis stora delar av ramen avsätts för järnvägar, gång- och cykel samt 
infrastruktur för kollektivtrafik.

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand  Alternativet innebär 
att merparten av de satsningar som görs gynnar ett mer jämlikt och jämställt transportsystem. 
En förhållandevis stor andel av planen avsätts för GC-åtgärder, järnvägsinvesteringar och in-
frastruktur för kollektivtrafik vilket bedöms vara positivt för barns resor.

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning Åtgärdsområ-
det kollektivtrafikåtgärder bibehålls på samma nivå som föregående planperiod vilket ger 
förutsättningar för att arbeta relativt aktivt med tillgänglighetsanpassningar.

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Alternativet syftar till att möjliggöra en balans i satsningar i hela länet och innebär 
att vissa regionala järnvägar förbättras samtidigt som förutsättningar ges för att utveckla till-
gänglighet och kollektivtrafik på väg samt att göra tätortsåtgärder som ökar tillgänglighet 
inne i mindre samhällen.

Alternativ VÄG

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Alternativet ger invånare utmed de regionala järnvägsstråket Y:et förbättrade förutsättning-
ar för kollektiva resor med järnväg. I samband med mötesseparering av vägsträckor byggs 
GC-vägar vilket förbättrar tillgänglighet med cykel.

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas, dock bedöms satsningarna ge viss positiv påverkan på möjligheterna att 
resa med cykel, till fots och med kollektivtrafik (buss).
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Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Alternativet priorite-
rar större vägåtgärder och har förhållandevis små satsningar på kollektivtrafik och GC-åtgär-
der utmed statlig väg vilket bedöms vara negativt för tillgängligheten kopplat till jämlikhet, 
jämställdhet och barns resor.

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning En minskad 
satsning på infrastruktur för kollektivtrafik innebär att möjligheterna att arbeta med tillgäng-
lighetsanpassningar av hållplatser begränsas.

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Alternativet innebär att ökad tillgänglighet framförallt tillkommer i vissa stråk i väg-
systemet. Åtgärdsområdena för kollektivtrafikåtgärder, GC-åtgärder och trafiksäkerhet och 
framkomlighet ger möjlighet till viss höjning av tillgängligheten med geografisk spridning.

Alternativ järnväg

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Alternativet ger förbättrade förutsättningar för kollektiva resor med järnväg utmed delar av 
de regionala järnvägsstråken. 

Alternativet innebär att investeringar i kollektivtrafikanläggningar och gång- och cykelinves-
teringar begränsas, dock bedöms satsningarna ge viss positiv påverkan på möjligheterna att 
resa med cykel, till fots och med kollektivtrafik (buss).

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status, jämställdhet mellan kvinnor och 
män och möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Alternativets sats-
ning på regionala järnvägar bedöms vara positiv för jämlikhet, jämställdhet och barn, dock 
innebär det att utrymmet för investeringar i övriga kollektivtrafikanläggningar och GC-vägar 
utmed statlig väg minskar. Detta försämrar i sin tur möjligheterna att gynna jämlikhet och 
jämställdhet och begränsar också förutsättningarna att utveckla barns möjligheter att förflyt-
ta sig på egen hand

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning En minskad 
satsning på infrastruktur för kollektivtrafik innebär att möjligheterna att arbeta med tillgäng-
lighetsanpassningar av hållplatser begränsas.

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Tillgängligheten med tågtrafik ökar i stationsorterna utmed delar av det regionala 
järnvägsnätet. Åtgärdsområdena för kollektivtrafikåtgärder och GC-åtgärder ger möjlighet 
till viss höjning av tillgängligheten med geografisk spridning.

Nollalternativ

Möjlighet att resa med cykel och till fots samt möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Inga effekter

Jämlik tillgänglighet oavsett socioekonomisk status Inga effekter

Jämställdhet mellan kvinnor och män Inga effekter

Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand Inga effekter

Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning Inga effekter

Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och 
behov Inga effekter
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Luft

Alternativ BALANS

Emissioner av luftföroreningar Fler elektrifierade järnvägssträckor bidrar till förbättrad 
luftkvalitet. 

Större vägprojekt ger negativ påverkan på grund av ökad hastighet och risk för ökat trafikar-
bete. 

Förutsättningarna för överflyttningseffekter till transportslag med låga emissioner är jämfö-
relsevis goda i och med satsningar på kollektivtrafik och cykel.

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Förbättrad luftkvalitet i Tabergs-
dalen samt samhällena Bor och Tenhult.

Alternativ VÄG

Emissioner av luftföroreningar Elektrifiering av sträckan Värnamo - Nässjö bidrar till mins-
kade emissioner. 

Större vägprojekt ger negativ påverkan på grund av ökad hastighet och risk för ökat trafikar-
bete.

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Förbättrad luftkvalitet i Tabergs-
dalen och samhällena Bor och Tenhult.

Alternativ JÄRNVÄG

Emissioner av luftföroreningar Fler elektrifierade järnvägssträckor bidrar till förbättrad 
luftkvalitet. 

Viss negativ påverkan på luftkvalitet på grund av ökad hastighet och större trafikarbete förbi 
Bor.

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Förbättrad luftkvalitet i Tabergs-
dalen och Bor samhälle. Fortsatt.ex.ponering kopplat till genomfartstrafik i Tenhult. Epone-
ringen riskerar att bli större i och med ökade trafikmängder.

Nollalternativ

Emissioner av luftföroreningar Inga förbättringar av luftkvalitet kopplat till elektrifiering 
av järnväg. 

Luftföroreningar i tätorter och exponeringsbedömning Fortsatt.ex.ponering i Tabergs-
dalen och samhällena Bor och Tenhult, exponeringen riskerar att bli större i och med ökade 
trafikmängder.
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FOKUSOMRÅDE LANDSKAP

Bedömningsgrunder fokusområde LANDSKAP

Delaspekt Naturmiljö

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Påverkan på aspekterna bedöms utifrån 
barriäreffekter och mortalitet, artrika infrastrukturmiljöer, intrång och störning samt 
invasiva arter.

Delaspekt Kulturmiljö

Kulturlämningar och landskapets strukturer Bedömning risk för påverkan på forn- 
och kulturlämningar utifrån mängd ny mark som tas i anspråk. Påverkan på landskapets 
strukturer, samband och markbruk samt befintliga kulturvärden kopplat till infrastruktur.

Delaspekt Landskapsbild

Påverkan på landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Bedömning av transportin-
frastrukturens övergripande påverkan på landskapets form och rumslighet.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter N
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Järnvägsinvesteringar    

Större vägåtgärder    

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan

Matrisen visar hur respektive åtgärdsområde bedöms 
bidra respektive motverka de olika delaspekterna 
inom fokusområdet. Bidragen till måluppfyllelse 
varierar beroende på hur åtgärdsområdena viktas i de 
olika planalternativen.
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
landskap
Störst negativ påverkan på landskapet ger alternativen 
BALANS och VÄG eftersom de jämfört med alternativ 
JÄRNVÄG innehåller fler och anläggningsmässigt större 
åtgärder som ger större konsekvenser på samtliga 
delaspekter inom fokusområdet. Nollalternativet bedöms 
inte motverka måluppfyllelse på ett betydande sätt.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Naturmiljö

Kulturmiljö

Landskapsbild

Naturmiljö Alternativ VÄG bedöms ge störst negativ påverkan på biologisk mångfald, växtliv 
och djurliv främst på grund av intrång och barriäreffekter kopplade till nysträckning av järn-
väg Byarum - Tenhult och nya större vägpartier. Alternativ BALANS bedöms ge något mindre 
påverkan än alternativ VÄG och alternativ JÄRNVÄG jämförelsevis minst påverkan på grund 
av färre stora vägobjekt. Nollalternativet bedöms inte motverka målen på ett betydande sätt.

Kulturmiljö Samtliga strategialternativ bedöms kunna ge negativa konsekvenser för 
kulturmiljön, främst kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi 
Bor. Alternativ JÄRNVÄG bedöms påverka något mindre på grund av mindre mängd nybyggd 
anläggning. Nollalternativet bedöms inte ge någon påverkan på målen.

Landskapsbild Nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult och rv 27 förbi Bor bedöms 
ge störst negativ påverkan på landskapsbilden, vilka inte är alternativskiljande åtgärder. 
Alternativ VÄG och BALANS bedöms ge större total negativ påverkan på grund av att de 
innehåller ytterligare större vägåtgärder som inverkar på landskapsbilden.

Påverkan på landskapet över tid

Störst påverkan på landskapet sker i planperiodens andra hälft då merparten av alternativens 
åtgärder har genomförts eller håller på att färdigställas. Bestående konsekvenser (främst 
fragmentering och barriäreffekter) kommer att finnas kvar även på lång sikt.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

LANDSKAP
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Delaspekt naturmiljö

Alternativ BALANS

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Risk för negativ påverkan på växt- och djurliv samt 
påverkan på naturreservatet Ingaryd och riksintresseområde vid Konungsömosse i nysträck-
ningen av järnväg Byarum - Tenhult. Viss risk för negativ påverkan på artrika järnvägskanter 
utmed sträckorna Nässjö - Eksjö och Värnamo - Nässjö i samband med elektrifiering. I övrigt 
ger upprustningar av befintliga järnvägar försumbara effekter på naturmiljön.

Bredare korridor med infrastruktur vid A6/Ryhov kan öka riskerna för påkörda djur, dock 
bedöms en ny GC-passage vara positiv.

Förbifart Bor bedöms ge en ökad barriärverkan vilket påverkar djurlivet negativt. Effekten 
mildras något med faunapassager. Åtgärden ger intrång och ianspråktagande av jungfrulig 
mark och områden med höga naturvärden. Livsmiljöer för utpekade och hotade arter på-
verkas negativ av åtgärderna, vilket förstärker de negativa effekterna. Även förbifart Tenhult 
riskerar att ge intrång i landskapet, ökade barriäreffekter och negativ påverkan på mortalitet 
för djur på grund av ny väg i naturmark.

Projekten Ulås - Bredasten och Bredaryd - Anderstorp förstärker barriäreffekter genom 
breddningar, mitträcken och viltstängsel. Viltstängsel kan leda till lägre mortalitet för djur. 
Vägarnas breddning bedöms påverka den biologiska mångfalden negativt.

Eventuella invasiva arter grävs bort i samband med genomförandet av åtgärder utmed befint-
liga järnvägar och vägar.

Åtgärder inom åtgärdsområden med potter för GC, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
framkomlighet bedöms ge liten påverkan på naturmiljön eftersom de är av begränsad omfatt-
ning och oftast utförs i områden som redan är påverkade av infrastruktur. 

Alternativ VÄG

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Risk för negativ påverkan på växt- och djurliv samt 
påverkan på naturreservatet Ingaryd och riksintresseområde vid Konungsömosse i nysträck-
ningen av järnväg Byarum - Tenhult. Viss risk för negativ påverkan på artrika järnvägskanter 
utmed sträckan Nässjö - Eksjö i samband med elektrifiering.

Förbifart Bor bedöms ge en ökad barriärverkan vilket påverkar djurlivet negativt. Effekten 
mildras något med faunapassager. Åtgärden ger intrång och ianspråktagande av jungfrulig 
mark och områden med höga naturvärden. Livsmiljöer för utpekade och hotade arter på-
verkas negativ av åtgärderna, vilket förstärker de negativa effekterna. Även förbifart Tenhult 
riskerar att ge intrång i landskapet, ökade barriäreffekter och negativ påverkan på mortalitet 
för djur på grund av ny väg i naturmark.

Projekten Ulås - Bredasten, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Kärda - Bredaryd 
förstärker barriäreffekter genom breddningar, mitträcken och viltstängsel. Viltstängsel kan 
leda till lägre mortalitet för djur. Vägarnas breddning bedöms påverka den biologiska mång-
falden negativt.

Eventuella invasiva arter grävs bort i samband med genomförandet av åtgärder utmed befint-
liga järnvägar och vägar.

Åtgärder inom åtgärdsområden med potter för GC, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
framkomlighet bedöms ge liten påverkan på naturmiljön eftersom de är av begränsad omfatt-
ning och oftast utförs i områden som redan är påverkade av infrastruktur. 

Alternativ JÄRNVÄG

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv Risk för negativ påverkan på växt- och djurliv samt 
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påverkan på naturreservatet Ingaryd och riksintresseområde vid Konungsömosse i nysträck-
ningen av järnväg Byarum - Tenhult. Viss risk för negativ påverkan på artrika järnvägskanter 
utmed sträckorna Nässjö - Eksjö, Värnamo - Nässjö och Nässjö - Vetlanda i samband med 
elektrifiering. I övrigt ger upprustningar av befintliga järnvägar försumbara effekter på natur-
miljön. Bredare korridor med infrastruktur vid A6/Ryhov kan öka riskerna för påkörda djur, 
dock bedöms en ny GC-passage vara positiv.

Förbifart Bor bedöms ge en ökad barriärverkan vilket påverkar djurlivet negativt. Effekten 
mildras något med faunapassager. Åtgärden ger intrång och ianspråktagande av jungfrulig 
mark och områden med höga naturvärden. Livsmiljöer för utpekade och hotade arter påver-
kas negativ av åtgärderna, vilket förstärker de negativa effekterna. 

Eventuella invasiva arter grävs bort i samband med genomförandet av åtgärder utmed befint-
liga järnvägar och vägar.

Åtgärder inom åtgärdsområden med potter för GC, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
framkomlighet bedöms ge liten påverkan på naturmiljön eftersom de är av begränsad omfatt-
ning och oftast utförs i områden som redan är påverkade av infrastruktur. 

Delaspekt kulturmiljö

Alternativ BALANS

Kulturlämningar och landskapets strukturer Risk för negativ påverkan kopplat till 
nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult samt i viss mån på grund av plankorsningsåtgärder 
Nässjö - Vetlanda. Risk för påverkan på kulturlämningar vid byggnation av GC-vägar.

Förbifart Bor bedöms påverka kulturhistoriska landskapsvärden och kulturhistoriska forn-
lämningsområden negativt, särskilt i den norra delen av utredningsområdet. Betydande risk 
för påverkan på forn- och kulturlämningar samt landskapets strukturer finns kopplat till mö-
tessepareringar Ulås-Bredasten och Bredaryd-Anderstorp  samt förbifart Tenhult.

Alternativ VÄG

Kulturlämningar och landskapets strukturer Risk för negativ påverkan kopplat till 
nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult samt i viss mån på grund av plankorsningsåtgärder. 
Risk för påverkan på kulturlämningar vid byggnation av GC-vägar.

Förbifart Bor bedöms påverka kulturhistoriska landskapsvärden och kulturhistoriska forn-
lämningsområden negativt, särskilt i den norra delen av utredningsområdet. Betydande risk 
för påverkan på forn- och kulturlämningar samt landskapets strukturer finns kopplat till Ul-
ås-Bredasten, Bredaryd-Anderstorp och Eksjö-Sunneränga samt förbifart Tenhult.

Alternativ JÄRNVÄG

Kulturlämningar och landskapets strukturer Risk för negativ påverkan kopplat till 
nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult samt i viss mån på grund av plankorsningsåtgärder. 
Risk för påverkan på kulturlämningar vid byggnation av GC-vägar.

Förbifart Bor bedöms påverka kulturhistoriska landskapsvärden och kulturhistoriska forn-
lämningsområden negativt, särskilt i den norra delen av utredningsområdet.

Nollalternativ

Kulturlämningar och landskapets strukturer Ingen påverkan på kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, forn- eller kulturlämningar eller annat kulturarv. Opåverkad situation kring kul-
turmiljö i Bor samhälle.
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Delaspekt landskapsbild

Alternativ BALANS

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Risk för betydande negativ påverkan på 
landskapet vid nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult. Påverkan på landskapet från elek-
trifiering Värnamo-Nässjö och Nässjö - Eksjö bedöms bli begränsad. Viss negativ påverkan på 
landskapsbilden kan uppstå vid  byggnation av ny station vid A6/Ryhov.

Barriäreffekt i Tabergsdalen minskar i och med att järnvägen försvinner.

Förbifarterna Bor och Tenhult bedöms ge negativ påverkan på landskapsbild och strukturer 
i landskapet. Mötessepareringar Ulås - Bredasten och Bredaryd - Anderstorp påverkar i viss 
mån landskapet på grund av utökade väganläggningar.

Satsningar på GC-vägar, kollektivtrafikanläggningar och mindre vägåtgärder kopplade till 
trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden.

Alternativ VÄG

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Risk för betydande negativ påverkan på 
landskapet vid nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult. Påverkan på landskapet från elek-
trifiering Värnamo - Nässjö bedöms bli begränsad. 

Förbifarterna Bor och Tenhult bedöms ge negativ påverkan på landskapsbild och strukturer 
i landskapet.

Mötessepareringar Ulås - Bredasten, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Kärda - 
Bredaryd påverkar i viss mån landskapet på grund av utökade väganläggningar.

Satsningar på GC-vägar, kollektivtrafikanläggningar och mindre vägåtgärder kopplade till 
trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden.

Alternativ JÄRNVÄG

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Risk för betydande negativ påverkan på 
landskapet vid nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult. Påverkan på landskapet från elek-
trifiering Värnamo-Nässjö, Nässjö - Eksjö och Nässjö - Vetlanda bedöms bli begränsad. Viss 
negativ påverkan på landskapsbilden kan uppstå vid  byggnation av ny station vid A6/Ryhov.

Förbifart Bor bedöms ge en negativ påverkan på landskapsbilden och strukturer i landskapet.

Satsningar på GC-vägar, kollektivtrafikanläggningar och mindre vägåtgärder kopplade till 
trafiksäkerhet och framkomlighet bedöms ge begränsad påverkan på landskapsbilden.

Nollalternativ

Landskapets utmärkande karaktär och kvalitet Ingen påverkan
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FOKUSOMRÅDE RESURSHUSHÅLLNING

Bedömningsgrunder fokusområde Resurshushållning

Delaspekt Mark

Skyddsvärda områden Ianspråktagande eller påverkan på skyddsvärda områden. Vad gäller 
ianspråktagande eller påverkan på mark- och vattenområden avgränsas detta till områden 
(enligt 7 kap. miljöbalken) eller riksintresse (enligt 3-4 kap. miljöbalken). 

Förorenade områden Risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö från för-
orenade områden. Förorening av mark- och vattenområden omfattar historisk och pågående 
förorening från mänsklig aktivitet av sådan art att det finns risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö (enligt 9 kap. 3 § miljöbalken). 

Delaspekt Materiella tillgångar

Areella näringar Jordbrukets produktionsförmåga (ianspråktagande av jordbruksmark), 
Skogsbrukets produktionsförmåga (ianspråktagande av skogsmark), Yrkesfiskets produk-
tionsförmåga (åtgärder inom områden av RI för yrkesfiske).

Delaspekt Vatten

Flöden och nivåer Delaspekten omfattar allt vatten, både yt- och grundvatten. Bedömning-
en avser påverkan på vattnets flöden och nivåer och följande effekter på skyddsobjekt i form 
av byggnader och anläggningar med en grundvattenberoende grundläggning, brunnar för 
vatten och/eller energiförsörjning samt yt- och/eller grundvattenberoende utpekade skydds-
värda ekosystem.

Dricksvatten Delaspekten innefattar vattenförekomster av betydelse för dricksvatten-
försörjningen och som används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning. 
Bedömningen avser eventuell försämring av vattenkvaliteten som råvatten och de 
konsekvenser detta innebär för vattenförsörjningen och den långsiktiga resurshushållningen 
med vatten.

Ekologiska värden Delaspekten omfattar vattenförekomster och övriga vatten med utpeka-
de stora biologiska värden. Bedömningen avser kemisk påverkan av vattnet som riskerar att 
skada det biologiska livet och ekosystemet.

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter M
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Järnvägsinvesteringar   

Större vägåtgärder   

GC-investeringar

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Kollektivtrafikåtgärder

Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan
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Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Sammanfattande bedömning av fokusområde 
Resurshushållning
Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
resurshushållning vara relativt begränsade i alternativ 
BALANS, VÄG och JÄRNVÄG. De åtgärder som ger störst 
påverkan på fokusområdet är inte alternativskiljande. 
Nollalternativet bedöms inte ge några betydande 
konsekvenser för resurshushållning.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Mark

Materiella tillgångar

Vatten

Mark Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar måluppfyllelse på grund av 
intrång i skyddade områden kopplat till nysträckning av järnväg Byarum - Tenhult.

Materiella tillgångar Samtliga alternativ exklusive nollalternativet motverkar måluppfyllelse 
på grund av intrång i jordbruksmark och skogsmark i projekten nysträckning av järnväg 
Byarum - Tenhult och Rv 27 förbi Bor.

Vatten Delaspekten är svår att bedöma på strategisk nivå. Det finns risk för att delaspekten 
påverkas negativt i samtliga åtgärdsalternativ.

Påverkan på resurshushållning över tid

I samtliga åtgärdsalternativ bedöms påverkan på fokusområdet framförallt ske på medellång 
sikt. Påverkan bedöms bli något större i alternativ BALANS och JÄRNVÄG eftersom de möjlig-
gör en större byggd anläggning. På sikt kvarstår konsekvenser kopplat till exempelvis förlust 
av brukningsvärd åkermark i samtliga alternativ exklusive nollalternativet.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

RESURS- 
HUSHÅLLNING
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Delaspekt mark

Alternativ BALANS

Skyddsvärda områden Nysträckningen Byarum - Tenhult ger sannolikt intrång i naturreser-
vatet Ingaryd samt intrång i riksintresseområdet för naturvård vid Konungsömosse. I övrigt 
bedöms inga skyddade områden påverkas.

Förorenade områden Enligt MKB för projektet rv 27 förbi Bor har ett förorenat område 
påträffats vid industriområdet i Bor. Massorna från aktuellt område kommer kräva särskild 
hantering vilket innebär att mängden förorenad mark minskar med åtgärderna. I övrigt finns 
i dagsläget ingen kännedom om förorenade områden i anslutning till alternativets objekt.

Alternativ VÄG

Skyddsvärda områden Nysträckningen Byarum - Tenhult ger sannolikt intrång i naturreser-
vatet Ingaryd samt intrång i riksintresseområdet för naturvård vid Konungsömosse. I övrigt 
bedöms inga skyddade områden påverkas.

Förorenade områden Enligt MKB för projektet rv 27 förbi Bor har ett förorenat område 
påträffats vid industriområdet i Bor. Massorna från aktuellt område kommer kräva särskild 
hantering vilket innebär att mängden förorenad mark minskar med åtgärderna. I övrigt finns 
i dagsläget ingen kännedom om förorenade områden i anslutning till alternativets objekt.

Alternativ JÄRNVÄG

Skyddsvärda områden Nysträckningen Byarum - Tenhult ger sannolikt intrång i naturreser-
vatet Ingaryd samt intrång i riksintresseområdet för naturvård vid Konungsömosse. I övrigt 
bedöms inga skyddade områden påverkas.

Förorenade områden Enligt MKB för projektet rv 27 förbi Bor har ett förorenat område 
påträffats vid industriområdet i Bor. Massorna från aktuellt område kommer kräva särskild 
hantering vilket innebär att mängden förorenad mark minskar med åtgärderna. I övrigt finns 
i dagsläget ingen kännedom om förorenade områden i anslutning till alternativets objekt.

Nollalternativ

Ingen påverkan på delaspekt mark.

Delaspekt materiella tillgångar

Alternativ BALANS

Areella näringar Nysträckningen Byarum - Tenhult riskerar att ta jordbruksmark och skogs-
mark i anspråk (beroende på lokalisering) och därmed påverka areella näringars produk-
tionsförmåga.

Rv 27 förbi Bor tar ca 6 ha jordbruksmark och 2,5 ha skogsmark i anspråk. Anpassningar är 
gjorda i projektet för att behålla brukandestrukturer i möjligaste mån.

Förbifart Tenhult bedöms ta jordbruksmark i anspråk och påverka areella näringar negativt.

Breddningar av vägar (Ulås-Bredasten och Bredaryd - Anderstorp) kan kräva att skogs- och/
eller jordbrukmark tas i anspråk. Påverkan på areella näringar bedöms som liten. 

Viss påverkan på areella näringar kan uppstå kopplat till byggnation av GC-vägar, påverkan 
bedöms som liten.
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Alternativ VÄG

Areella näringar Nysträckningen Byarum - Tenhult riskerar att ta jordbruksmark och skogs-
mark i anspråk (beroende på lokalisering) och därmed påverka areella näringars produk-
tionsförmåga.

Rv 27 förbi Bor tar ca 6 ha jordbruksmark och 2,5 ha skogsmark i anspråk. Anpassningar är 
gjorda i projektet för att behålla brukandestrukturer i möjligaste mån.

Förbifart Tenhult bedöms ta jordbruksmark i anspråk och påverka areella näringar negativt.

Breddningar av vägar (Ulås-Bredasten, Bredaryd - Anderstorp, Eksjö - Sunneränga och Gärda 
- Bredaryd) kan kräva att skogs- och/eller jordbrukmark tas i anspråk. Påverkan på areella 
näringar bedöms som begränsad. 

Viss påverkan på areella näringar kan uppstå kopplat till byggnation av GC-vägar, påverkan 
bedöms som liten.

Alternativ JÄRNVÄG

Areella näringar Nysträckningen Byarum - Tenhult riskerar att ta jordbruksmark och skogs-
mark i anspråk (beroende på lokalisering) och därmed påverka areella näringars produk-
tionsförmåga.

Rv 27 förbi Bor tar ca 6 ha jordbruksmark och 2,5 ha skogsmark i anspråk. Anpassningar är 
gjorda i projektet för att behålla brukandestrukturer i möjligaste mån.

Viss påverkan på areella näringar kan uppstå kopplat till byggnation av GC-vägar, påverkan 
bedöms som liten.

Nollalternativ

Ingen påverkan på areella näringar.

Delaspekt vatten

Alternativ JÄRNVÄG

I dagsläget går det inte att bedöma om alternativet påverkar flöden och nivåer, dricksvatten 
eller ekologiska värden. Inga utpekade vattenförekomster bedöms påverkas.

Alternativ VÄG

I dagsläget går det inte att bedöma om alternativet påverkar flöden och nivåer, dricksvatten 
eller ekologiska värden. Inga utpekade vattenförekomster bedöms påverkas.

Alternativ BALANS

I dagsläget går det inte att bedöma om alternativet påverkar flöden och nivåer, dricksvatten 
eller ekologiska värden. Inga utpekade vattenförekomster bedöms påverkas.

Nollalternativ 

Ingen påverkan på delaspekt vatten.
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FOKUSOMRÅDE SAMHÄLLSEKONOMI OCH REGIONAL 
UTVECKLING

Bedömningsgrunder fokusområde ekonomisk utveckling och 
regional utveckling

Delaspekt Samhällsekonomi och konkurrenskraft

Samhällsekonomisk effektivitet  Bedöms utifrån den samhällsekonomiska analys som görs 
i samlad effektbedömning1 för namngivna objekt.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Bedömning av respektive alternativs 
påverkan på medborgares och näringslivets restider och reskostnader.

Delaspekt Bostadsförsörjning

Marknadsvärde för bostäder Bedömning av hur investeringar påverkar marknadsvärdet för 
bostäder genom att tillskapa ökad tillgänglighet i områden med ett jämförelsevis lågt tryck 
på bostadsbyggande.

Strukturbildande infrastruktur Bedömning av hur planalternativen stödjer eller motverkar 
planering för bostäder i lägen som har potential för yteffektiv och kapacitetsstark kollektiv-
trafik.

Delaspekt Regional Utvecklingsstrategi

Järnvägsförbindelser Bedömning av hur alternativen prioriterar länets befintliga järnvägar 
och främjar person- och godstransporter med tåg.

Kollektivtrafik Bedömning av hur alternativen stärker kollektivtrafikens förutsättningar i 
länet.

Målpunkter Bedömning av hur alternativen verkar för att binda samman målpunkter i och 
utanför länet genom att minska restider samt möjliggöra gång- och cykelresor i viktiga stråk.

1 Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag som tas fram av Trafikverket med syfte att utgöra 
ett stöd för planering, beslut och uppföljning av infrastrukturåtgärder. I SEB beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade 
beslutsperspektiv: samhällsekonomisk analys (effekter som värderats i pengar och effekter som bedömts), transport-
politisk målanalys (hur de transportpolitiska målen påverkas)och fördelningsanalys (hur nyttorna fördelar sig på olika 
grupper).

Respektive åtgärdsområdes generella 
påverkan på delaspekter Sa
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Bidrag

 tydlig positiv påverkan

 tydlig negativ påverkan

 både tydlig positiv och negativ påverkan
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LANDSKAPRUS

KLIMAT

HÄLSA OCH 
LIVSKVALITET

RESURSER

BOSTÄDER

SAMHÄLLS-
EKONOMI

Bidrag till måluppfyllelse över tid

 positivt bidrag

 negativt bidrag

Bidrag till måluppfyllelse inom fokusområde 
och delaspekter

 positivt bidrag 

 negativt bidrag

Fokusområdet för samhällsekonomi och regional 
utveckling motsvarar till stor del funktionsmålen samt 
de övergripande transportpolitiska målen och är därför 
en viktig del i avvägningen mellan olika strategier. 

Sammanfattande bedömning av Samhällsekonomi 
och regional utveckling
Alternativ BALANS bedöms ge högst samlad måluppfyllelse 
med höga bidrag inom samtliga delaspekter. Alternativ 
VÄG ger hög måluppfyllelse kopplat till samhällsekonomi 
men har något lägre bidrag i övriga delaspekter. Alternativ 
JÄRNVÄG har hög måluppfyllelse i alla delaspekter men 
motverkar samtidigt målen relaterade till samhällsekonomi. 
Nollalternativet ger en svagt negativ utveckling i 
förhållande till fokusområdets mål.

Bidrag måluppfyllelse BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Samlad bedömning 

Ekonomi & konkurrenskraft

Bostadsförsörjning

Delstrategier i RUS

Samhällsekonomi och konkurrenskraft Alternativ VÄG bedöms ge störst bidrag till målupp-
fyllelse tack vare god samhällssekonomisk effektivitet och tydlig förbättring av tillgänglighet 
i betydelsefulla regionala vägstråk. Alternativ BALANS bidrar också med god måluppfyllelse 
men har en lägre samhällsekonomisk effektivitet på grund av satsningar på järnvägsåtgärder 
med negativ NNK. Alternativ JÄRNVÄG har lägst måluppfyllelse vilket beror på att en hög 
andel av planen går till järnvägssatsningar med negativ NNK utan att dessa satsningar bidrar 
till att tillgängligheten höjs på ett betydande sätt för medborgare eller näringslivet.

Bostadsförsörjning Alternativ BALANS och alternativ JÄRNVÄG bedöms ge högst målupp-
fyllelse på grund av stora satsningar på strukturbildande järnväg som också kan bidra till öka-
de marknadsvärden på bostäder i stationsorter. Alternativ VÄG bedöms ge en lägre målupp-
fyllelse, till stor del beroende på att alternativets stora vägsatsningar riskerar att bidra till en 
mer utspridd bostadsutveckling.

Regional utvecklingsstrategi Alternativ BALANS ger högst måluppfyllelse eftersom alter-
nativet är tydligt riktat mot alla tre utpekade delstrategier i RUS, alternativ JÄRNVÄG är riktat 
mot två delstrategier och alternativ VÄG mot en av delstrategierna. Nollalternativet bedöms 
ge ett svagt negativt bidrag. 

Påverkan på ekonomisk utveckling och regional nytta över tid

I samtliga alternativ bedöms de största positiva effekterna nås på medellång och lång sikt; då 
har större investeringar på järnväg och väg genomförts och trender kopplat till bostadsför-
sörjning förtydligats.

Påverkan över tid BALANS VÄG JÄRNVÄG NOLLALT.

Kort (2022-27)

Medellångt (2027-32)

Långt (2033-45)

SAMHÄLLS- 
EKONOMI OCH 

REGIONAL  
UTVECKLING
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Samhällsekonomi och konkurrenskraft

Alternativ BALANS

Samhällsekonomisk effektivitet Järnvägsprojekten Y:et och station A6/Ryhov ger positiv 
NNK på grund av restidsvinster och godsnyttor kopplade till terminaler på sträckan (Y:et) och 
ökad mängd resande och nya resmöjligheter (station A6/Ryhov).

Elektrifiering av sträckan Nässjö - Eksjö ger negativ NNK eftersom satsningen inte ger några 
restidsvinster. 

Alternativets större vägobjekt är samhällsekonomiskt lönsamma.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Satsningen på Y:et bedöms vara posi-
tiv för näringslivets transporter (koppling till kombiterminaler) och medborgarnas resor och 
innebär även en viktig omledningsfunktion för södra Sveriges stambanor.

Station A6/Ryhov ökar länets tillgänglighet till målpunkter i regioncentrum och förväntas få 
ett stort resandeutbyte och därmed stor nytta kopplat till delaspekten.

Satsningar på elektrifiering Nässjö - Eksjö är positiv för medborgarnas resor genom ökad 
komfort och tillförlitlighet.

Förbifart Tenhult bedöms en liten positiv påverkan på delaspekten och gynnar framförallt 
godstrafiken på väg 842.

Mittsepareringar rv 27 Ulås - Bredasten och Anderstorp - Bredaryd samt förbifart rv 27 förbi 
Bor ger förkortade restider utmed regionalt viktiga stråk vilket gynnar såväl arbetspendling 
som långväga resor och godstransporter.

För åtgärdsområden utan namngivna objekt är bedömningen av delaspekten osäker.

Alternativ VÄG

Samhällsekonomisk effektivitet Samtliga namngivna objekt i alternativet bedöms vara 
samhällsekonomiskt lönsamma.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Satsningen på Y:et bedöms vara posi-
tiv för näringslivets transporter (koppling till kombiterminaler) och medborgarnas resor och 
innebär även en viktig omledningsfunktion för södra Sveriges stambanor.

Förbifart Tenhult bedöms en liten positiv påverkan på delaspekten och gynnar framförallt 
godstrafiken på väg 842.

Mittsepareringar rv 27 Ulås - Bredasten, rv 27 Anderstorp - Bredaryd, rv 32 Eksjö - Sunne-
ränga, Forsheda - Bredaryd (över kant) samt förbifart rv 27 förbi Bor ger förkortade restider 
utmed regionalt viktiga stråk vilket gynnar såväl arbetspendling som långväga resor och god-
stransporter.

För åtgärdsområden utan namngivna objekt är bedömningen av delaspekten osäker.

Alternativ JÄRNVÄG

Samhällsekonomisk effektivitet Järnvägsprojekten Y:et och station A6/Ryhov ger positiv 
NNK på grund av restidsvinster och godsnyttor kopplade till terminaler på sträckan (Y:et) och 
ökad mängd resande och nya resmöjligheter (station A6/Ryhov).

Elektrifiering av sträckan Nässjö - Eksjö ger negativ NNK eftersom satsningen inte ger någ-
ra restidsvinster. Att påbörja upprustning av sträckan Nässjö - Vetlanda ger kraftigt negativ 
NNK, i synnerhet om projektet genomförs etappindelat då de nyttor som uppstår vid elektri-
fiering först faller ut efter planperioden.

2294



Fördjupad konsekvensbeskrivningRemissversion

87

Rv 27 förbi Bor bedöms som lönsam på grund av hög årsdygsntrafik och restidsförkortningar.
Den samhällsekonomiska effektiviteten för åtgärdsområden utan namngivna objekt går inte

att bedöma.

Medborgarnas resor och näringslivets transporter Satsningen på Y:et bedöms vara posi-
tiv för näringslivets transporter (koppling till kombiterminaler) och medborgarnas resor och 
innebär även en viktig omledningsfunktion för södra Sveriges stambanor.

Station A6/Ryhov ökar länets tillgänglighet till målpunkter i regionscentrum och förväntas få 
ett stort resandeutbyte och därmed stor nytta kopplat till delaspekten.

Satsningar på elektrifiering Nässjö - Eksjö är positiv för medborgarnas resor genom ökad 
komfort och tillförlitlighet. På samma sätt kan upprustning och elektrifiering av sträckan 
Nässjö-Vetlanda ge en högre tillförlitlighet. De systemnyttor som följer på elektrifiering och 
byggande av mötesspår på banan faller sannolikt inte ut under planperioden.

Rv 27 förbi Bor ger restidsvinster på sträckan mellan Värnamo och Växjö vilket påverkar till-
gängligheten positivt på ett regionalt viktigt stråk.

För åtgärdsområden utan namngivna objekt är bedömningen av delaspekten osäker.

Nollalternativ

Bostadsförsörjning

Alternativ BALANS

Marknadsvärde för bostäder Alternativet bedöms kunna ge en positiv påverkan på mark-
nadsvärdet för bostäder i stationsorter utmed HNJ-banan från Värnamo till Nässjö, Jönkö-
pingsbanan samt Eksjö. Ett stationsläge vid A6/Ryhov bedöms ge ökade marknadsvärden för 
bebyggelsen i stationens närområden.

Ökad tillgänglighet med både bil och cykel bedöms också kunna påverka fastighetspriser ut-
med sträckan Värnamo - Bor positivt.

Planalternativet innehåller jämförelsevis hög andel medel för GC-åtgärder och kollektiv-
trafik. Det är rimligt att anta att såväl GC-åtgärder som kollektivtrafikåtgärder kopplade till 
kollektivtrafikens nivå 1 och 2-stråk ökar tillgängligheten och minskar pendlingstiden till ar-
betsplatser, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på marknadsvärdet för bostäder i goda 
pendlingslägen.

Strukturbildande infrastruktur Alternativet innehåller en hög andel medel som är riktade 
mot järnväg, gång- och cykel och kollektivtrafik och bedöms i huvudsak stödja en planering 
av bostäder i lägen som har potential för yteffektiva transporter.

Alternativ VÄG

Marknadsvärde för bostäder Alternativet bedöms kunna ge en positiv påverkan på mark-
nadsvärdet för bostäder i stationsorter utmed HNJ-banan från Värnamo till Nässjö samt Jön-
köpingsbanan.

Ökad tillgänglighet med både bil och cykel bedöms också kunna påverka fastighetspriser ut-
med sträckan Värnamo - Bor positivt.

Det är rimligt att anta att såväl GC-åtgärder som kollektivtrafikåtgärder kopplade till kol-
lektivtrafikens nivå 1 och 2-stråk ökar tillgängligheten och minskar pendlingstiden till ar-
betsplatser, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på marknadsvärdet för bostäder i goda 
pendlingslägen. Dessa blir dock relativt begränsade i alternativ JÄRNVÄG eftersom det eko-
noomiska utrymmet för GC och kollektivtrafik inte är särskilt stora i planen.

Strukturbildande infrastruktur Alternativets satsningar på järnväg, GC och kollektivtra-
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fik bedöms i viss mån stödja en strukturbildande bostadsutveckling, dock riskerar den stora 
tyngdpunkten på större vägåtgärder att verka i motsatt riktning och snarare bidra till en mer 
utspridd bostadsutveckling och därmed behov av större transportarbete.

Alternativ JÄRNVÄG

Marknadsvärde för bostäder Alternativet bedöms kunna ge en positiv påverkan på mark-
nadsvärdet för bostäder i stationsorter utmed HNJ-banan från Värnamo till Nässjö samt Jön-
köpingsbanan.

Förutsatt att fortsatta satsningar görs på Vetlandabanan även i nästa planperiod kan upprust-
ningen av banan bidra till ökade marknadsvärden i mer stationsnära lägen i Vetlanda.

Det är rimligt att anta att såväl GC-åtgärder som kollektivtrafikåtgärder kopplade till kol-
lektivtrafikens nivå 1 och 2-stråk ökar tillgängligheten och minskar pendlingstiden till ar-
betsplatser, vilket i sin tur kan ge positiva effekter på marknadsvärdet för bostäder i goda 
pendlingslägen. Dessa blir dock relativt begränsade i alternativ JÄRNVÄG eftersom det eko-
noomiska utrymmet för GC och kollektivtrafik inte är särskilt stora i planen.

Strukturbildande infrastruktur Alternativet innehåller en hög andel medel som är riktade 
mot järnväg och bedöms genom detta i huvudsak stödja en planering av bostäder i lägen som 
har potential för yteffektiva transporter.

Nollalternativ

Marknadsvärde för bostäder Nollalternativet bedöms bidra svagt negativt till trenden av 
vikande marknadsvärden för bostäder på längre pendlingsavstånd från regioncentra.

Strukturbildande infrastruktur Nollalternativet bedöms på sikt bidra till en mer utspridd 
bebyggelse ochmotverkar på så vis negativt måluppfyllelse.

Mål om tillgänglighet i regional utvecklingsstrategi

Alternativ BALANS

Upprustning av järnvägar Positiv påverkan på grund av satsningar på Y:et, mötesstation 
A6/ Ryhov och elektrifiering Nässjö - Eksjö.

Stärkt kollektivtrafik Det alternativ som ger bäst förutsättningar för att stärka länets kol-
lektivtrafik i och med satsningar både på regionala järnvägar och betydande satsning inom 
åtgärdsområdet kollektivtrafikanläggningar. Elektrifiering av Nässjö - Eksjö möjliggör en mer 
enhetlig standard på Länstrafikens fordonsflotta och attraktivare trafikeringsupplägg. 

Sammanbundna målpunkter Kortade restider för järnvägssträckan mellan Värnamo och 
Jönköping samt stråket rv 27 Anderstorp - Bor. Alternativet möjliggör jämförelsevis störst 
utbyggnad av GC-väg utmed statlig väg i länet vilket är positivt för att skapa regionala stråk 
för gående och cyklister.

Alternativ VÄG

Upprustning av järnvägar Positiv påverkan Y:et, i övrigt driver alternativet inte mot delstra-
tegin i RUSen.

Stärkt kollektivtrafik Stärkta förutsättningar för kollektivtrafik på järnväg för Y:et. I övrigt 
avsätts förhållandevis lite pengar för kollektivtrafikanläggningar vilket betyder att möjlighe-
terna att stärka de regionala kollektivtrafikstråken för buss genom regional transportplan är 
begränsade.

Sammanbundna målpunkter Kortade restider för järnvägssträckan mellan Värnamo och 
Jönköping samt stråken rv 27 och rv 32.
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Ingen pott för byggnation av GC-väg utmed statlig väg utöver påbörjade projekt gör att alter-
nativet har svag positiv påverkan på att skapa regionala stråk för gående och cyklister.

Alternativ JÄRNVÄG

Upprustning av järnvägar Positiv påverkan på grund av aktiv satsning på regionala banor. 

Stärkt kollektivtrafik Stärkta förutsättningar för kollektivtrafik på järnväg för Y:et, och mö-
tesstation A6/Ryhov. Elektrifiering av Nässjö - Eksjö möjliggör en mer enhetlig standard på 
Länstrafikens fordonsflotta och attraktivare trafikeringsupplägg. De största nyttorna kopplat 
till trafikering för sträckan Nässjö - Vetlanda faller förmodligen inte ut under planperioden 
eftersom åtgärden sannolikt hänger över kant.

Alternativet innebär att mindre pengar avsätts för kollektivtrafikanläggningar än i gällande 
plan, vilket betyder att möjligheterna att stärka de regionala kollektivtrafikstråken för buss 
genom regional transportplan är begränsade.

Sammanbundna målpunkter Kortade restider för järnvägssträckan mellan Värnamo och 
Jönköping samt rv 27 förbi Bor.

I övrigt ingen satsning på att minska restider på länets vägar. Ingen pott för byggnation av GC-
väg utmed statlig väg utöver påbörjade projekt gör att alternativet har svag positiv påverkan 
på att skapa regionala stråk för gående och cyklister.

Nollalternativ

Upprustning av järnvägar Påverkar inte delstrategin i positiv riktning

Stärkt kollektivtrafik Påverkar inte delstrategin i positiv riktning

Sammanbundna målpunkter Påverkar inte delstrategin i positiv riktning
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Tyck till om planförslaget!
Detta är en remissversion av regional transportplan för Region Jönköpings 
län. Berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
transportplan fram till och med 2022-03-18.

Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka e-post till 
regional.utveckling@rjl.se, skriv diarienummer RJL 2021-1077 samt avsändare i 
ämnesraden. Yttranden kan också lämnas skriftligen till Region Jönköpings län, 
Box 1024, 551 11 Jönköping. Ange diarienummer RJL 2021-1077 som referens.

Region Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att skickas 
till Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas av Region-
fullmäktige sommaren 2022.
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MISSIV 1(2) 

 2021-12-05 RJL 2021/1077 

  

 

  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslut om remittering av regional 
transportplan för Jönköpings län 2022-
2033 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Godkänner föreliggande remissförslag till Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 - 2033 

2. Ger Regionledningskontoret i uppdrag att skicka ut planförslaget på remiss  

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering tagit 
fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. Planförslaget 
visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en ekonomisk ram om totalt 
1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på vilka grunder åtgärder inom 
regional statlig transportinfrastruktur ska prioriteras inom länet.  

Information i ärendet 
Direktiven om åtgärdsplanering anger att Länsplaneupprättarna ska redovisa 
sina planer till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 
april 2022. Förslagen ska då vara remitterade och sammanställda.   
 
Region Jönköpings län kommer att skicka ut förslag till regional transportplan på 
remiss i tre månader mellan mitten av december till mitten på mars. Efter 
genomförd remissomgång beslutar Regionstyrelsen i april om det 
färdigremitterade och reviderade planförslag som ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2021-12-05 
• Remissversion av regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret - Regional utveckling  
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2021/1077 

 
 

 

 

 
 
Karin Hermansson 
Regional Utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef Samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 166-
168 
Tid: 2021-12-13 kl. 08:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Remissversion - Regional Transportplan för 
Jönköpings län 2022-33 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna föreliggande remissförslag till Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

2. Ger Regionledningskontoret i uppdrag att skicka ut planförslaget på 
remiss. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet.  

Beslutsunderlag 
• Missiv daterat 2021-12-05 
• Remissversion av regional transportplan för Jönköpings län 2022-

2033 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet ställer sig bakom remissförslag till Regional transportplan för 
Jönköpings län. 
Ann-Mari Nilsson (C) meddelar att den politiska referensgruppen som 
deltagit i arbetet med planen inte har några synpunkter på förslaget. 
Per-Allan Axén (M) deltar inte i beslutet och anmäler att Moderaterna 
återkommer på nämndsammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Remissversion - Regional Transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 
Diarienummer: RJL 2021/1077 

Beslut  
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

1. Godkänner föreliggande remissförslag till Regional transportplan för 
Jönköpings län 2022 – 2033. 

2. Ger Regionledningskontoret i uppdrag att skicka ut planförslaget på 
remiss. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har utifrån regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
tagit fram ett förslag till regional transportplan för åren 2022 – 2033. 
Planförslaget visar hur Region Jönköpings län avser att fördela en 
ekonomisk ram om totalt 1 683 mnkr mellan olika åtgärdsområden samt på 
vilka grunder åtgärder inom regional statlig transportinfrastruktur ska 
prioriteras inom länet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2021-12-13 
• Missiv daterat 2021-12-05 
• Remissversion av regional transportplan för Jönköpings län 2022-

2033 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per-Allan Axén (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, och överlämnar 
följande protokollsanteckning med Moderaternas synpunkter på 
remissversionen av regional transportplan för Region Jönköpings län: 
 
”På en stor del av länets vägar kommer inga åtgärder att genomföras. 
Många av de sammanbindande vägstråken har en viktig funktion för bland 
annat pendling och godstransporter. På dessa stråk är endast ett fåtal 
åtgärder planerade. Hur dessa stråk ska hanteras är en viktig fråga att 
fortsätta arbeta med inför beslut om regional transportplan för Jönköpings 
län. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 155-172 

Tid: 2021-12-14 kl. 11:00  

Plats: Digitalt via länk 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

De funktionella stråken i vårt län är viktiga ut såväl 
trafiksäkerhetsperspektiv, tillgänglighetsperspektiv, säkrare transporter av 
gods samt pendling till arbete och studier. 
 
Moderaterna anser att andelen vägsatsningar som syftar till att stärka de 
funktionella stråken i vårt län är för få i remissversionen för regional 
transportplan för Jönköpings län.” 
 
Ordföranden noterar protokollsanteckningen som biläggs till protokollet. 
 
Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Anders Gustafsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna återkommer i 
ärendet senare i processen.  

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - Regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
2 
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Borlänge den 15 december 2021 

 

Sveriges MotorCyklister 
Gamla Tunavägen 30, 784 60  Borlänge 
0243-669 70 
www.svmc.se 

Synpunkter på förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 Region Jönköping, 
Dnr RJL 2021/1077 
Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har tagit del av Länsplanen för Region 
Jönköping.  SMC representerar en halv miljon oskyddade trafikanter på motorcykel och moped i 
hela landet. Trafiksäkerhet vårt viktigaste område. Det viktigt att alla trafikanter tillgodoses i de 
viktiga transportplanerna för Sveriges 21 regioner. SMC har därför valt att läsa och besvara 
planen i Region Jönköping.  

Sammanfattningsvis konstaterar SMC att det helt saknas åtgärder som handlar om att öka 
säkerheten för dem som färdas på MC och moped i underlaget. Tvåhjuliga motorfordon kan 
bidra till förbättrad framkomlighet i regionen om pendling ökar med motorcykel och moped 
klass I och II på sträckor som är för långa för promenad och cykling och där kollektivtrafik 
saknas.  

Nollvisionen  
Sveriges riksdag beslutade 1997 att utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet skulle vara 
Nollvisionen, det vill säga att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Från 
Trafikverkets hemsida: ”Trafiksäkerhetsarbetet ska utgå från att allt ska göras för att 
förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för 
att förhindra olyckor, måste transportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att 
människor gör misstag och att olyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan 
finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga 
personskador.” 

Den 1 september 2016 beslutade regeringen om en nystart av Nollvisionen med ett fokus på 
oskyddade trafikanter. Oskyddade trafikanter är enligt VGU: ”gående, cyklande, den som 
färdas på en moped eller motorcykel utan karosseri samt sådana trafikanter som avses i {1 
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276)”.  

 
Fakta om MC-och mopedolyckor 
De flesta olyckorna med motorcyklar sker på det lågtrafikerade vägnätet. De vanligaste 
olycksplatserna är kurvor och korsningar. Det handlar om vägar som ingår i regionernas 
transportplaner. På vägar med hastighetsgräns 60-80 km dör och skadas flest allvarligt (1).  
Drygt hälften av dem som dör på moped och en femtedel av de mopedister som skadas svårt gör 
det på det statliga vägnätet. Även här handlar det om det mindre och lågtrafikerade vägnätet (2).  

Ett relativt nytt fordon är mopedbilen som ökat kraftigt och snabbt. Nationellt har 
mopedbilarna ökat med 312 %, i vissa kommuner med upp till 1500 % på tio års tid. Med ökat 
antal fordon har också olyckorna ökat, särskilt anmärkningsvärt bland mopedbilar där antalet 
olyckor sedan 2009 ökat med 900 %. 2019 skedde 10,6 olyckor/1000 fordon för mopedbilar (3).  

Var fjärde allvarligt skadad motorcyklister uppger att grus varit en bidragande faktor (1). Ofta 
kommer gruset från mindre lagningsarbeten som förseglingar, snabellagningar och stödremsor. 
Friktion är den viktigaste egenskapen för trafiksäkerhet. Friktion har en avgörande betydelse för 
alla tvåhjuliga fordon; cykel, moped och motorcykel. Här kan trafiksäkerheten öka mycket 
genom att sopa bort grus efter förbättringsarbeten och val av metoder.  

I regeringens uppdrag till länsplaneupprättare framhävs etappmålet för trafiksäkerhet, som 
innebär att antalet omkomna till följd av trafikolyckor ska halveras till år 2030. 
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Sveriges MotorCyklister 
Gamla Tunavägen 30, 784 60  Borlänge 
0243-669 70 
www.svmc.se 

Regeringsuppdrag till Trafikverket för att öka MC-säkerheten  
Sommaren 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet, bland annat räcken.  

Trafikverket redogjorde i en rapport som presenterades i början av november att man ska 
montera slätare räcken med underglidningsskydd på 140 platser, byta ut vägmärken i kurvor, 
skapa handledning för väghållare och entreprenörer för arbetet med de regionala vägarna, 
inleda en dialog med länsplaneupprättarna för att skapa ett ekonomiskt utrymme för fysiska 
åtgärder på det regionala vägnätet och ta fram en långsiktig plan och underlag om MC-säkerhet 
under 2022 (4).  
Just nu pågår arbete runt om i landets 21 regioner där regionala transportplaner ska tas fram för 
perioden 2022-2033.  För SMC är det viktigt att ta del av underlagen för att se hur regionerna 
planerat utifrån Trafikverkets svar till regeringen. Det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet 
omfattar MC under den kommande tolvårsperioden. Om MC-perspektivet saknas i regionernas 
transportplaner är det viktigt att SMC dels påtalar motorcyklisternas behov, dels ger förslag på 
åtgärder som kan genomföras på det regionala vägnätet.   

SMC föreslår att en del av de medel som finns avsatta för att kunna genomföra 
åtgärdsvalsstudier och andra utredningar används för att undersöka hur MC-säkerheten 
kan öka i regionen. 

SMC står till regionens förfogande i att ta fram den handledning som beskrivs i 
Trafikverkets rapport till regeringen (4). 

SMC står till regionens förfogande i den dialog med länsplaneupprättarna som beskrivs i 
Trafikverkets rapport till regeringen (4).  

2+1-vägar 
Den åtgärd på vägsidan som får mest ekonomiska medel i regionen är utbyggnad av 2+1-vägar. 
Det som lyfts fram i sammanhanget är ökad framkomlighet, snabbare transporter och ökad 
trafiksäkerhet. Men, en ökad räckesutbyggnad på nära avstånd till vägbanan ger fler 
räckeskollisioner för samtliga fordonsslag  Enligt VGU, det regelverk som reglerar avstånd till 
hinder i vägmiljön får ett mitträcke placeras 0,35 meter från vägbanan och ett sidoräcke 5 
centimeter från vägbanekanten. Det är ett begränsat vingelutrymme om något oförutsett 
inträffar i en hög hastighet.  Forskning på detta område visar att ökat avstånd till räcken och 
andra fasta hinder i vägmiljön ger säkerhetsvinster. Olycks- och skaderisken minskar genom att 
öka både vägens och den belagda vägrenens bredd. Flera studier säger att olycksrisken minskar 
genom att öka vägrenens bredd till 1,5-2,5 meter, bland annat den norska Trafikksikkerhets-
håndboken (7).   
När en 2+1-väg byggs försvinner vägrenen och vingelutrymmet. Det finns ingen plats för 
tvåhjulig moped klass I som färdas i 45 km/t, inte heller för mopedbilar och A-traktorer. Saknas 
GCM-väg ska även fotgängare, cyklister och moped klass II färdas på vägen som saknar vägren. 
Trafikverket säger på sin hemsida att ungefär fyra personer per år får sätta livet till när de får 
motorstopp, punktering eller liknande på motorvägar och mötesfria 2+1 vägar (5). 

Varje gång en 2+1-väg byggs installeras fasta hinder som innebär ökad skaderisk för alla 
oskyddade trafikanter som krockar med det. Räcken är det vanligaste krockvåldet i 
singelolyckor med dödlig utgång på tvåhjulig MC och var tionde svensk motorcyklister dör i 
krock med räcke.  

Det finns alternativ till mitt- och sidoräcken. Att välja mitträfflor är en åtgärd som ökar 
säkerheten men är betydligt billigare jämfört med sidoräcken. Det går att bygga om till vägar 
med omkörningsfält och mitträfflor. Att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken 
ökar säkerheten för alla trafikanter och särskilt de oskyddade (fotgängare, cyklister, mopedister 
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och motorcyklister) samt de som färdas i långsamtgående fordon som traktorer och mopedbilar. 
Att göra räfflor mellan vägbanan och vägrenen skulle ge oskyddade på cykel och moped ett 
utrymme om GCM-bana saknas.  

SMC föreslår att regionen inte ensidigt ser på mittseparering genom mitträcken 
utan även utreder möjligheten att använda mitträfflor.   

 
SMC föreslår att regionen ser på säkerheten för alla trafikanter vid ombyggnation 
till 2+1-väg, även de oskyddade på moped klass I och II samt MC.  

Hur kan MC-och mopedsäkerheten öka i regionen? 
De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som beskrivs i underlaget är mitträcken, viltstängsel och 
korsningsåtgärder. Utredaren beskriver att nyttorna tillfaller framförallt biltrafiken men även 
kollektivtrafik samt gång- och cykel. Viltstängsel är bra även för motorcyklister och mopedister. 
Däremot är det inte självklart att mitträcken ökar säkerheten. Här har val av räcke och räckets 
placering stor betydelse för säkerheten bland de som färdas på MC och moped klass I samt för 
dem som av någon anledning måste stanna sin bil på en 2+1-väg.  

Det finns en mängd olika åtgärder som kan genomföras för att öka säkerheten för alla som 
färdas på två hjul i trafiken; motorcykel, moped klass I och II samt cykel. SMC har redogjort för 
dessa i skriften ”Säkrare gator och vägar för motorcyklister och mopedister – en självklarhet i 
Nollvisionen” (6). Skriften har skickats digitalt till alla kommuner och regioner samt till 
tjänstemän vid Trafikverket, Transportstyrelsen och departement. Skriften bifogas detta 
remissvar.  

De trafiksäkerhetsåtgärder SMC föreslår handlar inte om astronomiska summor. Det finns 
enkla och kostnadseffektiva åtgärder som skulle kunna verkställas under planperioden. 
Åtgärderna skulle öka säkerheten för alla trafikanter på MC, moped och cykel.   

Några av de åtgärder som minskar olycksrisken för alla trafikanter är: 

•  Att välja hinder som medför minsta möjliga skaderisk vid påkörning för de oskyddade 
trafikanterna, till exempel aldrig välja räcken med utstickande delar (7)  

•  Att välja förlåtande sidoområden i stället för sidoräcken där det är möjligt (7,8) 

•  Att skapa ett vingelutrymme mellan vägbana och sidohinder och minimera olika hinder inom 
vägens säkerhetszon som stolpar och räcken (7, 8) 

•  Skapa en förutsägbar vägmiljö, framför allt i fråga om kurvor  

•  Välja mitträfflor för att förhindra mötesolyckor 

•  Genomföra friktionsmätningar vid ny beläggning 

•  Göra en generell upprustning av vägarna för att minimera sprickor, hål och spårbildningar  

•  Förstärka stödremsor så att de inte dras ut på vägen vilket minskar olycksrisken bland 
tvåhjuliga motorfordon och cyklister, viktigast i kurvor och korsningar 

•  Sopa bort grus snabbare samt kontrollera att det gjorts efter förseglingar, snabellagningar och 
tankbeläggningar 

•  Vidta åtgärder i korsningar för att förbättra synbarheten för oskyddade trafikanter 

•  Vidta åtgärder i kurvor där flest olyckor sker bland oskyddade trafikanter på landsväg, till 
exempel vägmarkering för rätt kurvteknik (9) 
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•  Öppna kollektivkörfält för motorcyklar för ökad säkerhet och framkomlighet. Finns i 
Stockholm sedan 1981 och ökar i omfattning i hela världen (10) 

Trafikverket Region Stockholm har under 2019-2020 genomfört förbättringar på landets mest 
olycksdrabbade väg för MC-förare, LV 257 ”Slingerbulten”. Trafikverket har för avsikt att 
utveckla detta koncept genom att skapa en handledning och det fortsatta arbetet med 
förbättringar, främst för det regionala vägnätet. Även om handledningen saknas idag finns 
kunskapen om varför olyckor sker och hur de kan undvikas. Det finns också gott om 
erfarenheter nationellt och internationellt. Det finns därför inga hinder att påbörja ett 
trafiksäkerhetsarbete för motorcyklisterna i regionen.  

SMC står till regionens förfogande i trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister och 
mopedister i regionen. 

SMC står till regionens förfogande då det gäller att skapa en handledning som 
beskriver åtgärder för MC-säkerhet. 

Moped klass I och II 
Det finns en strategi för säker cykling i regionen men tyvärr nämns inte moped klass II som 
enligt lag ska färdas på samma sätt som cykel på väg och GCM-banor.  I VGU definieras GCM 
som en förkortning för gång, cykel och mopedklass II.  Men mopedisterna, som ofta är unga 
trafikanter, är exkluderade från planeringsunderlaget. Det handlar både om de som färdas på 
moped klass I och II.  

SMC har tidigare uppmärksammat att mopedisterna stängs ute från GCM-vägar genom lokala 
föreskrifter på flera platser i landet. Då SMC påtalat detta är svaret att man enbart fokuserar på 
oskyddade trafikanter på cykel och fotgängare. 

Mopedister på klass II-mopeder har stora likheter med cyklister och bör behandlas som 
trafikanter med likartade behov. Alla delar i underlaget som behandlar cykel bör också omfatta 
moped klass II.  

Tvåhjulig moped klass I får inte framföras på GCM-väg utan ska köras på alla vägar utom 
motorväg och motortrafikled. Det gäller även mopedbilarna. För dessa fordonstyper finns ett 
stort behov av asfalterad vägren för att de inte ska vara bromsklossar på vägar där tillåten 
hastighet är upp till 100 km/h.  För tvåhjulig moped klass I skulle säkerheten öka om de fick 
framföras på GCM-vägar istället alternativt hänvisas till ett alternativt vägnät. Vägverket 
lämnade i december 2006 in förslag till ändringar i trafikförordningen avseende möjligheten att 
införa lokala trafikföreskrifter som tillåter moped klass I på cykelbanor i vissa fall. Vägverket har 
funnit att trafiksäkerhetshöjande effekter kan uppnås genom att möjliggöra för lokala 
myndigheter att genom lokala trafikföreskrifter tillåta moped klass I att föras på  cykelbana i 
vissa fall.  De särskilda fall där liknande regleringar kan vara  nödvändiga är framför allt utom 
tättbebyggt område, till exempel på vajerräckesvägar med alternerande ett och två körfält, där 
det finns en medlöpande gång- och cykelbana. På dessa platser förekommer redan en stor del av 
trafiken med moped klass I på cykelvägen trots att det inte är tillåtet (11). 

SMC ber regionerna att ändra i all text som rör GCM-väg så att regionen nämner 
alla trafikanter som har rätt att färdas där; fotgängare, cyklister och mopedister 
och att förtydliga var moped klass II ska framföras för att öka deras säkerhet.  

SMC ber också regionerna att vara uppmärksamma så att inte GCM-vägar ändras 
så att moped klass II stängs ute från dessa vägar, varken på det statliga eller 
kommunala vägnätet.  
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SMC ber regionerna att se över möjligheten att hänvisa tvåhjulig moped klass I och 
mopedbilar från 2+1-vägar och liknande högtrafikerade stråk till alternativa 
mindre vägar samt undersöka om tvåhjulig moped klass I skulle kunna få 
framföras på GCM-väg på dessa sträckor.  

Ekonomiskt utrymme 
Regionen beskriver att det behövs även mindre åtgärder på det övriga vägnätet som inte direkt 
är kopplat till de stråk som beskrivs. Det handlar om punktinsatser som till exempel är kopplade 
till trafiksäkerhetsåtgärder, detta även för oskyddade trafikanter.  Detta utrymme skulle kunna 
användas för åtgärder som ökar säkerheten för MC-och mopedtrafiken.  

 
För Sveriges MotorCyklister 
 

 
Jesper Christensen   Maria Nordqvist 
Generalsekreterare   politisk sekreterare 
E-post: jesper.christensen@svmc.se  E-post: maria.nordqvist@svmc.se  
Telefon: 070-557 75 00   Telefon: 070-538 39 38 
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Remissinstanser regional transportplan 

Remittering av regional transportplan 
för Jönköpings län 2022 - 2033 

 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga 
medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur i 
länet mellan åren 2022 - 2033.  
 
Remisstiden för planförslaget löper fram till och med den 18 mars 2022. 
Under denna tid finns planhandlingen tillgänglig på Region Jönköpings läns 
utvecklingswebb: Regional transportplan-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) 
 
Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka e-post till 
regional.utveckling@rjl.se, skriv diarienummer RJL 2021/1077 samt avsändare 
i ämnesraden.  
 
Yttranden kan också lämnas skriftligen till Region Jönköpings 
län, Box 1024, 551 11 Jönköping. Ange diarienummer RJL 2021/1077 som 
referens. 
 
Region Jönköpings läns slutgiltiga förslag till transportplan kommer att 
skickas till Näringsdepartementet i slutet på april 2022 för att sedan beslutas 
av Regionfullmäktige sommaren 2022. 
 
Frågor under remisstiden kan ställas till Ida Hedberg, ida.hedberg@rjl.se, tel. 
0730-39 63 38 eller Emil Hesse, emil.hesse@rjl.se, tel. 070-269 54 50 
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Kommuner 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Gislaveds kommun 
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Jönköpings kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 

Samverkansorgan och 
länsstyrelser 
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Kalmar 
Region Kronoberg 
Region Skåne 
Västra Götalandsregionen  
Region Östergötland 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län

 

Regionala aktörer m fl. 
Företagarna 
Handelskammaren i Jönköpings län 
LRF 
Smålands Turism 
Svenskt Näringsliv 
Jönköping airport 
NTF i Jönköpings län 
Länsrådet för funktionsnedsättningar 
Jönköping University 
Cykelfrämjandet 
Sveriges MotorCyklister 

Myndigheter 
Naturvårdsverket 
Trafikverket 
Polisen, Region öst 
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